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Representativiteit van
de grote SDS-enquête
Van december 2008 tot en met augustus 2009 heeft de SDS een grote online enquête
uitgezet. Cruciaal bij iedere enquête is de vraag naar representativiteit. In hoeverre zijn
de respondenten een dwarsdoorsnede van de groep waarover de onderzoeker uitspraken
wil doen? In onderstaande artikel wordt deze vraag stap voor stap geanalyseerd.
Dit artikel is de methodologische verantwoording. In komende Down+Ups zullen de
inhoudelijke resultaten van de enquête worden besproken. • Gert de Graaf, wetenschappelijk
medewerker SDS

I

n totaal (1) startten 894 respondenten aan het invullen van de vragenlijst: 835 ouders (of pleeg/stiefouders);
29 andere naaste verwanten; 26 respondenten die professioneel met mensen
met Downsyndroom werken; en 4 respondenten die informeel contact hebben
met mensen met Downsyndroom. De
vragenlijst was zeer uitgebreid. Er werden
zo’n 835 deelvragen gesteld, verdeeld over
28 globale thema’s.
Wie maken de vragenlijst af?

In figuur 1 is aangeduid welk percentage
van de aan de enquête gestarte respondenten is begonnen aan de vragen over
de diverse thema’s. Dit is uitgesplitst voor
ouders en niet-ouders. De lijn voor de
niet-ouders is onderbroken omdat een
aantal thema’s niet aan deze respondenten is voorgelegd. De vragenlijst blijkt
duidelijk beter geschikt te zijn voor ouders dan voor niet-ouders. Waar 56 procent van de ouders die aan de vragenlijst
begon, de lijst ook helemaal heeft ingevuld, hebben slechts twee verwanten en
één professional alle vragen beantwoord.
Bij de niet-ouders zakt het percentage dat
de vragen beantwoord heeft zeer snel.

Figuur 1
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Feitelijk is het merendeel reeds gestopt
bij de eerste vragen over de taalontwikkeling van de persoon met Downsyndroom
- vanaf dit elfde thema ligt het percentage onder de 7 procent. Bij de ouders ligt
dit percentage op dat moment nog op
66 procent. Gegeven de klaarblijkelijke
ongeschiktheid van de vragenlijst voor de
meeste niet-ouders, zal bij de uitwerking
van de gegevens verder uitgegaan worden van alleen de door ouders (of pleeg-/
stiefouders) ingevulde vragenlijsten. De
vragenlijst is vaker (zo’n 80 procent) ingevuld door de moeder dan door de vader.
Een eerste belangrijke vraag is of er een
verschil is tussen de ouders die de gehele
vragenlijst hebben ingevuld en de ouders
die maar een deel hebben ingevuld. Het
zou namelijk zo kunnen zijn dat ouders
met bepaalde kenmerken (demografische
kenmerken of meningen en ervaringen)
eerder stoppen met invullen. Als dat zo
zou zijn, dan ontstaat mogelijkerwijs
een vertekend beeld bij de vragen die
slechts door een beperkt deel van de respondenten zijn ingevuld. Dit kan worden
gecontroleerd door te checken of er tussen beide groepen significante verschillen
zijn bij vragen relatief aan het begin van
de vragenlijst. De onderzoeker heeft dit
gecheckt voor de vragen tot en met het
twintigste thema (dagbesteding). Het betreft hier bijna 700 variabelen (2).
Er blijken bij de vragen nauwelijks significante verschillen te zijn tussen degenen
die de gehele vragenlijst hebben voltooid
en degenen die eerder zijn gestopt. Wat
betreft demografische kenmerken is er
geen verschil ter zake van: geslacht en
leeftijd van het kind; gezinsgrootte; plaats
in de kinderrij; geboortejaar vader en
moeder; opleidingsniveau vader en moeder; geboorteland vader (al dan niet Nederland); doorgaans in het gezin gesproken taal/dialect (Nederlands of anders);
geloofsovertuiging van vader en moeder;
en provincie waar het gezin woont. Alleen
op de variabele ‘geboorteland moeder’ is
er een significant verschil. Van de ouders
die de gehele vragenlijst hebben ingevuld
geeft 2,4 procent aan dat de moeder niet
in Nederland is geboren, bij degenen die
niet de gehele vragenlijst hebben ingevuld is dit 6,2 procent. De vragenlijst is
lang en Nederlandstalig en waarschijnlijk
moeilijker te beantwoorden door ouders
die Nederlands niet als hun eerste taal
hebben geleerd. Bij de overige negentien
gecheckte thema’s (met tezamen zo’n 650
variabelen) zijn er bijna geen verschillen.
Slechts zeven zijn er significant. Degenen
die de vragenlijst niet hebben voltooid
schatten hun eigen kennis van Downsyndroom bij de diagnose iets hoger in dan
degenen die de vragenlijst wel hebben
voltooid (respondent wist in grote lijnen
wat Downsyndroom inhield: 59 versus 48
procent). Verder lag bij de eerste groep
het kind voor de geboorte iets minder

vaak in stuitligging (stuitligging bij 6
versus 12 procent); heeft het vaker gehoorproblemen of gehoorproblemen gehad
(35 versus 25 procent); is het iets minder
vaak in verband met Downsyndroom in
de kinderjaren extra begeleid door de
huisarts (8 versus 14 procent); en heeft
iets minder vaak vrije trisomie (94 versus
97 procent). Verder hebben de ouders
uit de eerste groep iets vaker deelgenomen aan een internetpraatgroep over
Downsyndroom (7 versus 3 procent) in de
periode kort na de geboorte en zijn zij iets
minder vaak doorverwezen naar algemene ouderverenigingen voor kinderen
met een verstandelijke beperking (2 versus 7 procent). Er zijn in het geheel geen
significante verschillen wat betreft ervaringen met en meningen over prenatale
screening, ervaringen met hulpverlening,
alle overige medische aandoeningen van
het kind, onderwijs, dagbesteding en
ontwikkeling op diverse gebieden. Het
feit dat er op zo’n groot aantal variabelen
bij een p-waarde van 0,05 een klein aantal variabelen is waarop een significant
verschil wordt gevonden is waarschijnlijk
eenvoudigweg een gevolg van toeval,
te meer daar er geen inhoudelijke redenen zijn waarom respondenten die de
vragenlijst al dan niet helemaal hebben
ingevuld juist op die betreffende variabelen zouden verschillen. Een uitzondering
op dit laatste vormt, zoals reeds vermeld,
hooguit de variabele ‘geboorteland moeder’. Al met al mogen we concluderen dat
bij de verwerking steeds kan worden uitgegaan van alle beschikbare antwoorden
per vraag. Deze mogen als representatief
worden opgevat voor de gehele groep respondenten.

Is de steekproef representatief
voor de SDS-bestanden?

De SDS heeft de enquête online geplaatst van december 2008 tot en met
augustus 2009. Via ons magazine
‘Down+Up’ en via onze digitale nieuwsbrief hebben wij donateurs gewezen op
de mogelijkheid om de enquête in te
vullen. Omdat wij niet alleen een beeld
wilden verkrijgen over de ervaringen en
meningen van donateurs, maar een zo
breed mogelijk beeld, hebben wij daarnaast niet-donateurs, dat wil zeggen alle
ex-donateurs en alle ouders die informatie hebben ingewonnen bij de SDS zonder
donateur te worden, gericht aangeschreven met het verzoek de enquête in te
vullen.
Een eerste vraag is of de groep respondenten hierdoor werkelijk een afspiegeling is geworden van de SDS-bestanden,
om te beginnen wat betreft de verhouding donateurs versus niet-donateurs.
Omdat het al dan niet donateur zijn
leeftijdgerelateerd is analyseren we dit
per leeftijdsgroep van het kind. In de
groep 0-5 jaar (voorschoolse leeftijd)
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is 78 procent van de ouders in de SDSbestanden (ouders van niet-overleden
kinderen met Downsyndroom) donateur;
bij de respondenten van de enquête is
dit 85 procent. Dit verschil is weliswaar
net significant (p=0,04 op Pearson Chi
Square) maar zodanig klein dat de representativiteit van de enquête in dit opzicht
geen gevaar loopt. In de groep 5-13 jaar
(basisschoolleeftijd) is 66 procent van de
ouders in de SDS-bestanden donateur, bij
de respondenten van de enquête is dit 84
procent. In de groep 13-21 jaar (voortgezet
onderwijsleeftijd) is dit 47 versus 66 procent. In deze beide leeftijdsgroepen zijn
de verschillen meer aanzienlijk en zeer
significant (p<0,001). Bij de volwassen
leeftijdsgroep (21 jaar en ouder) zijn er in
dit opzicht juist weer geen significante
verschillen (25 versus 28 procent). Deze
analyse impliceert dat we bij de verwerking van de gegevens zullen moeten
checken of er significante (en aanzienlijke) verschillen zijn tussen donateurs
en niet-donateurs in de leeftijdsgroepen
5-13 en 13-21 jaar. Mocht dat bij bepaalde
items het geval zijn, dan kan (ten einde
de steekproef in dit opzicht representatief te maken voor de SDS-bestanden) in
principe worden gecorrigeerd voor de
relatieve ondervertegenwoordiging van
niet-donateurs in de steekproef.
Wat betreft de verdeling over de geslachten zijn er geen significante verschillen tussen de SDS-bestanden en de
enquête, noch bekeken per afzonderlijke leeftijdsgroep, noch voor de totale
groep. Er is daarbij sprake van een kleine
meerderheid van jongens/mannen met
Downsyndroom (54 procent in de SDSbestanden en 58 procent in de enquête).
Dit komt overeen met andere onderzoeken op dit gebied. Ook daarbij wordt gewoonlijk rondom de 55 procent jongens/
mannen met Downsyndroom gevonden
(Kovaleva, 2002; Mutton, Alberman &
Hook, 1996).
Wat betreft de verdeling van de gezinnen over de twaalf provincies (en een
klein aantal in het buitenland wonende
gezinnen) zijn er geen verschillen tussen
de SDS-bestanden en de enquête. Ook de
verdeling over de Randstad versus de rest
van Nederland is identiek. Zo’n 42 procent
van de in Nederland wonende gezinnen
met een kind met Downsyndroom uit de
SDS-bestanden én uit de enquête woont
in de Randstad (in de algehele bevolking
is 45,5 procent van de kinderen in Nederland in de periode 1988-2007 geboren in
de Randstad - bron CBS). In deze opzichten komen de database en de enquête
goed overeen.

Hoe representatief zijn
de SDS-bestanden?

In hoeverre zijn de SDS-bestanden representatief voor de in Nederland woonachtige personen met Downsyndroom?
In ieder geval bevatten de SDS-bestanden

een zeer aanzienlijk deel van deze groep,
met name wat betreft de geboortejaren
vanaf 1986 (het jaar waarin de SDS actief
werd als stichting in oprichting). Aan de
hand van het theoretische demografisch
model van De Graaf (2006a) (gepubliceerd in Down+Up 76) kan per kalenderjaar en geboortejaar worden ingeschat
hoeveel personen met Downsyndroom
er in Nederland leven. Dit is uitgerekend
voor het kalenderjaar 2009 in het kader
van de analyse van de huidige enquête.
Uit de database van de SDS kan vervolgens worden afgeleid hoeveel van hun
ouders er ooit contact hebben gezocht
met de SDS (ouders van nog levende personen met Downsyndroom, woonachtig
in Nederland).
Van de ongeveer 1300 0-5 jarige (in 2009
in Nederland woonachtige) kinderen met
Downsyndroom heeft zo’n 62 procent van
hun ouders ooit contact gezocht met de
SDS. Zo’n 27 procent (349) van die 1300
heeft deelgenomen aan de enquête. Van
de ongeveer 2050 5-13 jarigen heeft zo’n
77 procent van hun ouders ooit contact
gezocht met de SDS. Zo’n 12 procent (253)
van die ongeveer 2050 heeft de enquête
ingevuld. Van de ongeveer 1700 13-21 jari-

gen heet zo’n 79 procent van hun ouders
ooit contact gezocht met de SDS. Zo’n 8
procent van die 1700 (135) heeft deelgenomen aan de enquête. Van de groep van
21 jaar en ouder (zo’n 7.700) heeft echter
slechts 10 procent van hun ouders ooit
contact gezocht met de SDS. Van deze volwassenen betreft het daarbij bovendien
vooral de groep 21 tot en met 30 jaar. Van
de 1500 personen in die leeftijdsgroep
is toch nog 41 procent bekend bij de SDS.
Van die 1500 heeft zo’n 5 procent (83) de
enquête ingevuld. Van de groep van 31
jaar en ouder is minder dan 3 procent
bekend bij de SDS en hebben slechts 15
ouders deelgenomen aan de enquête.
De SDS-bestanden mogen dus als vooral
representatief voor de leeftijd 0-31 jaar
worden gezien - en dan in het bijzonder
voor de leeftijd 0-21 jaar.

Vergelijking met eerdere
steekproeven

In de afgelopen decennia zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar relatief
grote steekproeven uit de SDS-bestanden.
Wat betreft overeenkomstige vragen kan
een vergelijking worden gemaakt met
deze eerdere onderzoeken.
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Update

De grote SDS-enquête

De Graaf (2007a;b) deed een onderzoek onder ouders van kinderen met
Downsyndroom uit de geboortejaren
1993-2000, bij de start van het betreffende onderzoek 5-12 jaar oud. Een aselecte
steekproef (aselect binnen ieder geboortejaar) van 259 ouders uit de SDS-bestanden werd hiervoor in het schooljaar 20052006 telefonisch benaderd (een methode
die de respons maximaliseert. Op 5 na
waren alle ouders bereid minstens een
korte vragenlijst te beantwoorden). Van
de betreffende kinderen bezocht zo’n 9
procent een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke belemmering.
De overigen bezochten een school. Een
eerste at random bepaalde subgroep van
161 ouders van schoolgaande kinderen
(steeds 20 per geboortejaar) is vervolgens
gevraagd een uitgebreide schriftelijke
enquête in te vullen met vragen over
achtergrondkenmerken (zoals opleidingsniveau), diverse aspecten van de schoolgang en de ontwikkeling van het kind.
Zo’n driekwart van deze ouders was hiertoe bereid. De overige 40 ouders uit deze
eerste subgroep waren vrijwel allemaal
bereid (op 5 na) om een sterk ingekorte
telefonische vragenlijst te beantwoorden
met alleen vragen over schoolgeschiedenis, opleidingsniveau van de ouders en
leesontwikkeling van het kind. Daarmee
is in ieder geval de informatie over deze
aspecten hoogstwaarschijnlijk representatief voor de SDS-bestanden. De overige
ouders uit de tweede subgroep van 74
schoolgaande kinderen (van 9 tot en
met 12 jaar) hebben een korte telefonische vragenlijst beantwoord met alleen
vragen over schoolgeschiedenis en leesniveau. De Graaf (2007a;b) enquêteerde
daarnaast een at random steekproef uit
de SDS-bestanden van 92 ouders van kinderen uit de geboortejaren 1987-88 (toen
17-18 jaar) aan de hand van deze zelfde
korte telefonische vragenlijst (100 procent respons).
Er is nog een aantal andere onderzoeken
waarmee een vergelijking kan worden
gemaakt. Daarbij werden steeds personen uit de SDS-bestanden per brief
benaderd voor een schriftelijke enquête.
Van der Veek e.a. (2005) benaderden in
2005 een aselecte groep van 1000 ouders
van kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit
de SDS-bestanden voor een schriftelijke
enquête. De respons was 55 procent. Een
vergelijking met de huidige steekproef
zou kunnen worden gemaakt wat betreft
opleidingsniveau van de ouders. Verder
zou gekeken kunnen worden naar de
leeftijd van de moeder ten tijde van de
geboorte.
Verrips e.a. (1995) maakten in 1994 bij
het samenstellen van een grote steekproef (n=891) gebruik van vooral de SDSbestanden bij een onderzoek naar mogelijke effecten van het al dan niet bezoeken
van een Downsyndroom Team. Geboortejaren van de kinderen varieerden van

1985 tot 1994. Een vergelijking met de
huidige steekproef is mogelijk wat betreft
geslacht van het kind, opleidingsniveau
van de ouders en leeftijd van de moeder
ten tijde van de geboorte. Daarnaast zou
in principe vergeleken kunnen worden
wat betreft het al dan niet gebruiken van
een Early Intervention programma en de
aanwezigheid van een aantal medische
problemen. Deze laatste punten vallen
echter buiten het bestek van dit artikel.
In het kader van een onderzoek naar
de ervaringen van ouders van kinderen
met Downsyndroom met de hulpverlening in de periode vlak na de geboorte,
benaderden Van der Kleij e.a. (1994) in
1992 per brief alle toenmalige 996 contactadressen van de SDS. De respons
was 77 procent. De betreffende kinderen
liepen in leeftijd uiteen van 0 tot 38 jaar.
Bijna 90 procent was echter jonger dan 10
jaar en zo’n 70 procent was 0-6 jaar. Een
vergelijking met de huidige steekproef
is mogelijk wat betreft geslacht van het
kind en opleidingsniveau van de ouders.
Ook zijn in principe vergelijkingen mogelijk wat betreft aspecten van de hulpverlening, omdat een deel van de vragen
in de huidige enquête geënt is op vragen
uit dit onderzoek uit 1992 . Op deze laatste vergelijking wordt apart ingegaan in
een ander artikel in een van de komende
Down+Ups.
Geslacht
In alle steekproeven (waarin informatie
hierover is gevraagd) is sprake van een
oververtegenwoordiging van mannen
met Downsyndroom, variërend van 52
procent in de steekproef van Verrips e.a.
(1995) tot 58 procent in de huidige steekproef. Er zijn in dit opzicht geen significante verschillen tussen de verschillende
steekproeven.
Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau (CBS-indeling) van
de moeders in de steekproef van De Graaf
(2007a;b) uit 2006 was 13 procent laag-,
46 procent midden- en 41 procent hoog
opgeleid. In de recente steekproef (de
2009 online enquête) is dit voor moeders
van kinderen uit dezelfde geboortejaren
(1993-2000; n=169) respectievelijk 21,
35 en 44 procent. De verschillen tussen
beide steekproeven zijn niet significant
op een Chi Square. Bij de vaders liggen
de overeenkomstige percentages op 14,
34, en 52 procent bij de 2006-steekproef
en op 22, 27 en 51 procent bij de huidige
2009-steekproef. Ook hier zijn de verschillen niet significant. Voor deze zelfde
geboortejaren (1993-2000) kan verder
nog een vergelijking gemaakt worden
met een steekproef van Van der Veek
e.a. (2005). Van de 194 moeders met kinderen uit de geboortejaren 1993-2000
in deze steekproef was 25 procent laag-,
43 procent midden- en 32 procent hoog
opgeleid. Bij de 99 vaders was dit respec-

tievelijk 15, 27 en 58 procent. De verschillen tussen deze steekproef en de huidige
steekproef (en ook tussen deze steekproef
en de 2006-steekproef) zijn niet significant. In dit opzicht leidt de benaderingswijze via de online steekproef blijkbaar
niet tot heel andere resultaten dan ofwel
het meer traditionele schriftelijk enquêteren ofwel het telefonisch benaderen
van respondenten.
Voor de geboortejaren vóór 1993 kan
een vergelijking worden gemaakt met
de drie andere steekproeven. Wat betreft de steekproef van Van der Veek e.a.
(2005) wordt de vergelijking wat betreft
het opleidingsniveau van vaders buiten
beschouwing gelaten omdat er in deze
steekproef slechts 37 vaders met kinderen uit die leeftijdsgroep waren. Van
de 74 moeders van kinderen met een
geboortejaar voor 1993 in de steekproef
van Van der Veek e.a. was 20 procent
laag-, 46 procent midden en 34 procent
hoog opgeleid. In de huidige steekproef
(n=148) is dit voor de kinderen met geboortejaren voor 1993 respectievelijk 25,
38 en 37 procent. De verschillen zijn niet
significant. In de steekproef van Verrips
e.a (1995) uit 1994 (n=815) waren deze
percentages respectievelijk 43, 28 en 30
procent. En in de steekproef van Van der
Kleij e.a. (1994) uit 1991 (n=725) 39, 32
en 29 procent. In beide gevallen zijn de
verschillen met de huidige steekproef
(maar ook met de steekproef van Van der
Veek e.a.) in opleidingsniveau voor wat
betreft deze geboortejaren significant.
Wat betreft de vaders is alleen informatie
te vinden in de steekproef van Van der
Kleij. De percentages waren daar respectievelijk 31, 39 en 30 procent (n=713). In de
huidige steekproef (n=144) is dit voor de
kinderen met geboortejaren voor 1993
respectievelijk 21, 26 en 53 procent. Ook
hier zijn de verschillen significant. De
ouders van kinderen uit de geboortejaren
van vóór 1993 uit de huidige steekproef,
maar ook die uit de steekproef van Van
der Veek e.a., zijn dus hoger opgeleid dan
de ouders uit de steekproeven van begin
jaren negentig. Met name de groep met
een lage opleiding (maximaal MAVO of
VMBO) vormt een kleiner deel van de
meer recente steekproeven. Hiervoor zijn
twee mogelijke verklaringen. Ten eerste
is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een
grotere selectieve non-respons bij laag
opgeleide ouders van oudere kinderen
(geboortejaar <1993) in de meer recente
steekproeven. Deze zijn waarschijnlijk
met het ouder worden van hun kind in
mindere mate bereid om aan een onderzoek te participeren. Ten tweede is het
ook mogelijk dat een deel van de ouders
van de betreffende kinderen inmiddels in
de tussenliggende 17 jaar meer opleiding
heeft genoten. Dit laatste vormt waarschijnlijk echter slechts een klein deel van
de verklaring. Zo was volgens het CBS van
de leeftijdsgroep 35-45 jaar in de algehele
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bevolking in 1996 van de mannen 30 procent laag-, 43 procent midden- en 28 procent hoog opgeleid, terwijl in 2006 deze
zelfde generatie (toen 45-55 jaar) verdeeld
is over 27 procent laag-, 41 procent midden- en 32 procent hoog opgeleid. Bij
vrouwen uit deze geboortegeneratie is dit
in dit tijdsbestek respectievelijk verschoven van 38, 41 en 21 naar 36, 40 en 25 procent. Bij vrouwen uit de 10 jaar jongere
geboortegeneratie (in 1996 25-35 jaar) zijn
de vergelijkbare percentages verschoven
van 29, 50 en 22 naar 24, 48 en 28 procent.
Bij mannen van 29, 47 en 25 procent naar
25, 48 en 27 procent. Er is dus sprake van
enige toename van opleidingsniveau
binnen dezelfde geboortegeneratie van
mannen en vrouwen in de door het CBS
bekeken periode van tien jaar, maar dit
verklaart waarschijnlijk maar ten dele
de verschillen in opleidingsniveau van
ouders (met kinderen uit geboortejaren
vóór 1993) tussen de steekproeven van
begin jaren negentig en de recente steekproeven uit de SDS-bestanden.
Voor de meest recente geboortejaren,
na 2000, kan alleen een vergelijking
gemaakt worden met de steekproef van
Van der Veek e.a. Van de moeders van de
kinderen uit de geboortejaren 2001-2005
was in deze steekproef (n=117) 9 procent
laag-, 49 procent midden- en 43 procent
hoog opgeleid. In de huidige steekproef
(n=225) was dit voor dezelfde geboortejaren respectievelijk 16, 38 en 46 procent.
De verschillen tussen beide steekproeven
zijn niet significant. Van de vaders uit
deze geboortejaren was in de steekproef
van Van der Veek e.a. (n=71) 10 procent
laag-, 38 procent midden- en 52 procent
hoog opgeleid. In de huidige steekproef
(n= 222) is dit respectievelijk 27, 28 en 46
procent. Deze verschillen tussen beide
steekproeven zijn wel significant (p=0,01).
Opvallend is daarbij dat de huidige online
steekproef juist een hoger percentage vaders met een laag opleidingsniveau bevat
dan de schriftelijk benaderde steekproef
van Van der Veek e.a.. De voor de hand liggende vooronderstelling dat een online
steekproef (in vergelijking met een meer
traditionele schriftelijke enquête) het
risico vergroot van een ondervertegenwoordiging van lager opgeleide ouders,
wordt in dit geval dus niet bevestigd.
Concluderend: voor de geboortejaren
vóór 1993 zijn er op grond van een vergelijking met steekproeven uit begin jaren
negentig aanwijzingen dat in de huidige
steekproef, maar eveneens in de recente
steekproef van Van der Veek e.a., laag
opgeleide ouders relatief ondervertegenwoordigd zijn. Het opleidingsniveau
van de ouders van kinderen uit de meer
recente geboortejaren (1993-2000 en
>2000) lijkt echter wel representatief te
zijn voor de SDS-bestanden. In ieder geval
zijn er geen significante verschillen in dit
opzicht met op andere wijze verkregen
steekproeven uit de SDS-bestanden. Met

verdeling bij
moeders in
algehele
bevolking
(in procenten)
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14
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46

45

31

hoog

38

38

56

geboortejaren
van het kind

1980-1993

1993-2000
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name bij de steekproef van De Graaf
(2007a;b) was daarbij sprake van een at
random steekproef uit de SDS-bestanden
en een zeer hoge respons.

Theoretische verdeling
van opleidingsniveau’s

In de uitgebreide versie van het demografische model van De Graaf (2006b)
is een inschatting gemaakt van de verdeling van moeders van kinderen met
Downsyndroom uit de geboortejaren
1993-2000 over opleidingsniveaus op
geleide van een aantal aannames. Er is
daarbij gebruik gemaakt van informatie
uit de steekproef van Van der Veek e.a.
over leeftijden van de moeders bij de geboorte van hun kind met Downsyndroom
in combinatie met hun opleidingsniveau.
Bij iedere leeftijd hoort (gebruik makend
van het model van Morris, Mutton & Alberman, 2002) een bepaalde natuurlijke
kans op het krijgen van een kind met
Downsyndroom. Als we in een steekproef

een moeder aantreffen van 37 jaar met
een ‘natuurlijke’ kans van 1 op 200 op
een kind met Downsyndroom, dan zullen
we dus - in afwezigheid van prenatale
diagnostiek - moeten aannemen dat
er gemiddeld ongeveer 200 kinderen
zonder Downsyndroom zijn geboren op
dat ene kind met Downsyndroom. In de
geboortejaren 1993-2001 was het reductiepercentage door prenatale diagnostiek
boven de 35 jaar gemiddeld 44 procent
en onder de 35 jaar zo’n 10 procent (De
Graaf, 2006a;b). Dat betekent dat er niet
ongeveer 200 kinderen zijn geboren op
dat ene kind met Downsyndroom bij
die moeder van 37 jaar, maar om voor de
prenatale diagnostiek te verdisconteren:
200/0,56= 357 kinderen. Deze ‘verdisconteerde’ kansen zijn vervolgens ingevuld
bij de leeftijden van de individuele moeders uit de enquête van Van der Veek e.a.
(2005). Per opleidingsniveau is daarna
uitgerekend uit het ruwe materiaal
van Van der Veek e.a. (ingeperkt tot de
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Tabel 1: verdeling over opleidingsniveau’s

geboortejaren 1993-2001) wat de gemiddelde ‘verdisconteerde’ kans is voor een
moeder met dat bepaalde opleidingsniveau op een kind met Downsyndroom.
Aanname daarbij is dat de steekproef
van Van der Veek e.a. scheef zou kunnen
zijn voor opleidingsniveau maar dat
binnen ieder opleidingsniveau de leeftijdsverdeling wel representatief zal zijn.
Een tweede impliciete aanname is dat
moeders van verschillend opleidingsniveau én dezelfde leeftijd op gelijke wijze
gebruik maken van prenatale diagnostiek
(informatie hierover is niet voorhanden).
Vervolgens is CBS-informatie gebruikt
over de verdeling van opleidingsniveaus
bij vrouwen in Nederland (van de betreffende geboortegeneratie van vrouwen)
en het gemiddelde aantal kinderen dat
vrouwen (van de betreffende geboortegeneratie) van een bepaald opleidingsniveau krijgen. Op grond daarvan is uitgerekend hoeveel procent van de kinderen
in Nederland in de algehele bevolking
is geboren bij moeders van een bepaald
opleidingsniveau. Door dit laatste te
combineren met het gemiddeld aantal
geboortes per jaar (voor de periode 19932000) en met de ‘verdisconteerde’ kans
per opleidingsniveau van de moeder op
een kind met Downsyndroom kan worden berekend welk aantal kinderen met
Downsyndroom er gemiddeld jaarlijks
geboren zullen zijn per opleidingsniveau
van de moeder en wat het bijbehorende
percentage van het totaal aantal jaarlijks
geboren kinderen met Downsyndroom is.
Op overeenkomstige wijze kan op grond
van de gegevens over opleidingsniveau
en leeftijd van de moeder bij de geboorte
van het kind met Downsyndroom uit de
huidige enquête (in combinatie met de
CBS-gegevens over geboortegeneraties
van vrouwen) een inschatting worden gemaakt van de theoretische verdeling over
de opleidingsniveau’s van moeders van
kinderen met Downsyndroom.

In tabel 1 wordt dit weergegeven en
vergeleken met de steekproef. Duidelijk
zichtbaar is de toename van het opleidingsniveau van Nederlandse vrouwen
in de afgelopen decennia. Ook is duidelijk
dat hoog opgeleide moeders oververtegenwoordigd zijn in de steekproef.
Hiervoor kan door middel van weging
worden gecorrigeerd (de verdeling in de
steekproef wordt dan gelijk gemaakt aan
de theoretisch te verwachten verdeling).
Dit is uiteraard alleen nodig wanneer er
bij bepaalde items significante (en aanzienlijke) verschillen tussen opleidingsniveaus blijken te zijn.

Etniciteit

Op grond van CBS-informatie over de
leeftijden van moeders bij de geboorte
van hun kind per etnische achtergrond
(het CBS houdt deze cijfers bij sinds 1995)
kan berekend worden hoeveel kinderen

met Downsyndroom er zouden worden
geboren in respectievelijk ‘autochtone’,
‘westers allochtone’ en ‘niet-westers allochtone’ gezinnen in afwezigheid van
prenatale diagnostiek. Vervolgens is
berekend, met als aanname dat ‘allochtone’ vrouwen op gelijke wijze gebruik
maken van prenatale diagnostiek als
‘autochtone’ vrouwen van dezelfde leeftijd (daarover ontbreken gegevens), hoeveel kinderen er dan feitelijk zullen zijn
geboren. Hieruit blijkt dat het aandeel
kinderen met Downsyndroom in nietwesters allochtone gezinnen is gestegen
van 13 procent in 1995 tot 18 procent in
2008. In dezelfde periode is het aandeel
kinderen met Downsyndroom in westers allochtone gezinnen gestegen van 7
naar 8 procent. Overigens is de aanname
over gelijk gebruik van prenatale diagnostiek waarschijnlijk niet geheel juist.
Fransen e.a. (2009) vonden in een studie
in Rotterdam dat moeders met een nietwesters allochtone achtergrond minder
vaak deelnamen aan prenatale screening dan autochtone moeders én dat dit
niet volledig verklaard kan worden uit
leeftijdsverschillen. Onze berekening
zal dus wellicht kunnen leiden tot enige
onderschatting van het percentage kinderen met Downsyndroom geboren bij
niet-westers allochtone moeders. Aan
de andere kant vonden Weijerman e.a.
(2008) in de registratie uit 2003 door
Nederlandse kinderartsen van kinderen
met Downsyndroom dat 20 procent een
allochtone achtergrond had. Op grond
van onze berekening zou dit een vrijwel
overeenkomstige 23 procent zijn. Voor de
jaren vóór 1995 ontbreken CBS-gegevens
over leeftijden van allochtone moeders.
Maar, in de periode 1995-2009 komt het
percentage kinderen in de algehele bevolking geboren in allochtone gezinnen
vrijwel overeen met het berekende percentage kinderen met Downsyndroom
in allochtone gezinnen. Daarom is het
logisch om voor de jaren voor 2009 gebruik te maken van de cijfers voor de algehele bevolking. Het aandeel niet-westers allochtone kinderen is tussen 1980
en 1995 gestegen van 7 naar 13 procent.
Het aandeel westers allochtone kinderen
lag in die periode rond de 7 procent.
In de huidige steekproef is er sprake
van een significante, maar lichte ondervertegenwoordiging van westers allochtone gezinnen. In een representatieve
steekproef zou hun aandeel rond de 7
procent moeten liggen, in de huidige
steekproef is dit 4 procent. Er is echter
zonder meer sprake van een aanzienlijke
ondervertegenwoordiging van niet-westers allochtone gezinnen. In een representatieve steekproef zou in de leeftijd
0-5 jaar zo’n 17 procent van de kinderen
een niet-westers allochtone achtergrond
moeten hebben, in de huidige steekproef
is dit slechts 5 procent. In de leeftijd 5-13
jaar liggen deze percentages respectieve-

lijk op 15 en 5 procent, in de leeftijd 13-21
op 13 en 1 procent en in de leeftijd 21-31
jaar op 9 en 3 procent.
Omdat de ondervertegenwoordiging
van niet-westerse allochtone gezinnen
zo groot is, mogen we er niet vanuit gaan
dat de niet-westers allochtone gezinnen
die hebben meegedaan aan de enquête
overeenkomen met de niet-westers allochtone gezinnen die dit niet hebben
gedaan. Een zeer aanzienlijk deel van
deze gezinnen is eenvoudigweg niet
bekend bij de SDS. In ieder geval komen
er in de SDS-bestanden vrij weinig voorof achternamen voor die wijzen op een
niet-westers allochtone achtergrond
(De Graaf, 2006b). Als we ervan uitgaan
dat de steekproef wat betreft etniciteit
overeenkomt met de SDS-bestanden,
dan kan worden ingeschat dat bij de SDS
in de leeftijd 0-5 jaar 75 procent van de
autochtone gezinnen, 39 procent van
de westers allochtone gezinnen en 18
procent van de niet-westers allochtone
gezinnen bekend is. In de leeftijd 5-13
jaar is dit gestegen naar respectievelijk
91, 57 en 23 procent. We moeten er dus
van uitgaan dat de uitkomsten van de
enquête (en eveneens de uitkomsten van
andere onderzoeken op grond van de
SDS-bestanden) vooral representatief zijn
voor gezinnen met een autochtone achtergrond, in iets mindere mate representatief zijn voor gezinnen met een westers
allochtone achtergrond, en waarschijnlijk
niet representatief zijn voor niet-westers
allochtone gezinnen met een kind met
Downsyndroom.

Leeftijd moeder bij de geboorte

In de huidige steekproef is een duidelijk stijging zichtbaar in de afgelopen
decennia van de gemiddelde leeftijd van
moeders bij de geboorte van hun kind
met Downsyndroom. Bij de personen met
Downsyndroom van 21 jaar en ouder
(geboortejaren 1988 en eerder) lag deze
leeftijd van de moeder bij de geboorte
op 30,5 jaar, voor de leeftijd 13-21 jaar
(geboortejaren 1989 tot en met 1996) op
32,6, voor de leeftijd 5-13 jaar (1997 tot en
met 2004) op 33,9 en voor de groep 0-5
(2005 tot en met 2009) jarigen op 34,3.
De gegevens komen overeen met eerdere steekproeven. Van der Veek e.a.
vonden voor de geboortejaren 1989 tot
en met 1996 32,5 jaar (32,6 in de huidige
steekproef) en voor 1997 tot en met 2004
33,7 jaar (33,9 in de huidige steekproef).
Van der Kleij vond in haar steekproef 31,2
jaar. Deze steekproef had betrekking op
de geboortejaren vóór 1993. In de huidige
steekproef ligt dit cijfer voor de geboortejaren vóór 1993 eveneens op 31,2 jaar.

Schoolgeschiedenis

Een belangrijk thema waarop een vergelijking kan worden gemaakt tussen de
2006-steekproef van De Graaf (2007a;b)
en de huidige enquête is de schoolge42 • Down+Up 90
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schiedenis in termen van regulier of speciaal onderwijs. In de huidige steekproef
is van de kinderen uit de geboortejaren
1993-2000 6 procent nooit naar school
gegaan, maar naar een speciaal kinderdagverblijf. In de 2006-steekproef (voor
wat betreft de geboortejaren 1993-2000)
was dit 9 procent. Dit verschil is niet significant. Van de schoolgaande kinderen
uit de geboortejaren 1993-2000 (n=95)
in de huidige steekproef is 82 procent
zijn of haar schoolloopbaan gestart op
een reguliere school. In de 2006-steekproef (n=231) was dit een vergelijkbare
79 procent. Dan kunnen we nog kijken
naar het verloop van de schoolloopbaan
van de schoolgaande kinderen. Hiervoor moeten we kijken naar kinderen
met een overeenkomstige leeftijd. In de
2006-steekproef volgde 74 procent van
de toentertijd 5-6 jarige schoolgaande
kinderen (n=38) onderwijs op een reguliere school. In de huidige steekproef
(n=46) is dit van de in 2009 5-6 jarigen
een overeenkomstige 67 procent. Bij
de 7-8 jarigen uit de 2006-steekproef
(n=42) was dit 55 procent, in de huidige
steekproef (n=49) 51 procent. Bij de oudere kinderen zijn er grotere verschillen tussen de 2006-steekproef en de
huidige steekproef. Bij de 9-10 jarigen
in de 2006-steekproef (n=87) volgde
39 procent onderwijs op een reguliere
school, in de huidige steekproef (n=27)
59 procent. Bij de 11-12 jarigen is dit respectievelijk 29 en 43 procent (n=66 en
n=21). Als gevolg van de relatief kleine
aantallen per leeftijdsgroep zijn deze
verschillen tussen de 2006-steekproef en
de huidige steekproef echter niet significant. Hoewel het dus een gevolg kan zijn
van toeval, zouden de relatief hoge percentages regulier geplaatste kinderen in
de leeftijdsgroepen 9-10 jaar en 11-12 jaar
kunnen wijzen op selectieve non-respons
door ouders van speciaal geplaatste kinderen in deze leeftijdsgroepen. Dit was
namelijk ook het geval in het onderzoek
uit 2006. In het onderzoek uit 2006 bleek
dat van de 40 ouders die afzagen van het
invullen van de uitgebreide schriftelijke
vragenlijst er relatief veel ouders waren
van speciaal geplaatste kinderen boven
de 9 jaar (De Graaf, 2007a;b).
Van de toentertijd 17-18 jarigen in
de 2006-steekproef (geboortejaren
1987-1988) van De Graaf (2007a;b) had
8 procent geen school bezocht. Van de
schoolgaande kinderen (n=85) was 59
procent gestart op een reguliere school.
In de huidige steekproef is dit voor dezelfde geboortejaren 50 procent (n=20),
of als we wat betreft geboortejaren een
iets ruimere periode kiezen (1985-1990)
een vergelijkbare 48 procent (n=46). Bij
de 17-18 jarige schoolgaande kinderen
uit de 2006-steekproef heeft 40 procent
5 jaar of langer op een reguliere school
gezeten. In de huidige steekproef is dit
45 procent voor de overeenkomende ge-
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Figuur 2

boortejaren of 35 procent als we de iets
ruimere periode aanhouden. Geen van
de verschillen met de huidige steekproef
is significant.
In het onderzoek van De Graaf (2007b)
bleken er aanzienlijke verschillen in met
name schoolse ontwikkeling te zijn tussen kinderen met een overwegend reguliere versus een overwegend speciale
schoolloopbaan. Kinderen met een overwegend reguliere schoolloopbaan zitten
op een reguliere school ofwel hebben
voor plaatsing op een speciale school
5 jaar of langer op een reguliere school
verbleven. Om een representatief beeld
te verkrijgen wat betreft schoolplaatsing
is bij het onderzoek van De Graaf (2007b)
gebruik gemaakt van een weging. Uitgangspunt daarbij was dat de betreffende steekproef (met vrijwel 100 procent
respons voor de ingekorte vragenlijst)
representatief is voor de SDS-bestanden
én dat het deel ouders dat in het geheel
niet bekend is bij de SDS hun kind niet
in het regulier onderwijs zal hebben gehad (dit deel is ingeschat op geleide van
het demografische model van De Graaf,
2006a;b).

De huidige steekproef kan voor de 5-21
jarigen zodanig worden gewogen dat
de verhouding tussen schoolgaande
kinderen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan versus een overwegend
speciale schoolloopbaan overeenkomt
met die in de gewogen steekproef van De
Graaf (2007a;b) voor de overeenkomstige
leeftijden. Daarbij is er dus vanuit gegaan dat de schoolloopbaan van kinderen uit de geboortejaren 1993 tot en met
2000 niet zeer zal afwijken van die uit de
geboortejaren 1997 tot en met 2004 én
dat de verschillen in schoolgeschiedenis
bij de oudere kinderen (9-12 jaar) tussen
de 2006-steekproef en de huidige steekproef voornamelijk het gevolg zijn van
selectieve non-respons van ouders van
oudere kinderen met Downsyndroom
in het speciaal onderwijs in de huidige
enquête. (3)
Voor de geboortejaren 1988 tot en met
1996 is bij het bepalen van de verhouding tussen al dan niet een overwegend
reguliere schoolloopbaan uitgegaan van
het gemiddelde van de geboortejaren
1993-1994 en 1987-1988 uit het onderzoek
van De Graaf (2007a;b). Van de 5-6 jarige
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schoolgaande kinderen in de huidige
steekproef had 67 procent een overwegend reguliere schoolgeschiedenis, na
weging is dit 59 procent. Bij de 7-8 jarigen zijn de overeenkomstige getallen 50
en 43 procent; bij de 9-10 jarigen 59 en 35
procent; bij de 11-12 jarigen 48 en 33 procent; bij de 13 tot 21 jarigen 57 en 26 procent. Het toepassen van deze weging is
met name belangrijk voor items waarbij
er grote verschillen zijn tussen kinderen
met en zonder een overwegend reguliere
schoolloopbaan.

Ontwikkeling

De vragen in de huidige enquête over
een aantal ontwikkelingsgebieden zijn
rechtstreeks ontleend aan het onderzoek
van De Graaf (2007a;b). Op grond van
het aantal items dat een kind beheerst
is een score op een schaal per ontwikkelingsgebied geconstrueerd. In figuur
2 is voor schoolgaande kinderen met
Downsyndroom ouder dan 5 jaar het verband tussen leeftijd en leesscore op deze
schaal weergegeven voor leerlingen met
Downsyndroom met een overwegend
reguliere versus een overwegend speci-

ale schoolgeschiedenis, afzonderlijk voor
beide steekproeven. De leeftijden boven
de 13 jaar zijn als 13 jaar ingevuld, omdat
in de steekproef uit 2006 de scores op
de leesschaal (na weging voor schoolgeschiedenis) niet meer toenemen boven
de 13 jaar. Duidelijk is dat leerlingen
met een reguliere schoolgeschiedenis
in beide steekproeven meer leesontwikkeling laten zien én dat er bovendien
geen verschil is tussen de 2006- en 2009steekproef wanneer leerlingen met een
gelijke schoolgeschiedenis (regulier of
speciaal) worden vergeleken.
De Graaf (2007a;b) heeft behalve een
ruwe score op de ontwikkelingsschalen
op wiskundige wijze een positiescore geconstrueerd waarmee de positie van een
leerling met Downsyndroom ten opzichte van leeftijdgenoten met Downsyndroom kan worden bepaald (de positie
binnen de voor schoolgeschiedenis gewogen steekproef). Deze geconstrueerde
ontwikkelingsquotiënten kunnen worden berekend door formules met daarin
de kalenderleeftijd en de ruwe score op
de verschillende ontwikkelingsschalen.
De uit de 2006-steekproef afgeleide formules kunnen worden toegepast op de
2009-steekproef. Wanneer het verband
tussen leeftijd en ruwe score gelijk is in
de 2006- en de 2009-steekproef (zoals in
figuur 2 geïllustreerd voor lezen) zullen
de ontwikkelingsquotiënten in beide
steekproeven gelijk zijn. Daarbij moet
de vergelijking - gezien het verschil tussen leerlingen met een al dan niet overwegend reguliere schoolgeschiedenis
(zie figuur 2 voor lezen) - per categorie
schoolgeschiedenis worden gemaakt (of
er moet naar de voor schoolgeschiedenis
gewogen steekproeven worden gekeken). Bij lezen is de vergelijking gemaakt
voor de 5-21 jarigen. Bij taalontwikkeling,
zelfredzaamheid, rekenen en schrijven
beperkt de vergelijking zich tot de 5-13 jarigen, omdat er in 2006 op deze gebieden
geen gegevens bij kinderen van 13 jaar
en ouder zijn verzameld. De berekende
ontwikkelingsquotiënten blijken gelijk
te zijn wanneer de 2006-steekproef
en de huidige steekproef met elkaar
worden vergeleken per categorie schoolgeschiedenis (overwegend regulier of
overwegend speciaal). Hierop is slechts
één uitzondering: de taalontwikkeling
van de leerlingen met een overwegend
speciale schoolgeschiedenis wordt in
2009 significant (ongeveer een halve
standaarddeviatie op de betreffende
ontwikkelingsschaal) lager ingeschat
dan in 2006. Op alle andere gebieden
zijn er geen significante verschillen. Dit
betekent ook dat beide steekproeven
na weging voor schoolgeschiedenis (zie
vorige paragraaf) vergelijkbaar zijn qua
ontwikkeling (met als uitzondering de
taalontwikkeling die iets lager is ingeschat in 2009).

Conclusie

De vragenlijst is voornamelijk ingevuld
door ouders (of pleeg-/stiefouders). Van
de ouders heeft 56 procent de gehele vragenlijst ingevuld. Niet-ouders (andere
verwanten en professionals) hebben
over het algemeen maar een klein aantal vragen beantwoord. Bij de verdere
verwerking van de gegevens zal daarom
worden uitgegaan van alleen de door
ouders (of pleeg/stiefouders) ingevulde
vragenlijsten. De vragenlijst is vaker
(zo’n 80 procent) ingevuld door de moeder dan door de vader.
Er blijken bij de vragen nauwelijks significante verschillen te zijn tussen degenen die de gehele vragenlijst hebben voltooid en degenen die eerder zijn gestopt.
Bij de verwerking kan derhalve steeds
worden uitgegaan van alle beschikbare
antwoorden per vraag. Deze mogen als
representatief worden opgevat voor de
gehele groep respondenten.
De enquête en de SDS-bestanden
komen volledig overeen wat betreft
verdeling van geslacht van het kind en
verdeling over de provincies. Er is een
oververtegenwoordiging van mannen
met Downsyndroom, hetgeen overeenkomt met eerdere Nederlandse steekproeven en met de literatuur. De verhouding donateurs versus niet-donateurs
in de enquête verschilt van die in de
SDS-bestanden voor de leeftijden 5-13
jaar en 13-21 jaar. Er is daarbij sprake van
een oververtegenwoordiging van donateurs in de enquête. Bij items waarop
significante (en aanzienlijke) verschillen
tussen donateurs en niet-donateurs worden aangetroffen, kan voor deze oververtegenwoordiging van donateurs worden
gecorrigeerd door middel van weging
(waarbij de verhouding gelijk wordt gemaakt aan die in de SDS-bestanden).
In de leeftijd 0-21 jaar heeft het overgrote deel van de ouders van kinderen
met Downsyndroom in Nederland ooit
contact gezocht met de SDS (van zo’n
62 procent bij de 0-5 jarigen, tot zelfs 77
procent bij de 5-13 jarigen en 79 procent
bij de 13-21 jarigen). In de leeftijd 21 tot
en met 30 jaar is toch nog zo’n 41 procent
bekend bij de SDS. Boven de 30 jaar is
minder dan 3 procent bekend bij de SDS.
De SDS-bestanden zijn dus representatief voor vooral de leeftijd 0-21 jaar. Van
de ouders van alle 0-5 jarige kinderen
met Downsyndroom in Nederland heeft
naar schatting 27 procent deelgenomen
aan de enquête. Voor de leeftijd 5-13 jaar
is dit 12 procent, voor 13-21 jaar 8 procent
en voor 21-31jaar 5 procent.
Uit een vergelijking met andere recente
steekproeven uit de SDS-bestanden
blijkt dat het online benaderen van
ouders niet heeft geleid tot een grotere
oververtegenwoordiging van hoog opgeleide ouders dan het meer traditionele
schriftelijk of telefonisch benaderen van
respondenten. Het opleidingsniveau van
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de ouders van kinderen uit de meer recente geboortejaren (>1993) in de huidige
steekproef lijkt representatief te zijn
voor de SDS-bestanden (waarbij in deze
bestanden zelf overigens wel sprake zal
zijn van een oververtegenwoordiging
van hogere opleidingsniveau’s). Voor de
geboortejaren vóór 1993 zijn er op grond
van een vergelijking met steekproeven
uit de SDS-bestanden uit begin jaren
negentig aanwijzingen dat in de huidige
steekproef, maar eveneens in de recente
steekproef van Van der Veek e.a, laag
opgeleide ouders uit de SDS-bestanden
ondervertegenwoordigd zijn.
Er kan ook op grond van een aantal
theoretische aannames (en CBS-informatie) een inschatting worden gemaakt
van de waarschijnlijke verdeling over
opleidingsniveau’s van moeders van kinderen met Downsyndroom. Dit is weergegeven in tabel 1. Het opleidingsniveau
van Nederlandse vrouwen - en van moeders van kinderen met Downsyndroom
- is sterk gestegen de afgelopen decennia. Daarnaast blijkt dat hoog opgeleide
moeders oververtegenwoordigd zijn in
de steekproef. Bij items met significante
(en aanzienlijke) verschillen tussen
opleidingsniveau’s kan worden gecorrigeerd voor deze oververtegenwoordiging
door middel van weging.
Op grond van een aantal aannames
kan tevens een inschatting worden gemaakt van de verdeling van ouders van
kinderen met Downsyndroom in Nederland over de categorieën ‘autochtoon’,
‘westers allochtoon’ en ‘niet-westers
allochtoon’. In de steekproef - en waarschijnlijk ook in de SDS-bestanden - is
sprake van een lichte ondervertegenwoordiging van westers allochtone
gezinnen en een aanzienlijke ondervertegenwoordiging van niet-westers allochtone gezinnen. Waar bij de SDS naar
schatting 75 procent van de autochtone
ouders van een kind met Downsyndroom in de leeftijd 0-5 jaar bekend is,
is dit van de niet-westers allochtone ouders zo’n 18 procent. De enquête zal dus
niet representatief zijn voor deze laatste
groep.
De gemiddelde leeftijd van de moeder
bij de geboorte van een kind met Downsyndroom is de afgelopen decennia
gestegen. Bij de personen met Downsyndroom van 21 jaar en ouder (geboortejaren 1988 en eerder) lag de leeftijd van de
moeder bij de geboorte op 30,5 jaar, voor
de leeftijd 13-21 jaar op 32,6, voor de leeftijd 5-13 jaar op 33,9 en voor de groep 0-5
jarigen op 34,3. Deze cijfers komen overeen met die uit andere steekproeven.
Op grond van een vergelijking met het
onderzoek van De Graaf (2007a;b) moet
worden geconcludeerd dat de huidige
steekproef een aanzienlijke oververtegenwoordiging laat zien van kinderen
met Downsyndroom met een overwegend reguliere schoolloopbaan (op een

Er is in de enquête een groot aantal
vragen gesteld over de ontwikkeling van
het kind. De betreffende vragen zijn ontleend aan het onderzoek van De Graaf
(2007a;b). Er blijken aanzienlijke verschillen te zijn tussen leerlingen met een
overwegend reguliere schoolloopbaan
versus leerlingen met een overwegend
speciale schoolloopbaan in de scores op
de verschillende geconstrueerde ontwikkelingsschalen, vooral op het gebied
van schoolse ontwikkeling. De huidige
steekproef en de 2006-steekproef van De
Graaf (2007a;b) komen volledig overeen
wat betreft de gemiddelde scores op de
verschillende ontwikkelingsschalen
wanneer kinderen van overeenkomstige
leeftijd en met een overeenkomstige
schoolloopbaan (overwegend speciaal of
overwegend regulier) met elkaar worden
vergeleken (zie ter illustratie figuur 2). De
enige uitzondering hierop vormt de bevinding dat leerlingen met een overwegend speciale schoolgeschiedenis in de
huidige steekproef wat betreft taalontwikkeling lager worden ingeschat dan in
de 2006-steekproef van De Graaf. Maar,
wat betreft zelfredzaamheid, lezen, rekenen en schrijven zijn er geen verschillen per categorie schoolgeschiedenis
tussen de 2006- en 2009-steekproef. Dit
betekent ook dat beide steekproeven, na
weging voor schoolgeschiedenis, vergelijkbaar zijn qua ontwikkeling (met
als uitzondering de taalontwikkeling
die iets lager is ingeschat in de huidige
steekproef). Van de voor schoolgeschiedenis gewogen steekproeven (2006- en
de huidige) mag worden verwacht dat
deze een zo representatief mogelijk
beeld geven van de ontwikkeling van
schoolgaande kinderen met Downsyndroom in Nederland.

Noten

1. Dit totaal is het aantal na cleaning van de
data. Respondenten die alleen maar de leeftijd
van het kind hebben ingevuld maar geen
enkele andere vraag hebben beantwoord
zijn direct verwijderd uit de analyse. Een
open enquête via internet heeft verder het
risico dat ook grappenmakers de vragenlijst
zouden kunnen invullen. Alle vragenlijsten zijn
daarom hierop gecheckt: drie vragenlijsten
met onzinnige antwoorden zijn verwijderd. De
overgebleven 894 respondenten die zijn gestart aan de enquête hebben allen meerdere
vragen beantwoord.
2. Er is bij interval variabelen (bijvoorbeeld
leeftijd) getoetst met een T-test, bij ordinale
en nominale variabelen steeds met chi-square
(criterium p < 0,05). Bij chi-square is er bij
vragen met een te groot aantal categorieën
voor toetsing terug gecodeerd naar een
grovere onderverdeling in een kleiner aantal
categorieën.
3. Een alternatieve verklaring voor het hogere
percentage geïntegreerde leerlingen met
Downsyndroom boven de negen jaar in de huidige enquête (in vergelijking met het eerder
onderzoek van De Graaf uit het schooljaar
2005-06) zou kunnen zijn dat de laatste vier
jaar leerlingen met Downsyndroom vaker
langer in het regulier onderwijs verbleven
dan in de jaren daarvoor. Als dat het geval
zou zijn, dan zal er ook een hoger percentage
leerlingen met Downsyndroom in de leeftijd
4-13 jaar op een reguliere school zitten dan vier
jaar geleden. Om te checken of dit het geval is,
heeft de auteur bij een aantal REC’s gegevens
opgevraagd over het aantal leerlingen met
Downsyndroom (4-13 jaar) in het speciaal
onderwijs en het aantal ambulant begeleide
leerlingen met Downsyndroom in het regulier
basisonderwijs. Een inventarisatie uit drie
REC’s (REC’s waarvan de auteur gegevens
heeft uit 2005-06 én uit 2009-10) laat zien
dat het percentage in het regulier onderwijs
echter gemiddeld gesproken gelijk is gebleven.
De alternatieve verklaring wordt hierdoor dus
niet ondersteund.
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Ervaringen van ouders
met prenatale screening
In Nederland wordt sinds januari 2007 een landelijk programma uitgevoerd
waarin alle zwangere vrouwen de mogelijkheid krijgen aan prenatale
screening deel te nemen. De afgelopen jaren waren dat er jaarlijks zo’n

Inleiding

De uitvoering van de screening wordt
kwalitatief gecontroleerd door het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu). Er hebben acht centra toestemming om de screening uit te voeren. Voorheen kregen officieel alleen zwangere
vrouwen die 36 jaar of ouder waren of bij
medische indicaties de test aangeboden.
In de praktijk is een aantal ziekenhuizen
al vanaf 2005 gestart met het actief aanbieden van screening aan alle zwangeren.
Waar er in 2004 landelijk zo’n 15.000
testen werden uitgevoerd, steeg dit naar
zo’n 33.000 in 2005, 43.000 - ongeveer
25 procent van alle zwangeren - in 2006
(Schielen e.a., 2008) om vervolgens min
of meer constant te blijven in 2007-2008
(Schielen e.a., 2010). Het percentage deelname aan screening variëert per regio.
In de noordelijke provincies tussen de 5
en 25 procent (symposium te Groningen
op 4 februari 2010 georganiseerd door
de Stichting Prenatale Screening NoordOost Nederland). In het buitenland, met
name de VS en Groot Brittannië, is het
aanbieden van de screeningstest aan alle
zwangeren al vanaf begin jaren negentig
praktijk.
Bij de screening wordt bepaald of de
zwangere een verhoogde kans heeft op
een kind met Downsyndroom. Dit gebeurt met een combinatietest die bestaat
uit drie onderdelen: de leeftijd van de
moeder, een vroege serumscreening van
het bloed van de moeder (10-13 weken)
en de nekplooimeting bij het kind (10-14

43.000 – ongeveer 25 procent van alle zwangeren. Dit artikel beschrijft
de ervaringen van ouders van geboren kinderen met Downsyndroom bij
prenatale screening en/of prenatale diagnostiek. • Gert de Graaf, Carla van Os,
Roel Borstlap, Erik de Graaf

weken). Als de hieruit berekende kans verhoogd is, kan er een definitieve diagnose
worden gesteld met een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.
Steeds meer ouders van kinderen met
Downsyndroom hebben te maken gehad
met deze vorm van screening, ofwel omdat ze er bewust van afgezien hebben,
ofwel omdat ze ondanks een verhoogde
kans besloten hebben de zwangerschap
uit te dragen, al dan niet na vervolgonderzoek. Dit artikel beschrijft de ervaringen van ouders van geboren kinderen
met Downsyndroom met prenataal
onderzoek. Paragraaf 1 behandelt het
theoretisch kader vanuit de medische
literatuur en plaatst de screening in een
mensenrechtelijk perspectief. Paragraaf
2 leidt twee onderzoeken naar deze ervaringen in: de online SDS-enquête (zie ook
Down+Up 90), en een promotieonderzoek
waarbij interviews zijn gehouden met
ouders van een kind met Downsyndroom.
Vanuit beide onderzoeken belichten
we achtereenvolgens het aanbod van
de screening (paragraaf 3), de reacties
van de buitenwacht (paragraaf 4), de
rol van de hulpverleners (paragraaf 5),
de informatiebehoefte bij ouders en de
37 • Down+Up 91
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wenselijkheid van betrokkenheid van
ouders van kinderen of jongeren met
Downsyndroom bij deze voorlichting (paragraaf 6). We sluiten af met de discussie
en conclusies.

1. Screening op Downsyndroom:
literatuur en recht
Cijfers

Om een idee te krijgen over het aantal
kinderen met Downsyndroom dat via
prenatale screening wordt opgespoord,
vatten we de belangrijkste Nederlandse
cijfers samen. Go e.a. (2005) stelden in
2005 in het VU Medisch Centrum met de
combitest bij 105 van de 2001 zwangere
vrouwen (5,2 procent) een verhoogde
kans op Downsyndroom vast. Van die 105
waren er 19 (18 procent) inderdaad zwanger van een kind met Downsyndroom.
Verbeten e.a. (2009) vonden in drie
verloskundige centra bij 2,5 procent van
de 1125 screeningstesten een verhoogde
kans op Downsyndroom. Bij allen op één
na werd er vervolgdiagnostiek gedaan.
Twee kinderen (8 procent) hadden Downsyndroom. De betreffende ouders kozen
voor zwangerschapsafbreking. Eén vrouw

met een verhoogde kans zag af van vervolgonderzoek. Zij kreeg een kind zonder
Downsyndroom. In een epidemiologische
analyse van 19.172 combinatietesten in
Nederland tussen juli 2006 en december
2008 door het RIVM werd bij 3,7 procent
(710 zwangerschappen) een verhoogd
risico op Downsyndroom vastgesteld. Bij
51 van deze zwangerschappen was sprake
van Downsyndroom. Daarnaast bleken er
22 vals negatieven te zijn, kinderen met
Downsyndroom waarbij de test geen verhoogd risico had aangegeven (Schielen
e.a., 2010).

Motieven voor screening

Van den Berg (2006) noemt als redenen
voor zwangeren om mee te doen aan
screening: nieuwsgierigheid of kennis
opdoen; aantrekkelijkheid van de test;
verhoogd risico op een kind met Downsyndroom (leeftijd of familiegeschiedenis). Belangrijkste redenen om niet mee
te doen waren: angst/onzekerheid; het
feit dat de test geen zekerheid biedt over
de gezondheid van het kind; een test niet
nodig vinden; opzien tegen vervolgdiagnostiek.
Ouders in een onderzoek van Verbeten
e.a. (2009) noemden als belangrijkste reden om voor de combinatietest te kiezen
het willen verkrijgen van informatie over
de gezondheid van het kind (70 procent).
De meest genoemde redenen om van
de test af te zien waren: de zwangere
vrouw schatte voor zichzelf het risico op
een kind met Downsyndroom niet hoog
(36 procent); geen consequenties willen
verbinden aan de test (27 procent); de test
niet betrouwbaar vinden (21 procent).
Fransen e.a. (2009) deden in de regio
Rotterdam onderzoek naar deelname
aan prenatale screening bij 270 zwangere
vrouwen uit een etnisch gemengde groep
(105 Nederlandse, 100 Turkse en 65 Surinaamse vrouwen). Van de Nederlandse
vrouwen nam 44 procent deel aan de
screening, van de vrouwen van Turkse
komaf 13 procent, van de vrouwen van
Surinaamse afkomst 17 procent. Bij open
vragen naar de redenen voor deelname
aan screening waren de belangrijkste
redenen: bevestiging van de gezondheid van het kind (20 procent) en een
verhoogd risico op een kind met Downsyndroom (14 procent). Bij open vragen
naar redenen voor niet-deelname werden
het meest genoemd: moeite met abortus
(39 procent) en het als laag ingeschatte
risico op een kind met Downsyndroom
(29 procent). Bij gesloten vragen, waarbij
een stelling werd voorgelegd, waren de
meest genoemde redenen om niet deel te
nemen: een kind met Downsyndroom kan
een gelukkig leven hebben (45 procent);
een kind met Downsyndroom is welkom
in ons gezin (44 procent); accepteren van
Gods wil (41 procent). Bij de redenen voor
het wel deelnemen aan de screening
werden het meest genoemd: bevestiging

krijgen over de gezondheid van het kind
(40 procent); de mogelijkheid het kind te
aborteren (29 procent); de mogelijkheid
om zich voor te bereiden op de geboorte
van een kind met Downsyndroom (28
procent). Franssen e.a. (2009) hebben
om methodologische redenen afgezien
van een statistische analyse van etnische
verschillen bij de open vragen. Bij de motieven bij de gesloten vragen bleken er
een klein aantal statistisch significante
verschillen tussen de etnische groepen.
Autochtoon Nederlandse vrouwen zien
minder vaak af van screening vanwege
het accepteren van Gods wil (27 procent
versus 53 procent bij de Turkse en 47 procent bij de Surinaamse vrouwen). Surinaamse vrouwen vonden vaker de kosten
van de test bezwaarlijk (26 procent versus
16 procent bij de Turkse en 10 procent bij
de Nederlandse vrouwen). Bij de redenen
om wel deel te nemen aan screening
vonden de Nederlandse vrouwen minder
vaak dat kinderen met Downsyndroom
veel leed ondervinden (7 procent versus
28 procent bij de Turkse en 25 procent
bij de Surinaamse vrouwen) en waren
zij minder vaak bang dat anderen neer
zouden kijken op een gezin met een kind
met Downsyndroom (0 procent versus
respectievelijk 14 en 8 procent). Bij de overige motieven waren de verschillen niet
significant.

mate speelt bij Turkse en Surinaamse dan
bij autochtoon Nederlandse vrouwen.
De onderzoekers hebben een instrument gebruikt om ‘informed decision’ te
meten, de mate waarmee de beslissing
om al dan niet deel te nemen aan de
screening is gebaseerd op 1) voldoende informatie, 2) de eigen attitude ten opzichte van screening en 3) een logisch verband
tussen die attitude en al dan niet deelname. Van de Nederlandse vrouwen nam
71 procent een ‘informed decision’, van de
Turkse 5 procent en van de Surinaamse 26
procent. Het niet kunnen nemen van een
‘informed decision’ kwam voornamelijk
doordat de vrouwen onvoldoende kennis
over Downsyndroom hadden. Bij Nederlandse vrouwen was het percentage met
onvoldoende kennis 16 procent, bij Turkse
90 procent en bij Surinaamse 69 procent.
Van de 68 vrouwen die deelnamen aan de
screening had slechts 4 procent een negatieve attitude ten opzichte van screening,
terwijl van de 202 vrouwen die niet participeerden aan screening er 43 procent
op de attitudeschaal positief stonden
ten opzichte van screening. Deze laatste
discrepantie tussen attitude en deelname
lag veel hoger bij de Turkse vrouwen
(62 procent), dan bij de Surinaamse (35
procent) en de Nederlandse moeders (23
procent).

Informatie over Downsyndroom

Een meerderheid van de zwangere
vrouwen (Skotko, 2005) voelde zich wel
aangemoedigd tot een vruchtwaterpunctie na een verhoogde kans bij de
screening, maar niet onder druk gezet.
Bij het besluit de zwangerschap uit te
dragen voelden de meeste moeders in
twee studies zich door de gynaecoloog
gesteund, soms na een in eerste instantie
weinig begripvolle reactie (Skotko, 2005;
Tijmstra, e.a. 2004). In een andere, maar
wel wat oudere, studie voelden de meeste
vrouwen geen steun en begrip (Helm,
1998). In weinig gevallen werd geprobeerd de beslissing te veranderen (Skotko,
2005; Tijmstra e.a., 2004). In een studie
naar de redenen voor zwangerschapsafbreking bij een kind met Downsyndroom
(Korenromp e.a., 2007) gaf 13 procent van
de vrouwen aan zich onder druk gezet te
hebben gevoeld, maar veel meer door de
‘waarden van de maatschappij’, de religieuze gemeenschap en de familie dan
door de medici.

Het merendeel van de vrouwen (Skotko,
2005; Helm e.a., 1998) meldt dat ze zich
onzeker of angstig voelden na het krijgen van de uitslag van de screeningstest
omdat de gynaecoloog zowel voor als na
de test geen of onvoldoende informatie
over Downsyndroom had gegeven. Degenen die wel informatie hadden gekregen
vonden die veelal niet adequaat en te
negatief.
Onderzoek naar de ervaringen met
voorlichting over Downsyndroom heeft
betrekking op moeders die na prenataal
onderzoek hun zwangerschap hebben
uitgedragen (Skotko, 2005; Helm e.a.,
1998), moeders die de zwangerschap
hebben afgebroken na de diagnose
Downsyndroom (Korenromp e.a., 2007)
en hulpverleners betrokken bij perinatale
zorg (zoals verloskundigen, gynaecologen,
klinisch genetici, kinderartsen) (Williams
e.a., 2002). Uit deze onderzoeken komt
naar voren dat veel van de betrokken
hulpverleners geen praktische ervaring
met Downsyndroom hadden en hun kennis vooral afkomstig was uit medische
vakliteratuur, waarin vooral de mogelijke
problemen aan de orde komen. Zwangere
vrouwen willen naast actuele informatie
over medische problemen echter ook
weten welke mogelijkheden de kinderen
hebben en wat het betekent te leven met
Downsyndroom.
Uit onderzoek van Fransen (2010) blijkt
dat het informatietekort in veel grotere
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Rol van de hulpverleners

Bewust uitgedragen
zwangerschappen

In verschillende onderzoeken (Skotko,
2005; Tijmstra e.a., 2004; Helm e.a. 1998)
worden de volgende redenen het meest
genoemd voor het bewust uitdragen
van een zwangerschap van een kind met
Downsyndroom: het afbreken van de
zwangerschap wordt erger gevonden
dan het opvoeden van een kind met een
beperking; geen andere ernstige afwij-

kingen op de echo zichtbaar; een kind
met Downsyndroom is welkom; na lezen
van literatuur of het bezoek aan een
gezin met een kind met Downsyndroom
vond men zo’n kind geen onoverkomelijk
probleem; religieuze of gevoelsmatige
overwegingen; positieve reacties van de
partner of familieleden.

Mensenrechtelijk kader van
prenatale screening

In een juridisch promotieonderzoek
aan de Universiteit van Leiden wordt het
mensenrechtelijk kader van de screening
op Downsyndroom onderzocht (Van Os
& Hendriks, 2010). Centraal staat daarbij
de vraag of de overheid voldoende haar
mensenrechtelijke verplichtingen nakomt bij het standaard beschikbaar stellen van prenatale screening. De uitkomst
van de prenatale screening op Downsyndroom betekent immers dat, als blijkt dat
de vrucht Downsyndroom heeft, in zo’n
90 procent van de gevallen (Korenromp,
2006) de vrouw de zwangerschap niet
uitdraagt. Deze vorm van abortus heet
‘selectief’, omdat anders dan bij de aselec-

te abortus, de vrouw wel een kinderwens
heeft maar niet kiest voor een kind met
Downsyndroom. Hierbij wordt dus verschil gemaakt op grond van handicap, iets
wat in diverse mensenrechtenverdragen
(noot 1) is verboden.
Omdat de vrucht wel beschermwaardig
maar geen zelfstandig drager van rechten
is – rechten heb je in het algemeen pas
als je bent geboren – zijn de non-discriminatieverplichtingen niet van toepassing
op het ongeboren kind, bovendien zijn de
mensenrechtelijke verplichtingen in de
eerste plaats geadresseerd aan de overheid. Het recht op privacy, autonomie,
zelfbeschikking van de vrouw (noot 2) telt
daarentegen zeer zwaar: alleen zij mag
bepalen of zij de zwangerschap uitdraagt
binnen de grenzen van de Wet op de
Zwangerschapsafbreking. Als de discussie
hiermee gesloten zou zijn, zou er natuurlijk geen jarenlang onderzoek naar dat
mensenrechtelijk kader van de prenatale
screening op Downsyndroom nodig zijn.
De kwestie ligt echter genuanceerder.
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De grote SDS-enquête

Positieve verplichting discriminatie
tegen te gaan

Naast dat de overheid niet mag discrimineren – dat is een ‘negatieve verplichting’, de overheid moet iets nalaten
– heeft de overheid ook de ‘positieve
verplichting’ om discriminatie actief
tegen te gaan. Om het verband hiermee
met de prenatale screening op Downsyndroom te zien, is een uitstapje naar de
selectieve abortus op meisjesvruchten
illustratief. In landen als India en China is
dat een veel voorkomende praktijk. Het
VN-Comité voor de Rechten van het Kind,
dat toeziet op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind, heeft herhaaldelijk gezegd dat
in een samenleving waarin meisjes gediscrimineerd worden, hoge percentages
selectieve abortussen op meisjesvruchten
een gevolg zijn. Omdat (geboren) meisjes
het recht hebben gevrijwaard te blijven
van discriminatie, moeten overheden zich
meer en beter inspannen om de positie
van meisjes te verbeteren. Daarmee zou
dan ook het percentage abortussen op
meisjesvruchten omlaag gaan. Het Comité beschouwt dat percentage als een
indicator voor discriminatie.
In het Leidse promotieonderzoek naar
de screening op Downsyndroom leidt dit
tot twee vragen: doet de overheid voldoende om de maatschappelijke positie
van mensen met Downsyndroom zodanig
te verbeteren dat zwangere vrouwen niet
uit angst voor discriminatie of achterstelling kiezen voor een abortus als hun
vrucht Downsyndroom heeft? En is de
voorlichting over Downsyndroom rondom de screening voldoende op peil opdat
vrouwen op basis van goede en onafhankelijke informatie een keuze kunnen maken? Die informatie is namelijk nodig om
een beslissing met ‘informed consent’ te
kunnen nemen, een basisbeginsel uit het
gezondheidsrecht dat het vereiste vormt
voor een volwaardig recht op zelfbeschikking. Voor de beantwoording van de
eerste vraag, naar de maatschappelijke
positie van mensen met Downsyndroom,
zullen in de loop van dit onderzoek interviews met jongeren met Downsyndroom
gehouden worden. De tweede vraag
staat centraal in dit artikel. Daarvoor zijn
diepte-interviews afgenomen bij twaalf
ouders.

2. Onderzoek naar ervaringen
van ouders met prenatale screening en prenataal onderzoek:
enquête en interviews
SDS-enquête

Van december 2008 tot en met augustus 2009 heeft de SDS een online enquête
uitgezet. Er werden zo’n 835 deelvragen
gesteld, verdeeld over 28 thema’s. Eén van
deze thema’s betrof de ervaringen van
ouders met prenatale screening en/of
prenatale diagnostiek.

In totaal startten 835 ouders (827 biologische en 8 pleeg/stiefouders) van
kinderen met Downsyndroom aan het
invullen van de vragenlijst. Bij de vragen
over ‘prenatale screening en/of prenatale
diagnostiek’ is uitgegaan van alleen de
antwoorden van de biologische ouders.
De eerste vraag van dit thema is door 815
ouders beantwoord, 775 van hen hebben
alle vragen bij dit thema (althans de vragen die op hun situatie van toepassing
waren) beantwoord. De vragenlijst is
vaker (zo’n 80 procent) ingevuld door de
moeder dan door de vader. Bij de analyse
van gegevens wordt een indeling in grove
leeftijdscategorieën gebruikt: 0 tot 5 jarigen; 5-13 jaar; 13-21 jaar; 21 jaar en ouder.
In Down+Up 90 is uitgebreid ingegaan
op de representativiteit van de enquête.
Deze mag in ieder geval voor de leeftijd
0-21 jaar als in hoge mate representatief
voor alle ouders van kinderen met Downsyndroom in Nederland worden opgevat.
Wel zijn er kleine afwijkingen van de
werkelijkheid. Donateurs van de SDS,
hoger opgeleide moeders en ouders van
kinderen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan zijn enigszins oververtegenwoordigd in de enquête. Verder is er
in de enquête sprake van een aanzienlijke
ondervertegenwoordiging van niet-westers allochtone gezinnen.
In verband met deze niet volledige
representativiteit van de enquête is er
per grove leeftijdscategorie van het kind
nagegaan door chi square of er significante verschillen zijn bij de vragen over
prenataal onderzoek tussen donateurs
versus niet-donateurs, hoog opgeleide
(universitair en HBO) versus minder
hoog opgeleide moeders, en ouders van
kinderen met een overwegend speciale
versus een overwegend reguliere schoolloopbaan van het kind. Er blijken weinig
significante verschillen te zijn tussen
deze subgroepen. In de leeftijdscategorie
5-13 jaar geven niet-donateurs vaker aan
dat zij de kans op een kind met Downsyndroom klein achtten (35 versus 14
procent). In de leeftijdscategorie 0-5 jaar
geven hoog opgeleide moeders (HBO of
universiteit) vaker aan dat zij de kans op
een kind met Downsyndroom klein achtten (25 versus 14 procent), een kind met
Downsyndroom welkom was (59 versus
45 procent) en het afbreken van de zwangerschap tegen hun gevoel indruiste (57
versus 33 procent). Weging om te corrigeren voor de oververtegenwoordiging in
de enquête van donateurs en van hoog
opgeleide moeders leidt echter slechts
tot zeer geringe wijzigingen van de totaalpercentages per leeftijdscategorie bij
deze vragen. We mogen dus concluderen
dat deze geconstateerde afwijkingen van
de representativiteit niet problematisch
zijn en dat het beeld uit de enquête in
hoge mate zal overeenkomen met de
werkelijkheid. Een uitzondering vormt de
categorie niet-westers allochtone ouders.

Omdat zo weinig van deze ouders aan de
enquête hebben deelgenomen, kan niet
zomaar worden aangenomen dat deze
niet-westers allochtone respondenten
representatief zullen zijn voor de gehele
groep niet-westers allochtone ouders met
een kind met Downsyndroom.

Interviews met ouders naar ervaringen rondom prenataal onderzoek

Voor het promotieonderzoek ‘de prenatale screening op Downsyndroom in
mensenrechtelijk perspectief’ zijn in
2009 met de ouders van twaalf kinderen
met Downsyndroom diepte-interviews
gehouden. Een van de geïnterviewden
was zwanger van een kind met Downsyndroom. De leeftijden van de overige
kinderen varieerden van één tot tien jaar.
Van de twaalf moeders hebben er vijf
zowel de prenatale screening als het vervolgonderzoek laten doen. Drie moeders
hadden geen screening gedaan maar
bij hen werd na diagnostisch vervolgonderzoek volgend op de 12 of 20 weken
echo vastgesteld dat ze zwanger waren
van een kind met Downsyndroom. Daarmee hebben acht moeders bewust hun
zwangerschap van een kind met Downsyndroom uitgedragen. Bij de overige
vier moeders was een verhoogde kans op
Downsyndroom vastgesteld bij prenatale
screening, maar zij hebben geen vervolgonderzoek laten doen. De interviews waren semigestructureerd. De vragen sloten
aan bij die uit de SDS-enquête maar in de
interviews is verder doorgevraagd over de
beleving van de ouders. Verder zijn er vragen gesteld naar de visie van moeders op
de prenatale screening en naar de maatschappelijke positie van mensen met
Downsyndroom, hun eigen kind in het
bijzonder. De vragen over de maatschappelijke positie vallen buiten de reikwijdte
van dit artikel. De ouders zijn geworven
met een vraag in de enquête naar hun bereidheid om mee te werken aan het promotieonderzoek. Omdat dat onderzoek
gaat over de ervaringen van ouders met
deelname aan prenatale screening en diagnostisch vervolgonderzoek, is de grote
groep van ouders die heeft afgezien van
screening en vervolgonderzoek niet geïncludeerd. Alle interviews zijn opgenomen
en letterlijk uitgewerkt en vervolgens zijn
alle uitspraken gecategoriseerd per onderzoeksvraag. De verwerking gebeurde
anoniem. In dit artikel staan de quotes
van de ouders in cursief. Voor de keuze
van de quotes is enerzijds gezocht naar
illustraties van standpunten die door de
meeste geïnterviewden gedeeld werden
en ook voortvloeien uit literatuur en
enquête, anderzijds zijn quotes gekozen
die juist een afwijkend beeld laten zien.
Welke van de twee motieven voor selectie
van toepassing is, is steeds aangegeven.
Daar waar gesproken wordt over ‘geïnterviewde ouders’ wordt verwezen naar de
interviews uit dit promotieonderzoek.
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3. Prenatale screening: aanbod
en gebruik

Tijdens de zwangerschap is aan 36
procent van de 815 ouders een screening
en/of diagnostische test aangeboden.
Het geboortejaar van het kind speelt
hierbij echter een grote rol. Aan slechts
4 procent (4 ouders) van de ouders van
de personen met Downsyndroom van 21
jaar en ouder (n=94) is een vorm van prenatale screening of diagnostisch onderzoek aangeboden. Bij de categorie 13-21
jaar (n=129) is dit 9 procent, bij 5-13 jaar
(n=249) 27 procent en bij 0-5 jaar (n=343)
63 procent. Binnen deze laatste groep
is bovendien een sterke stijging te zien
van 46 procent bij de vierjarigen (n=63)
en 42 procent bij de driejarigen (n=67),
naar respectievelijk 67, 74 en 79 procent
bij de twee-, één- en nuljarigen (n=55;
n=76; n=82). Sinds 2007 is het officiële
beleid dat er aan alle zwangere vrouwen
een screeningstest zou moeten worden
aangeboden. Deze verandering is goed
zichtbaar in de enquêteresultaten.
Van de 815 hebben 80 ouders (10 procent) daadwerkelijk een screening en/of
diagnostische test laten doen. Bij de categorie 21 jaar en ouder heeft slechts 2 procent een vorm van prenatale screening of
diagnostisch onderzoek laten uitvoeren,
bij 13-21 jaar eveneens 2 procent, bij 5-13
jaar 8 procent en bij 0-5 jaar 16 procent. Er
is geen stijgende tendens zichtbaar binnen deze laatste leeftijdsgroep. De overgrote meerderheid van de kinderen met
Downsyndroom, ook in de meest recente
jaren, is geboren zonder een screening
en/of diagnostisch onderzoek tijdens de
zwangerschap.
Van de 80 ouders die gekozen hebben
voor een screening en/of diagnostische
test, hebben er 11 direct een diagnostische
test laten doen en geen screening. Dit zijn
daarmee bewust uitgedragen zwangerschappen. Bij de screening van de 69 overigen was er bij 39 geen sprake van een
verhoogde kans. Van de 30 ouders waarbij
de screening wel een verhoogde kans op
een kind met Downsyndroom uitwees
hebben er 9 afgezien van vervolgdiagnostiek. De overige 21 lieten vruchtwaterpunctie of vlokkentest doen. Dit betekent
dat er op een totaal van 815 kinderen met
Downsyndroom 21+11=32 bewust uitgedragen zwangerschappen zijn, zo’n 4 procent van de geboorten. Bij de 0-5 jarigen
ligt dit percentage op een min of meer
vergelijkbare 6 procent (19 van de 343).
Van de geïnterviewde ouders geven er
maar weinig aan dat ze echt bewust voor
de screening hebben gekozen, al hebben
ze ook geen druk daartoe ervaren.
Ik heb helemaal niet nagedacht over
of ik een screening wilde of niet. Het is
er gewoon. Je rolt er in. Zo gaat het nou
eenmaal in dat medische wereldje. Ook
de vruchtwaterpunctie later heb ik gewoon op de automatische piloot gedaan.
Achteraf hoorde ik pas van het risico op

0-5 jaar
(n=289)
[n=205]

5-13 jaar
(n=227)
[n=107]

13-21 jaar
(n=124)
[n=38]

21 > jaar
(n=92)
[n=35]

totaal
(n=732)
[n=385]

Ten tijde van mijn zwangerschap waren er nog geen prenatale testen

1,4

3,5

6,5

22,8

5,6

Ik voldeed niet aan de (toen geldende) criteria om een screening en/of
diagnostische test te kunnen laten doen

28,0

50,2

64,5

42,4

42,9

Ik was niet op de hoogte van de mogelijkheden voor testen

0,3

1,8

2,4

2,2

1,4

Het was niet verzekerd en ik vond het te duur

0,7
[0,5]

0,0
[0,0]

0,0
[0,0]

0,0
[0,0]

0,3
[0,3]

Ik ging ervan uit dat de kans op een kind met Downsyndroom in mijn
geval toch heel erg klein zou zijn

20,4
[19,5]

15,9
[13,1]

9,7
[10,5]

7,6
[14,3]

15,6
[16,4]

Ik wilde me niet in de mogelijkheden van testen verdiepen

5,2
[5,9]

5,3
[10,3]

8,1
[10,5]

0,0
[0,0]

5,1
[7,0]

Ik vond dat ook een kind met een handicap als Downsyndroom
sowieso in mijn gezin welkom was

53,3
[64,4]

28,6
[46,7]

9,7
[18,4]

16,3
[31,4]

33,6
[51,9]

Vanuit mijn geloofsovertuiging verwierp ik abortus

12,8
[14,6]

8,8
[15,0]

5,6
[13,2]

6,5
[17,1]

9,6
[14,8]

Ik ben/was geen voorstander van abortus

21,1
[24,9]

11,0
[15,0]

7,3
[15,8]

7,6
[14,3]

13,9
[20,3]

Het eventueel laten afbreken van deze zwangerschap druiste in tegen
mijn gevoel

41,2
[46,8]

24,2
[36,4]

10,5
[18,4]

10,9
[22,9]

26,9
[39,0]

Ik heb tijdens de zwangerschap geen moment over de mogelijkheid
van een kind met Downsyndroom nagedacht

21,5
[22,9]

34,4
[37,4]

23,4
[47,4]

43,5
[68,6]

28,6
[33,5]

een miskraam daarbij. Waarom zou je
zo’n risico lopen? Nu denk ik wel dat het
helemaal nergens op sloeg, dat gedoe met
die testen had ik helemaal niet hoeven te
doen. (Moeder van dochter (1) met Downsyndroom)

Extrapolatie naar Nederland heden
ten dage

Op grond van het demografische model
van De Graaf (2006) kan worden ingeschat dat er in de jaren 2005 tot en met
2009 jaarlijks zo’n 265 kinderen met
Downsyndroom zullen zijn geboren. In
de enquête werd bij de 0-5 jarigen de
volgende verhouding gevonden: 84 procent heeft geen screening laten doen; 8
procent is geboren na een vals negatieve
screeningsuitslag; 2 procent had wel een
verhoogde kans bij de screening maar de
ouders hebben afgezien van vervolgdiagnostiek; 6 procent betreft een bewust
uitgedragen zwangerschap. Er zullen
daarmee jaarlijks zo’n 15 kinderen (van de
265) met Downsyndroom geboren zijn uit
bewust uitgedragen zwangerschappen.
Dit betekent dat er de afgelopen vijf jaar

naar schatting 20 ouders per jaar afzien
van abortus na de definitieve prenatale
diagnose ‘Downsyndroom’. Zo’n vijf van
deze 20 zwangerschappen zullen namelijk geëindigd zijn in een spontane miskraam (Buckley & Buckley, 2008; De Graaf,
in press).
Zonder prenatale diagnostiek zouden er,
op grond van de leeftijden van zwangere
vrouwen in Nederland, in de periode 2005
tot en met 2009 jaarlijks zo’n 408 kinderen met Downsyndroom zijn geboren (De
Graaf, 2006; in press). Het reductiepercentage als gevolg van prenatale screening
en diagnostiek ligt rond de 35 procent,
lager dan in bijvoorbeeld Engeland en
Wales, waar dit percentage heden ten
dage op 48 procent ligt (Morris & Alberman, 2009). Er worden in Nederland de
afgelopen vijf jaar zo’n 143 kinderen per
jaar minder geboren als gevolg van prenatale diagnostiek. Dat betekent - omdat
een deel van de zwangerschappen zou
zijn geëindigd in een spontane miskraam
– dat er jaarlijks sinds 2005 om en nabij
de 200 gerichte zwangerschapsafbrekingen in verband met Downsyndroom
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Tabel 1. Motieven op grond waarvan de betreffende ouders hebben afgezien van prenataal onderzoek
(percentage (%) ouders dat ‘ja’ heeft geantwoord bij de betreffende deelvraag)
– Analyse van de gehele groep ouders die geen prenataal onderzoek heeft laten verrichten per leeftijdscategorie.
– Tussen vierkante haken [..]: Analyse van alleen de groep ouders die een bewuste afweging hebben kunnen maken,
dat wil zeggen de ouders die ‘nee’ hebben geantwoord bij de eerste drie vragen

zullen zijn geweest. Dit komt overeen met
de gegevens in de meest recente jaarverslagen van de Werkgroep Prenatale
Diagnostiek en Therapie, met 184 zwangerschapsafbrekingen in verband met
Downsyndroom in 2004 en 225 in 2005
(WPDT, 2004; 2005).

Redenen om af te zien van prenataal
onderzoek

In de SDS-enquête hebben wij aan de
ouders, als zij geen prenatale screening
en/of diagnostiek hebben laten uitvoeren, door middel van een gesloten vraag
met een aantal categorieën gevraagd
waarom zij daarvan hebben afgezien. In
tabel 1 wordt per antwoordcategorie en
per leeftijdscategorie van het kind het
percentage ouders dat ‘ja’ heeft geantwoord weergegeven (de cijfers tussen
vierkante haakjes in de tabel worden
hieronder toegelicht).
Van de ouders van personen met Downsyndroom van 21 jaar en ouder geeft 23
procent aan dat er ten tijde van de zwangerschap nog geen prenatale testen bestonden, bij 13-21 jaar meent 6 procent dat

dit het geval was, bij 5-13 jaar 4 procent
en bij de 0-5 jaar 1 procent. Van de ouders
van personen met Downsyndroom van 21
jaar en ouder geeft 42 procent aan niet te
hebben voldaan aan de toen geldende criteria voor deelname. Bij 13-21 jaar geldt dit
volgens 65 procent, bij 5-13 jaar volgens 50
procent en bij 0-5 jaar volgens 28 procent.
Dan is er nog een klein percentage, 2 procent bij de drie oudste leeftijdsgroepen
en 0,5 procent bij 0-5 jaar die aangeven
niet op de hoogte te zijn geweest van het
testaanbod. Voor de personen die ‘ja’ hebben geantwoord op één of meer van deze
drie deelvragen geldt uiteraard dat zij
geen bewuste afweging kunnen hebben
gemaakt voor al dan niet prenataal onderzoek. Omdat hierin duidelijk een ontwikkeling in de tijd is, kan een vertekend
beeld ontstaan bij de interpretatie van
de percentages bij de overige antwoordcategorieën. Om hiervoor te controleren
wordt in tabel 1, met de getallen tussen
de vierkante haakjes, tevens een overzicht
gegeven van de overige motieven van
alleen die ouders die ‘nee’ hebben geantwoord op de eerste drie vragen uit de
tabel. Al deze ouders hebben dus afgezien
van testen, maar niet omdat ofwel de
testen nog niet bestonden, ofwel de moeder niet aan de criteria voldeed, ofwel de
ouders niet op de hoogte waren van het
bestaan van testen.
De tendensen in de tijd die zichtbaar
zijn in de analyse van de gehele groep
in tabel 1, zijn - zij het in iets minder
uitgesproken vorm – ook zichtbaar in
de analyse van de subgroep ouders die
‘nee’ hebben geantwoord bij de eerste
drie vragen. Wij verbinden hieraan vijf
conclusies:
• Door de toegenomen screeningsmogelijkheden in de loop van de jaren
negentig, en het aanbod van screening
aan alle moeders sinds 2007, heeft de
zwangerschap haar ‘onschuld’ verloren.
De ouders van kinderen uit de oudere
leeftijdscategorieën geven veel vaker
aan dat zij tijdens de zwangerschap
geen moment hebben nagedacht over
de mogelijkheid een kind met Downsyndroom te krijgen (statistisch significant).
Tegenwoordig heeft bijna 80 procent
hierover nagedacht tijdens de zwangerschap.
• Naarmate het kind jonger is, zijn er
vaker ouders die aangeven te hebben
afgezien van prenataal onderzoek
omdat zij vinden dat een kind met
Downsyndroom welkom is in hun gezin
(statistisch significant). Dit motief wordt
zeer frequent genoemd. Bij de jongste
categorie wordt dit door 53 procent van
de ouders genoemd en zelfs door 64
procent van de ouders die ‘nee’ hebben
geantwoord op de eerste drie vragen.
Deels zal dit het gevolg zijn van het feit
dat ouders steeds vaker screening wordt
aangeboden, waardoor zij moeten na-

denken hoe zij tegenover de komst van
een kind met Downsyndroom staan.
Mogelijk is deze tendens echter ook het
gevolg van een veranderende perceptie
van de ontwikkelingsmogelijkheden
en de kwaliteit van leven van mensen
met Downsyndroom of van een grotere
acceptatie van mensen met Downsyndroom in de samenleving. De tendens
van meer ouders die ‘ja’ antwoorden op
deze vraag bij jongere leeftijdscategorieën van het kind blijkt namelijk niet
alleen te gelden binnen de subgroep
moeders jonger dan 36 jaar tijdens de
zwangerschap, maar ook bij moeders
die 36 jaar of ouder waren tijdens de
zwangerschap. Moeders uit deze laatste
subgroep kunnen al vanaf eind jaren
zeventig, op grond van het leeftijdscriterium, prenatale diagnostiek laten verrichten.
• Bij de jongere leeftijdscategorieën van
het kind geven veel meer ouders aan dat
het eventueel afbreken van hun zwangerschap tegen hun gevoel indruiste
(statistisch significant). Deze reden
wordt frequent genoemd (door in ieder
geval meer dan 41 procent bij de jongste
categorie kinderen). Deze tendens is zowel zichtbaar bij de moeders jonger dan
36 jaar tijdens de zwangerschap, als bij
de moeders die 36 jaar of ouder waren
tijdens de zwangerschap.
• Ook geven de ouders van de 0-5 jarige
kinderen vaker aan dan de ouders van
oudere kinderen geen voorstander
te zijn van abortus in zijn algemeenheid (zonder dat er hieraan perse een
geloofsovertuiging ten grondslag ligt),
hoewel dit minder vaak wordt genoemd
dan de hierboven genoemde persoonlijke gevoelsmatige reden. Ook deze tendens in de tijd is statistisch significant.
• Financiële afwegingen spelen slechts bij
enkele ouders een rol.

Subgroepen

In aanvulling op bovenstaande analyse
per leeftijdscategorie van het kind hebben wij een verkenning gedaan van verschillen tussen een aantal subgroepen
ouders. Daarbij komt het volgende beeld
te voorschijn.
• Er zijn nauwelijks verschillen tussen de
antwoorden van moeders en vaders.
• Ouders van kinderen met Downsyndroom in de leeftijd 0-13 jaar met een
niet-westers allochtone afkomst hebben
in vergelijking met autochtone ouders
van kinderen met Downsyndroom in
dezelfde leeftijd significant minder vaak
een prenatale screening of onderzoek
laten verrichten (0 versus 12 procent).
Significant vaker geven zij aan dat zij
abortus afwijzen vanuit hun geloof (33
versus 10 procent).
• Ouders met een godsdienstige overtuiging (alle leeftijden van het kind) verwerpen niet alleen vaker abortus vanuit
hun geloof (18 versus 0 procent), maar
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geven ook significant vaker aan te hebben afgezien van prenataal onderzoek
omdat het kind met Downsyndroom
sowieso welkom is in het gezin (40
versus 28 procent) en het afbreken van
deze zwangerschap tegen hun gevoel
indruiste (33 versus 21 procent).
• Ook hoog opgeleide moeders noemen
significant vaker deze laatste twee motieven (zie voor percentages paragraaf
2).
• Dit geldt tevens voor moeders die 36
jaar of ouder zijn tijdens de zwangerschap (bij de 0-5 jarigen respectievelijk
74 versus 45 (welkom) en 57 versus 35
procent (gevoel)).
Al met al wordt als motief om af te zien
van prenatale screening of prenataal
onderzoek ‘het kind met Downsyndroom is welkom’ en ‘afbreken van deze
zwangerschap druist in tegen mijn gevoel’ vaker genoemd naarmate:
• het geboortejaar van het kind recenter
is
• de leeftijd van de moeder tijdens de
zwangerschap hoger is
• de moeder een godsdienstige overtuiging heeft
• de moeder hoog opgeleid is
Deze onafhankelijke variabelen hangen
deels samen (moeders met een godsdienstige overtuiging én moeders van
jongere kinderen hebben gemiddeld
gesproken een iets hogere leeftijd tijdens de zwangerschap én moeders van
jongere kinderen hebben gemiddeld
gesproken iets vaker een hoog opleidingsniveau), maar hebben ook een eigen uniek effect (onafhankelijk van hun
onderlinge samenhang). We mogen hieruit concluderen dat ouders van geboren
kinderen met Downsyndroom die tijdens de zwangerschap hebben afgezien
van prenatale screening of diagnostiek
tegenwoordig steeds vaker bij die beslissing een bewuste afweging hebben gemaakt. Dat geldt des te meer naarmate
de leeftijd van de moeder tijdens de
zwangerschap hoger is, de moeder een
godsdienstige overtuiging heeft en/of
de moeder hoog opgeleid is. Tegenwoordig heeft 80 procent van de ouders van
geboren kinderen met Downsyndroom
die hebben afgezien van screening bij
die beslissing een bewuste afweging gemaakt. In hoeverre dit ook het geval is bij
ouders met een niet-westers allochtone
afkomst is door het geringe aantal van
deze ouders binnen de enquête op grond
van ons onderzoek niet vast te stellen.

Redenen om te kiezen voor prenataal
onderzoek

Tachtig ouders hebben een vorm van
prenataal onderzoek laten uitvoeren,
waarvan er 75 de vraag naar hun motieven hebben beantwoord. Er wordt
hier afgezien van een weergave van een

Bij de interviews werd duidelijk dat
weinig van de geïnterviewde ouders al
wisten wat ze wilden doen met de uitslag van de screening als zou blijken dat
ze een verhoogde kans op een kind met
Downsyndroom hadden.
We hadden er echt niet over nagedacht.
De gynaecoloog zei achteraf ook dat dat
meestal zo gaat. Dat de meeste mensen
de screening doen omdat ze gerustgesteld
willen worden maar niet weten wat ze
moeten doen als het anders loopt. Wij
hadden een kans van 1:50. Dat is niet zo
hoog natuurlijk. Ik geloof dat ik dat nu
wel vreemd vind, dat ik er helemaal niet
over nagedacht had. (Moeder van dochter (2) met Downsyndroom)
Een moeder had weliswaar bewust afgezien van de screening maar toen bij
een echo bleek dat het kind een verdikte
nekplooi werd vastgesteld, wilde ze toch
weten waar ze aan toe was:
We hadden besloten om niet te screenen. Het voelde niet goed om dat te doen.
We nemen het leven zoals het komt. Bij
de 12 weken echo zag de gynaecoloog een
probleem met de nekplooi. Toen wilden
we het toch weten. Dan steek je je kop niet
meer in het zand. Achteraf zijn we zo blij
dat we het wisten, we hebben ons zo goed
voor kunnen bereiden. We vinden het fijn
dat het zo is gelopen. (Moeder van zoon
(1) met Downsyndroom)

Een geïnterviewde geeft aan juist heel
bewust alle mogelijkheden van screening en vervolgonderzoek doorlopen te
hebben:
Dat hele circus van de screening heeft
ons gewoon heel erg geholpen om stap
voor stap tot een positieve beslissing te
komen. Je kunt niet een theoretisch besluit nemen. Pas als je in de situatie zelf
bent, weet je wat je moet doen. (Moeder
van zoon (2) met Downsyndroom)

Afzien van vervolgdiagnostiek bij
een verhoogde kans

Er blijken in deze enquête maar heel
weinig kinderen met Downsyndroom
te zijn geboren bij ouders die hebben afgezien van vervolgdiagnostiek nadat bij
screening een verhoogde kans was vastgesteld. Van de in totaal negen ouders
gaat het hier om acht ouders van kinderen van 0-5 jaar. De verdeling over motieven bij deze negen ouders lijkt op die bij
de ouders die helemaal hebben afgezien
van prenataal onderzoek (zie tabel 1) van
kinderen in de leeftijdscategorie 0-5 jaar.
Het meest genoemde motief is een gevoelsmatig bezwaar tegen afbreken van
deze zwangerschap (67 procent), gevolgd
door ‘een kind met Downsyndroom is
welkom’ (56 procent), ‘kans op kind met
Downsyndroom is in mijn geval klein’
(22 procent), ‘bezwaar tegen abortus’ (22
procent) en ‘vanuit geloof bezwaar tegen
abortus’ (11 procent). Vier ouders geven
bij de categorie ‘anders’ nog andere motieven aan, waarvan één het risico van
een spontane miskraam bij vervolgdiagnostiek.
Eén van de geïnterviewde ouders zegt
over de redenen om af te zien van vervolgdiagnostiek het volgende:
Ik had zowat elke week een echo omdat
mijn zwangerschap problematisch verliep. Na de nekplooimeting zeiden ze dat
we een verhoogde kans van 1:70 hadden
op een kind met Downsyndroom. Dat
leek ons zo weinig. We dachten ‘dat risico
lopen we wel’. We hadden ons helemaal
niet verdiept in Downsyndroom. Er is nog
wel gevraagd of we vervolgonderzoek wilden doen. Maar we wisten toch zeker dat
we nooit de beslissing zouden nemen om
het kind weg te laten halen. Waarom zou
je dan testen? (Moeder van zoon (4) met
Downsyndroom)
Enkele geïnterviewde ouders noemden
het kleine risico op een miskraam als
reden om geen vervolgonderzoek te willen doen.
Ik had die uitslag van de screening
eigenlijk ook al niet willen weten. Het
vervolgonderzoek wilde ik zeker niet. Wat
moet je daarmee? Je voorbereiden? Dat
gaat toch niet. Ik heb nog een heerlijk vervolg van de zwangerschap gehad. Helemaal zonder zorgen. Bovendien had ik al
een miskraam gehad. Ik wist dat die kans
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er ook was bij de vruchtwaterpunctie. En
dat terwijl je misschien een kerngezond
kind hebt, dat kon ik niet verdragen.
(Moeder van dochter (2) met Downsyndroom)
Ik had al twee miskramen gehad. Waarom zou je dat risico lopen? Die kans is er
toch wel bij een vruchtwaterpunctie. We
zagen deze zwangerschap ook wel min of
meer als onze laatste kans op een zwangerschap. Dat speelde ook mee. Dan ga
je het kind niet extra in gevaar brengen.
(Moeder van zoon (2) met Downsyndroom)

Update

analyse van hun motieven naar leeftijdsgroep van het kind, omdat vrijwel
al de betreffende kinderen behoren tot
de twee jongste leeftijdsgroepen (0-5
jaar, n=52; 5-13 jaar, n=20), terwijl er geen
verschillen blijken te zijn tussen de antwoorden van de ouders uit deze beide
laatste categorieën. Zo’n 33 procent geeft
als reden voor prenatale screening of
diagnostiek aan dat zij zich goed wilden
kunnen voorbereiden op de eventuele
komst van een kind met een beperking.
Van de 75 ouders geeft 19 procent aan te
hebben gekozen voor prenatale diagnostiek omdat zij erop werden geattendeerd
door de hulpverlening. Deze ouders stellen dat zij er verder niet veel over hebben
nagedacht. Voor 17 procent ging het om
het zoeken naar geruststelling. Zo’n 13
procent meldt dat zij bij de beslissing tot
screening of diagnostiek het afbreken
van de zwangerschap nog niet voor zichzelf hadden uitgesloten. De categorie
‘anders’ wordt door 29 procent vermeld.
Bij de open vraag naar toelichting op
deze categorie blijkt dat afwijkingen bij
echoscopisch onderzoek bij 9 van deze 22
ouders het motief vormden om verdere
diagnostiek te laten doen. De overige 13
antwoorden zijn zeer divers, het vaakst
genoemd zijn gevorderde leeftijd van de
moeder en daarmee verhoogde kans op
Downsyndroom (3x) en onderzoek in kader van IVF-behandeling (3x).

Een aantal ouderparen had het moeilijk
om onderling tot overeenstemming te
komen.
Wij wisten niet zeker of het kind Downsyndroom zou hebben, wel dat we een verhoogde kans hadden. Ik voelde dat het zo
zou zijn en dat ik het nooit weg zou kunnen halen. Mijn man wilde het weg laten
halen als het kindje Downsyndroom zou
hebben. Ik vond dat ontzettend moeilijk.
Na de geboorte heeft het wel een jaar geduurd voordat hij het geaccepteerd had.
Ik moest alles alleen doen. Maar nu is het
goed, we zijn een gelukkig gezin, ik heb
altijd geweten dat hij het wel zou kunnen
maar gewoon tijd nodig had. (Moeder
met zoon (3) met Downsyndroom)

Bewust uitgedragen zwangerschappen

In de interviews is bij de acht ouders
met een bewust uitgedragen zwangerschap specifiek gevraagd naar de redenen om de zwangerschap uit te dragen.
De genoemde redenen komen in hoge
mate overeen met de redenen die ouders in de enquête hebben genoemd om
sowieso af te zien van prenataal onderzoek. De geïnterviewde ouders is daarnaast gevraagd hoe zij aankijken tegen
aanstaande ouders die kiezen voor abortus bij een vrucht met Downsyndroom.
Daar werd in het algemeen genuanceerd
over gedacht, al waren de meesten ervan
overtuigd dat die mensen onvoldoende
wisten van Downsyndroom.
Het is een persoonlijke keuze. Ik respecteer het echt als andere mensen een andere keuze maken. Als het niet goed voelt,
moet je het niet doen. En dat is dan ook
goed. Dat kan ik accepteren. Ik heb daar
geen missie in. Wel vind ik dat mensen
echt betere voorlichting moeten krijgen,
zodat ze veel beter gefundeerd kunnen
kiezen. Dan is elke keuze goed. (Moeder
van zoon (1) met Downsyndroom)
Ik denk dat die mensen niet weten wat
ze missen. Je komt wel in een ander leven
terecht. De onbezorgdheid komt nooit
meer terug. Maar je komt ook in een heel
mooie wereld. Als je ziet wat die kinderen
kunnen bereiken als je ze een klein beetje

helpt. Je gaat je ook veel minder storen
aan kleine dingen. Het valt je op hoeveel
mensen er klagen. Ik vind wel dat ik iets
gewonnen heb met mijn kind. Maar ja,
je kunt het de mensen niet opdringen
natuurlijk. (Moeder van dochter (4) met
Downsyndroom)
Enkele ouders hebben er moeite mee dat
zwangerschappen afgebroken worden
omdat het kind Downsyndroom heeft.
Ik zou het lastig vinden om te horen dat
iemand vanwege Downsyndroom een
abortus ondergaat in mijn omgeving. Ik
krijg er nu al kippenvel van. Maar aan de
andere kant kan ik me ook voorstellen
dat die mensen een heel ander leven voor
ogen hadden. Dat hadden wij ook. Ja, je
moet je ontzettend aanpassen aan die
nieuwe situatie. Maar het loopt zoals het
loopt. (Moeder van zoon (4) met Downsyndroom)
Ik vind zo’n abortus op een vrucht met
Downsyndroom gewoon discriminatie.
Dan wil je dus een perfect kind. Maar ben
je zelf wel zo perfect? En wie ben jij om te
beslissen dat een ander niet perfect genoeg is? (Moeder van een dochter (1) met
Downsyndroom)
Drie van de geïnterviewde ouders hebben korte tijd getwijfeld over het wel of
niet uitdragen van de zwangerschap.
Toen er uit kwam dat ik zwanger was
van een kind met Downsyndroom vond
ik dat heel erg verwarrend. Ik had dat niet
verwacht, ik wist het echt niet meer. Ik
had het gevoeld dat ik zwanger was van
iets mislukts. Ik had een mismaakt kind.
Ik had gefaald. Nu vind ik het zo stom dat
ik dat toen dacht. Een vriendin zei ook
tegen me: ‘ik vraag me af of zo’n kind bij
je past. Je bent zo perfectionistisch. Je wilt
alles heel goed doen. Past een kind met
Downsyndroom daar wel bij? Ik vond dat
heel confronterend. Het zette me echt aan
het denken. Als ik nu terugkijk dan denk
ik dat ik gewoon aan het rouwen was. Ik
was heel erg verdrietig dat er geen perfect
kind zou komen. Ik voelde afkeer naar het
kind in mijn buik. Het duurde een week.
Daarna heb ik nooit mee zo gedacht. Nu
ben ik zo trots op deze jongen. (Moeder
van zoon (1) met Downsyndroom)
Ik vond de begeleiding en informatie heel
erg neutraal. Ze zeiden gewoon dat het
kind Downsyndroom had, gaven folders
en zeiden dat we zelf moesten beslissen.
Ze gaven geen enkele richting aan. Ik heb
ontzettend gehuild. We hadden een week
de tijd. Ik ben alles gaan lezen. En dacht:
dit kind wil ik niet. Mijn man was erg verbaasd. Ik ook. Vanuit mijn geloof ben ik
niet zo voor abortus, al ben ik door mijn
werk daar wel genuanceerder over gaan
denken. Ik zag gehandicapte kinderen in
het dorp. Ik kon ze niet uitstaan. Ze waren
vrolijk. Maar ik reageerde afwerend. Ik

kende mezelf niet. Ik dacht ‘ik moet jullie
niet’. Ik was er wel uit. Toen ben ik folders
gaan lezen over abortus, hoe dat dan
gaat. En ik dacht: ‘maar dat is nog veel
erger, dat kan ik helemaal niet’. Ik denk
dat ik gewoon een weekend aan het rouwen ben geweest. Het is de pure emotie
dat je nou eenmaal een gezond kind wil.
Iedereen wil een gezond kind. De verschillende rouwfases volgden elkaar toen snel
op. Daarna was het over en voelde ik een
enorme kracht. Ik ging ervoor en niemand zou me tegenhouden. (Moeder met
zoon (10) met Downsyndroom)

Volgende zwangerschap na een kind
met Downsyndroom

Moeders van een kind met Downsyndroom hebben automatisch een indicatie om bij een volgende zwangerschap
prenatale diagnostiek te kunnen laten
verrichten, desgewenst voorafgegaan
door eerst prenatale screening. Bij 328
van de ouders is er sprake geweest van
een zwangerschap na het kind met
Downsyndroom. Daarbij heeft 29 procent (94 ouders) geheel afgezien van
prenataal onderzoek bij deze nieuwe
zwangerschap. Er is hierbij geen duidelijke tendens in de tijd. Bij deze 29
procent werden in totaal twee volgende
kinderen met Downsyndroom geboren.
De overige 71 procent (234 van de 328
ouders met een volgende zwangerschap)
heeft ofwel eerst een screening laten
uitvoeren (67 ouders; 20 procent van
alle ouders met een volgende zwangerschap) ofwel direct een diagnostische
test laten doen (167 ouders; 51 procent
van alle ouders met een volgende zwangerschap). Het percentage dat eerst heeft
laten screenen ligt zoals te verwachten
hoger bij de jongste grove leeftijdsgroep (31 procent van de 91 ouders van
een kind met Downsyndroom van 0-5
jaar met een volgende zwangerschap).
Bij de screening (alle leeftijdsgroepen
van de kinderen tezamen; n=67) zijn
tien zwangerschappen gevonden met
een verhoogde kans op een kind met
Downsyndroom. Negen van deze tien
ouders lieten vervolgonderzoek doen.
Uiteindelijk had geen van de betreffende 67 kinderen Downsyndroom of
een andere aantoonbare beperking. Bij
de 167 ouders (51 procent van de ouders
met een volgende zwangerschap) die
direct een vruchtwaterpunctie of vlokkentest lieten doen, werd twee keer een
kind met Downsyndroom gevonden en
twee keer een kind met een andere beperking. De zwangerschap van één van
de twee kinderen met Downsyndroom is
uitgedragen, de andere is afgebroken. De
betreffende ouders geven als reden om
de zwangerschap af te breken het feit
dat het gezin al zwaar belast was door
meerdere kinderen met een ontwikkelingsprobleem.
De verdeling over motieven bij de 94
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ouders die hebben afgezien van prenataal onderzoek bij een volgende zwangerschap (29 procent van alle ouders
met een volgende zwangerschap) lijkt
op die van de ouders (met kinderen van
0-5 jaar) die hebben afgezien van prenataal onderzoek bij de zwangerschap
van het kind met Downsyndroom (zie
tabel 1). Het meest genoemde motief is
‘een tweede kind met Downsyndroom is
welkom’ (61 procent), gevolgd door een
gevoelsmatig bezwaar tegen afbreken
van deze zwangerschap (46 procent),
‘bezwaar tegen abortus’(25 procent),
‘vanuit geloof bezwaar tegen abortus’
(23 procent) en ‘er bestond nog geen prenataal onderzoek in die tijd’ (3 procent).
Zestien ouders geven bij de categorie ‘anders’ nog andere motieven aan, waarvan
vier ‘kleine kans op nog een kind met
Downsyndroom’, drie ‘het risico van een
spontane miskraam bij vervolgdiagnostiek’ en drie ‘prenataal onderzoek bij een
volgende zwangerschap zou voor mij
betekenen dat ik mijn eerdere kind met
Downsyndroom niet zou accepteren’.
Bij enkele geïnterviewde ouders was het
feit dat de partners het niet eens waren
over de screening bij een tweede kind
reden om maar helemaal niet meer aan
een zwangerschap te beginnen.
Mijn man zei: ‘als je weer zwanger
wordt, wil ik alle testen. En als het weer
Downsyndroom is, wil ik het kind niet.’
Nou dat gaat dus niet gebeuren. Dat zou
ik nooit willen. Hierover waren we het
nooit eens geworden. En dan moet de
een of de ander uiteindelijk zwichten en
dan krijg je natuurlijk eeuwig verwijten.
Je moet het wel eens zijn, je moet het samen doen. (Moeder van dochter (2) met
Downsyndroom)

4: Reacties uit de omgeving

Door 30 van de 32 ouders in de enquête
met een bewust uitgedragen zwangerschap van een kind met Downsyndroom
is een aantal vragen beantwoord over
reacties uit de eigen omgeving. In een
open vraag hierover geven 18 van deze
ouders aan zich bij hun beslissing de
zwangerschap uit te dragen ondersteund te hebben gevoeld door hun partner (4 keer expliciet genoemd), familie in
het algemeen of specifieke familieleden
(13x) en vrienden en/of collega’s (6x).
Vier ouders voelden zich juist niet ondersteund door bepaalde familieleden (3x),
kennissen (2x) of de maatschappij in het
algemeen (1x).
Op de vraag of zij later geconfronteerd
zijn met positieve opmerkingen over
de beslissing om het kind te behouden
antwoordt van deze 30 ouders 23 procent
‘nooit’, 20 procent ‘een paar keer’, 30
procent ‘regelmatig’ en 27 procent ‘vaak’.
Familieleden, vrienden of kennissen
zeiden dan bijvoorbeeld dat een kind
met Downsyndroom recht heeft er te

0-5 jaar
(n=283)

5-13 jaar
(n=224)

13-21 jaar
(n=117)

21 jaar en ouder
(n=91)

totaal
(n=716)

Nooit

61,5

70,1

79,5

84,6

70,1

Een paar keer

33,2

24,6

17,9

15,4

25,7

Regelmatig

4,6

4,9

2,6

,0

3,8

,7

,4

,0

,0

,4

Vaak

zijn, of dat zij afbreken van een gewenste
zwangerschap ook een te grote stap
zouden vinden. Op de vraag of zij later
geconfronteerd zijn met negatieve opmerkingen antwoordt 62 procent ‘nooit’,
35 procent ‘een paar keer’ en 3 procent
‘regelmatig’. Familieleden, vrienden
of kennissen vragen dan bijvoorbeeld
‘waarom heb je het niet laten weghalen?’ of spreken daar zelfs expliciet hun
onbegrip over uit.
Opvallend bij de ouders die zijn geïnterviewd is dat ze enerzijds de uitkomsten
uit de enquête onderschrijven, vrijwel
niemand heeft last van ‘veel’ negatieve
reacties. Maar vrijwel elke ouder kan
zich een of meerdere als pijnlijk ervaren
opmerkingen herinneringen en die blijken dan toch blijvend indruk gemaakt te
hebben.
Ik vond de reactie van een familielid
moeilijk. Toen we het wisten, belde hij elke
dag op om ons te waarschuwen. Of we ons
wel realiseerden dat het ontzettend duur
was, dat de zorg slecht was geregeld. Of
we wel wisten waar we aan begonnen. Ik
kreeg toen langzamerhand wel het gevoel
dat het kind niet welkom was. (vrouw,
zwanger van kind met Downsyndroom)
Er was één persoon op de sportclub van
mijn man, die zei ‘zo’n kind hou je toch
niet.’ Ongelooflijk dat mensen dat zeggen.
Nou ja, die weten niet beter. Verder heb ik
niets vervelends gehoord. Het komt ook
door mijn eigen houding denk ik: ‘waag
het niet hier iets over te zeggen’. Bijna iedereen reageert wel positief. (Moeder van
dochter (7) met Downsyndroom)
Een geïnterviewde moeder gaf wel aan
vaak reacties als negatief te ervaren.
Heel vaak krijg ik de vraag ‘wist je het
dan niet?’. Gewoon van onbekenden en
bekenden, als je ergens komt met het
kind. Dan vraagt er bijna altijd wel iemand ‘heb je het niet laten testen dan?’
En op mijn ‘nee’, hoor ik ze dan denken
‘dan is het je eigen schuld’. Dat vind ik zo
raar. Het lijkt mij nog moeilijker als je het
wel zeker wist. Ik wist alleen van de ver-

hoogde kans. Ik ben bang dat ze dan helemaal denken ‘dan moet je niet zeuren’.
Wat is dan de volgende eis? De oortjes die
niet zo mooi zijn? Voor een kasplantje
zou ik niet gekozen hebben, maar Down is
echt geen reden. (Moeder van dochter (2)
met Downsyndroom)
Een geïnterviewde moeder zei ook vaak
de vraag ‘wist je het niet’ te krijgen, maar
vatte die vraag als neutraal belangstellend op:
Bijna iedereen vraagt ernaar. Maar dat
is niet zo negatief bedoeld, denk ik. Ze willen het gewoon weten, het is belangstelling. Misschien zit bij sommigen er wel
de vraag achter waarom je het kind dan
hebt laten komen, maar dat hoor ik toch
niet zo. (Moeder van zoon (2) met Downsyndroom)
Een geïnterviewde moeder vond het
vervelend om die vraag in de kraamtijd
te krijgen:
In de eerste tijd, in de kraamtijd, kwam
de vraag ‘wist je het niet’, vooral van de
verpleegsters en kraamhulpen. Die vonden het dan nodig om die vraag te stellen.
Ik vond dat niet prettig. Het is een vorm
van nieuwsgierigheid die dan zo nodig
bevredigd moet worden. Ook nu zijn er
nog heel veel mensen die het vragen. Ik
weet eigenlijk niet goed waarom ze dat
doen. Ze vragen vervolgens niet of je erover gedacht hebt de zwangerschap af te
breken. Maar ik denk wel dat ze dat denken. Ik reageer altijd bot en kort, dan durven ze ook niet verder te vragen. (Moeder
van dochter (7) met Downsyndroom)

Geen test gedaan

In hoeverre zijn ouders die hebben afgezien van prenatale screening of prenatale diagnostiek geconfronteerd met negatieve opmerkingen hierover? Van deze
groep ouders als geheel (bij deze vraag:
n=716) geeft de meerderheid (70 procent)
aan ‘nooit’ te zijn geconfronteerd met
negatieve opmerkingen hierover, 26
procent ‘een paar keer’, 4 procent ‘regelmatig’ en minder dan één procent ‘vaak’
(tabel 2). Er is hierbij wel een tendens in
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Tabel 2. Bent u na de geboorte van uw kind met Downsyndroom geconfronteerd met negatieve
opmerkingen over het feit dat u geen prenatale test heeft laten doen?
(Percentage (%) ouders dat ‘ja’ heeft beantwoord bij de betreffende deelvraag)
– Analyse van de gehele groep ouders die geen prenataal onderzoek heeft laten verrichten per
leeftijdscategorie.

de tijd zichtbaar. Bij de jongere leeftijdscategorieën komt het iets vaker voor dat
de ouders ‘vaak’ of ‘regelmatig’ hebben
aangekruist als antwoord. Ook hebben
zij minder vaak ‘nooit’ aangekruist.
Bij de gesloten vraag over de frequentie van negatieve opmerkingen is in
een open vraag aan de ouders om een
toelichting bij hun antwoord gevraagd.
Veel van de ouders vermelden daar dat
familie, kennissen, vrienden of (medische) hulpverleners hen de vraag hebben
gesteld waarom zij geen test hebben
laten doen tijdens de zwangerschap. Dit
wordt bijvoorbeeld spontaan 80 keer genoemd door de 283 ouders van kinderen
van 0-5 jaar. Overigens geven bij de open
toelichting ook ouders die ‘nooit’ hebben
aangekruist soms aan dat er mensen zijn
die hen deze vraag hebben gesteld. Deze
ouders hebben deze vraag echter niet als
negatief geïnterpreteerd. Vaak ervaren
ouders deze vraag echter wel als negatief. Bovendien voegen vragenstellers
soms ook suggestieve of zelfs expliciete
oordelen aan de vraag toe. Bijvoorbeeld
‘dergelijke kinderen hoeven toch niet
meer te worden geboren’. Ouders die
hiermee worden geconfronteerd noemen
dergelijke opmerkingen kwetsend en/of
kortzichtig.

5: Ervaren rol van hulpverleners

Door 30 van de 32 ouders in de enquête
met een bewust uitgedragen zwangerschap van een kind met Downsyndroom
is een aantal vragen beantwoord over de
rol van hulpverleners bij de beslissing.
Van deze ouders geven er slechts vier aan
enige druk te hebben ervaren vanuit de
hulpverlening om de zwangerschap af te
breken. Eén hulpverlener was het expliciet oneens met de beslissing van de ouders om de zwangerschap uit te dragen,
zeven waren het er volgens de ouders
mee eens, en de overige 22 stelden zich
neutraal op.

De meeste ouders die geïnterviewd zijn,
bevestigen het beeld van de neutrale
houding van de hulpverlening.
Ik vond de houding van gynaecoloog heel
erg open. Hij zei: ‘het is maar net hoe je er
zelf tegenover staat. Mensen met Downsyndroom hebben veel mogelijkheden,
maar je moet er wel achter staan en de
vele onzekerheden aan kunnen. We kunnen niets zeggen over het niveau dat jullie
kind zal hebben. Alleen dat hij of zij Downsyndroom heeft.’ (Vrouw, acht maanden
zwanger van kind met Downsyndroom)
Twee moeders hebben wel druk ervaren
bij de beslissing om vervolgonderzoek te
doen nadat bij de screening een verhoogde kans was vastgesteld.
Na de screening waarin we een verhoogde kans hadden zei de gynaecoloog dat we
nu zeker wel vervolgonderzoek wilden. Op
mijn ‘nee’ vroeg zij waarom we dan een

screening hadden laten doen. Ik vond het
raar dat zij dacht te moeten beslissen dat
het dan overbodig zou zijn geweest. Dat
was het voor ons dus niet. Later belde het
ziekenhuis nog om te vragen waarom ik
geen 20 weken echo wilde. Ik wou gewoon
gelukkig zwanger zijn en dacht dat er nog
genoeg zorgen zouden komen. (Moeder
van zoon (3) met Downsyndroom)
Bij de 12 weken echo werd een verdikte
nekplooi gezien. Ik had daar nog nooit van
gehoord. De verloskundige zei dat het met
Downsyndroom te maken kon hebben.
In het ziekenhuis kreeg ik een vlokkentest
aangeboden maar dan moest ik daar wel
consequenties aan verbinden als het kind
Downsyndroom bleek te hebben. Dat wou
ik niet. De gynaecoloog adviseerde toen
een vruchtwaterpunctie omdat daarmee
het risico op een miskraam kleiner was.
Daags voor de punctie zou plaatsvinden,
heb ik afgebeld, ik durfde het risico toch
niet aan. De gynaecoloog vond dat onverstandig, hij wilde weten of het kindje
hartproblemen zou hebben zodat ze zich
daar op konden voorbereiden. Ik heb toen
gezegd dat ik die vruchtwaterpunctie pas
wilde als het kind levensvatbaar zou zijn.
De gynaecoloog ging akkoord. Hij had zijn
zin natuurlijk. Achteraf snap ik nog steeds
niet waarom ik me zo heb laten sturen.
Ik zou sowieso in een ziekenhuis bevallen, dan is toch alles bij de hand als er iets
mis is? Ik had het helemaal niet hoeven
te doen. De punctie gebeurde in week 32.
Het was heel erg naar. Je kijkt naar zo’n
scherm en dan zie je die naald en dan dat
bewegende kindje. Het ging mis. Een paar
dagen later ben ik bevallen. Ik heb zoveel
spijt van die beslissing gehad. (Moeder van
een zoon (10) met Downsyndroom)
Een andere ouder meldt dat de psycholoog in het ziekenhuis zich niet zo neutraal opstelde rondom de beslissing over
het uitdragen van de zwangerschap.
De psycholoog was de enige die echt niet
neutraal was. Die vond dat wij verdrietig
moesten zijn en ze leek ook niet uit de
voeten te kunnen met het feit dat we nog
geen beslissing hadden genomen. Ze zei
ook dat de mensen van de SDS te positief
waren. Dat irriteerde ons wel erg, waarom
moesten wij weten wat zij van hen vond?
Ik vond dat zij juist ons had moeten helpen
met het formuleren van de vragen waarmee je tot een beslissing komt. Maar dat
deed ze niet. Ze was ook niet goed voorbereid. Ze had niet eens een folder. (Moeder
van zoon (3) met Downsyndroom)

6: Informatiebehoefte

Aan de 80 ouders die een prenatale
screening of diagnostische test hebben
laten uitvoeren is gevraagd of zij op dat
moment informatie over Downsyndroom
hebben gekregen van de hulpverleners.
Deze vraag is door 78 ouders beantwoord.
Er wordt hier afgezien van een weergave

van een analyse van hun motieven naar
leeftijdsgroep van het kind, omdat vrijwel
al de betreffende kinderen behoren tot de
twee jongste leeftijdsgroepen (0-5 jaar,
n=54; 5-13 jaar, n=20), terwijl er geen verschillen blijken te zijn tussen de antwoorden van de ouders uit deze beide laatste
categorieën. Van de betreffende 78 ouders geeft slechts 32 procent (25 ouders)
aan dat zij bij de keuze voor prenataal onderzoek informatie over Downsyndroom
hebben gekregen. Van deze 25 ouders
vindt driekwart (19 ouders) dat zij voldoende informatie kregen. In het totaal
heeft daarmee 76 procent van de 78 ouders geen of onvoldoende informatie over
Downsyndroom gekregen bij de keuze
voor prenataal onderzoek. Slechts 24 procent vindt dat zij in voldoende mate zijn
geïnformeerd. Alleen bij de allerjongste
jaargroep (de 0 jarigen) lijkt dit gunstiger
te liggen: 7 van de 13 (54 procent) vindt
dat zij voldoende zijn geïnformeerd.
De geïnterviewde ouders vonden de
informatie rondom de screening veelal
voldoende maar misten uitgebreide informatie over Downsyndroom toen bleek
dat ze zelf zwanger waren van een kind
met Downsyndroom. Allemaal gingen ze
zelf op zoek naar meer informatie.
Toen ik moest beslissen over het uitdragen van zwangerschap heb ik heel erg
informatie gemist. De gynaecoloog gaf
heel summiere voorlichting en dan juist
erg technisch, medisch. Ik wilde vooral
meer weten over de kwaliteit van het bestaan. Hoe gelukkig kan zo’n kind zijn, wat
betekent het voor je gezin? Ik heb allerlei
wetenschappelijke onderzoeken daarover
gezocht. Het gekke is dat je uiteindelijk
de beslissing met je hart neemt, maar
daarvoor heb je dan wel eerst objectieve
informatie nodig. (Moeder van een zoon
(1) met Downsyndroom)
Ik vind eigenlijk dat je de screening niet
kunt aanbieden zolang de informatie zo
slecht is. Dan doe je toch alsof Downsyndroom een enorm probleem is. Dat geeft
echt een negatief idee. Ik denk dat er veel
meer en betere voorlichting moet komen
over alles wat met Downsyndroom te
maken heeft: de problemen en de mogelijkheden. (Moeder van een zoon (10) met
Downsyndroom)

Betrokkenheid ouders met
Downsyndroom

Aan de ouders van de kinderen met
Downsyndroom uit een bewust uitgedragen zwangerschap is gevraagd of zij
voorafgaand aan de beslissing contact
hebben gehad met andere ouders van
een kind met Downsyndroom of met
een jongere met Downsyndroom. Van
de 28 ouders die deze vraag hebben beantwoord, hebben slechts vier ouders (14
procent) dergelijk contact gehad.
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gelegd of zij betrokkenheid van andere
ouders van personen met Downsyndroom rondom de beslissing de zwangerschap al dan niet voort te zetten een goed
idee vinden. Zo’n 64 procent heeft hierop
‘ja’ geantwoord, oplopend van 52 procent
bij de ouders van personen van 21 jaar en
ouder, 63 procent bij de categorie 13-21
jaar, 62 procent bij 5-13 jaar en 70 procent
bij de 0-5 jarigen.
Hier moet worden opgemerkt dat de
antwoorden van de ouders bij deze vraag,
door een gedwongen ‘ja-nee’-keuze, stelliger lijken dan deze zijn wanneer ook
wordt gekeken naar de open toelichting
die ouders konden geven. De 508 ouders
die ‘ja’ hebben ingevuld bedoelen veelal
‘ja, onder voorwaarden’. Als redenen om
andere ouders van personen met Downsyndroom te betrekken bij de keuze voor
al dan niet uitdragen van een zwangerschap van een kind met Downsyndroom
noemen deze ouders met name:
• te negatief maatschappelijk beeld van
Downsyndroom wordt gecorrigeerd
• te negatief beeld bij medici wordt gecorrigeerd
• ouders van kinderen met Downsyndroom zijn de enige die de echte ervaring kennen
Maar, veel van deze ouders noteren ook
voorwaarden hierbij, met name:
• het contact met een andere ouder mag
niet worden opgedrongen
• ouders die voorlichting geven moeten
niet alleen de positieve kanten vertellen
en niet alleen uitgaan van hun eigen
beperkte ervaring
De 281 ouders die ‘nee’ hebben geantwoord bedoelen vaak ‘nee, tenzij’. Als
redenen om af te zien van betrokkenheid
van andere ouders van personen met
Downsyndroom noemen zij met name:
• al dan niet abortus moet de beslissing
zijn van de zwangere en je mag de
zwangere niet in een bepaalde richting
sturen
• ouders van andere kinderen met Downsyndroom hebben alleen hun eigen beperkte ervaring met hun eigen kind
• een klein aantal respondenten is zodanig principieel tegenstander van abortus dat dit voor hen een reden is om te
stellen dat voorlichting niet nodig en
niet goed is
Veel van de ouders die ‘nee’ hebben
geantwoord vermelden er echter bij dat
het in contact brengen met andere ouders van kinderen met Downsyndroom
natuurlijk wel toelaatbaar is als de zwangere zelf aangeeft daaraan behoefte te
hebben.
Een geïnterviewde moeder geeft aan dat
zij niet al voor de zwangerschap informatie van ouders had willen krijgen, maar
wel vlak na de geboorte. Toch denkt ze
dat betere informatie het aantal zwangerschapsafbrekingen zou kunnen doen
afnemen.

Ik had wel behoefte om met ouders te
spreken voordat ik de beslissing nam om
de zwangerschap uit te dragen. Ik heb toen
wel op de site van de SDS gekeken. Daar
zag ik al zoveel leuke foto’s en verhalen en
dat was wel genoeg eigenlijk. Het was al
zo’n stap om ‘Downsyndroom’ bij Google
in te typen. (Moeder van zoon (3) met
Downsyndroom)

Betrokkenheid jongeren met
Downsyndroom

Een minderheid (36 procent) vindt dat
ook jongeren met Downsyndroom een rol
zouden kunnen spelen rondom de beslissing de zwangerschap al dan niet voor
te zetten, oplopend van 22 procent bij 21
jaar en ouder, 35 procent bij 13-21 jaar, 33
procent bij 5-13 jaar tot 41 procent bij de
0-5 jaar. Ook hier is ‘ja’ meestal ‘ja, onder
voorwaarden’. Als redenen om eventueel
jongeren met Downsyndroom hierbij
te betrekken noemen de betreffende
278 ouders dezelfde redenen als bij het
betrekken van ouders van kinderen met
Downsyndroom. Veel van deze ouders noteren ook voorwaarden en kanttekeningen, wederom deels dezelfde als bij het
betrekken van ouders van kinderen met
Downsyndroom. Daarnaast voeren zij aan
dat het te confronterend kan zijn voor
de zwangere en/of voor de jongere met
Downsyndroom zelf, dat de jongere met
Downsyndroom er zelf voldoende van
moet begrijpen en dat er (door die selectie van cognitief relatief sterke jongeren)
een te optimistisch beeld over Downsyndroom kan ontstaan bij de zwangere.
Verschillende ouders stellen dat informatie via brochure of film met daarin ervaringen van mensen met Downsyndroom
waarschijnlijk beter is dan face-to-face
contact.
De 504 ouders die ‘nee’ hebben geantwoord zijn vaak zeer expliciet in hun afwijzing. Daarbij worden dezelfde redenen
aangevoerd als bij het betrekken van ouders van kinderen met Downsyndroom.
Verder vinden ook deze ouders het te confronterend voor de zwangere en/of voor
de jongere zelf. Bovendien vinden zij de
afstand tussen een jongere en het eigen
baby’tje te groot. Daarnaast beoordelen
ook zij dergelijke informatie als te eenzijdig, omdat alleen de meest ontwikkelde
jongeren met Downsyndroom dit zouden
kunnen doen. Sommige van de ouders die
‘nee’ hebben geantwoord stellen dat de
betrokkenheid van jongeren met Down-

syndroom wel toelaatbaar kan zijn als de
zwangere er zelf om vraagt of wanneer de
betrokkenheid zich zou beperken tot een
brochure of film.
Een enkele geïnterviewde ouder geeft
aan dat het de verantwoordelijkheid van
de overheid is om betere informatie te
geven, juist bij de beslissing over het doen
van de screening.
Ik denk dat de overheid een taak heeft
om de beeldvorming rondom mensen met
Downsyndroom te verbeteren. Ik ben bang
dat er toch wel vaak mensen voor abortus
kiezen terwijl ze niet weten dat het allemaal niet zo erg is. Ik vind wel dat mensen
gestimuleerd zouden moeten worden om
voor de screening te denken over wat ze
willen als er een verhoogde kans op Downsyndroom uitkomt. (Moeder van dochter
(2) met Downsyndroom)

Discussie en conclusies

Elk jaar ondergaan ongeveer 43.000
zwangere vrouwen een prenatale
screeningstest op Downsyndroom, een
kwart van alle zwangere vrouwen. Bij
de respondenten van de SDS-enquête is
bij 36 procent een vorm van prenatale
screening of diagnostiek aangeboden en
heeft 10 procent daadwerkelijk hieraan
deelgenomen. Het aanbodpercentage varieert zeer naar leeftijd van het kind, van
4 procent bij de kinderen van 21 jaar en
ouder tot 79 procent bij de nuljarigen.
Landelijk wordt bij screening bij 3,7
procent een verhoogde kans op Downsyndroom vastgesteld (Schielen e.a., 2010).
Als bij vervolgonderzoek blijkt dat de
vrucht daadwerkelijk Downsyndroom
heeft, breekt ongeveer negentig procent
van de vrouwen de zwangerschap af (Korenromp e.a., 2007). De afgelopen jaren
worden er jaarlijks zo’n 200 zwangerschappen met een kind met Downsyndroom beëindigd. In de grote SDS-enquête en in een promotieonderzoek naar het
mensenrechtelijk kader van de prenatale
screening op Downsyndroom is ingezoomd op de ervaringen van ouders van
geboren kinderen met Downsyndroom
met de screening en/of het diagnostisch
vervolgonderzoek. De twaalf ouders die
aan het promotieonderzoek hebben deelgenomen hebben allemaal de screeningstest en/of het prenataal diagnostisch
vervolgonderzoek gedaan. Acht wisten
zeker dat ze een kind met Downsyndroom
zouden krijgen, vier wisten dat zij een
verhoogde kans hadden daarop.
We hebben in paragraaf 2 geconcludeerd dat, ondanks enige afwijkingen
van de representativiteit (SDS-donateurschap; opleidingsniveau ouders; schoolgeschiedenis kind), de antwoorden op de
vragen over prenataal onderzoek in de
enquête als representatief mogen worden gezien voor de gehele populatie van
ouders met een kind met Downsyndroom
(0-21 jaar) in Nederland. Een uitzondering
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Update

Ik vind het heel jammer dat mensen de
zwangerschap afbreken terwijl ze niet
goed geïnformeerd zijn. Toch denk ik dat
dat gebeurt. Sommige mensen hebben
echt heel achterhaalde ideeën over Downsyndroom. Ik denk dat ouders wel een rol
daarin kunnen spelen. Maar je moet wel
reëel zijn, over de gezondheidsproblemen
bijvoorbeeld. (Moeder van dochter (2) met
Downsyndroom)

vormt de categorie niet-westers allochtone ouders. Deze zijn te zeer ondervertegenwoordigd bij de respondenten.
In de literatuur komen de motieven om
niet aan de screening mee te doen overeen met de resultaten uit de enquête: de
moeite die mensen hebben met abortus
op een in beginsel gewenst kind en het
feit dat een kind met Downsyndroom
welkom is in het gezin. Deze twee motieven worden in de enquête vaker genoemd
naarmate het kind met Downsyndroom
jonger is, de leeftijd van de moeder
tijdens de zwangerschap hoger is, de
moeder een godsdienstige overtuiging
heeft en/of de moeder hoog opgeleid is.
Tegenwoordig heeft, blijkens de enquête,
80 procent van de ouders van geboren
kinderen met Downsyndroom die hebben afgezien van prenataal onderzoek bij
die beslissing een bewuste afweging gemaakt. In hoeverre dit ook het geval is bij
ouders met een niet-westers allochtone
afkomst is door het geringe aantal van
deze ouders binnen de enquête op grond
van ons onderzoek niet vast te stellen. Het
onderzoek van Fransen (2010) suggereert
dat dit bij deze groep in mindere mate
het geval is.
Van de geïnterviewde ouders geeft
het merendeel aan geen bewuste keuze
gemaakt te hebben om wél aan de
screening mee te doen. Natuurlijk vormen de geïnterviewde ouders een specifieke groep en kunnen er geen conclusies
worden getrokken over alle zwangeren In
Nederland die deelnemen aan screening.
Bij de vragen in de enquête over reacties
van de buitenwacht als de ouders geen
screening of diagnostisch onderzoek hebben laten doen, blijkt dat de meerderheid
(70 procent) ‘nooit’ is geconfronteerd met
negatieve opmerkingen hierover, 26 procent ‘een paar keer’, 4 procent ‘regelmatig’
en minder dan één procent ‘vaak’. Bij de
jongere leeftijdscategorieën komt het iets
vaker voor dat de ouders ‘vaak’ of ‘regelmatig’ hebben aangekruist als antwoord.
Bij de vragen in de enquête over reacties
van de buitenwacht bij een bewust uitgedragen zwangerschap geeft een ruime
meerderheid (62 procent) aan nooit negatieve opmerkingen daarover te hebben
gehad. Toch is ruim een derde (35 procent)
weleens en 3 procent regelmatig geconfronteerd met een negatieve reactie. Opvallend uit de interviews is dat bijna elke
moeder wel te maken krijgt met de vraag
of zij wist of het kind Downsyndroom zou
hebben maar dat deze vraag heel verschillend wordt geïnterpreteerd. Waar de
een er een verwijt in hoort, vat de ander
deze vraag op als belangstellend. Het zou
goed zijn als mensen zich meer bewust
zouden zijn over het feit dat de vraag
‘wist je het niet?’ zo verschillend opgevat
kan worden. Misschien hebben ouders
met een kind met Downsyndroom hierin
wel een missie te vervullen door duide-

lijker aan te geven hoe deze vraag bij hen
over komt.
Van de 32 ouders uit de enquête die de
zwangerschap bewust hebben uitgedragen, geven er slechts vier aan druk te hebben ervaren van hulpverleners. Ook in de
(meer recente) literatuur en uit de interviews blijkt dat hulpverleners veelal een
neutrale houding betrachten. Daar waar
wel enige druk wordt ervaren, betreft dit
veelal het doen van diagnostisch onderzoek als er bij de screening een verhoogde
kans wordt vastgesteld.
Deze neutrale houding hangt echter
wel enigszins samen met een zowel in de
literatuur als bij de enquête en tijdens de
interviews geconstateerd gemis aan objectieve informatie over Downsyndroom
bij het prenatale onderzoek. Het lijkt er
namelijk op dat de hulpverleners, uit beduchtheid voor beïnvloeding, nu zo weinig informatie geven dat de ouders niet
goed weten waarop ze hun keuzes moeten baseren. In de enquête geeft slechts
32 procent van de ouders die hebben deelgenomen aan prenataal onderzoek aan
dat zij daarbij informatie van hulpverleners hebben gekregen over Downsyndroom. Daarvan vond nog eens 25 procent
dat die informatie onvoldoende was. In
totaal moest dus driekwart van de ouders
een beslissing nemen over het prenataal
onderzoek terwijl ze niet of onvoldoende
informatie hadden gekregen van de
hulpverleners. Alleen bij de allerjongste
groep (de 0-jarigen) lag dit percentage
iets gunstiger (op 46 procent). Een ruime
meerderheid van de respondenten in de
enquête (64 procent) zou het een goed
idee vinden als ouders van kinderen met
Downsyndroom – mits de informatie
toch ook objectief is – een rol spelen in
de voorlichting rondom deze prenatale
keuzes. Een minderheid (36 procent) vindt
dat onder voorwaarden ook jongeren met
Downsyndroom hierin een rol zouden
kunnen spelen. Ouders hebben, zo blijkt
uit de interviews, het gevoel erg alleen te
staan in de beslissing de zwangerschap
uit te dragen. Als ze steun ervaren komt
die van hun eigen omgeving (interviews
en enquête) en niet vanuit de hulpverlening die zich wellicht wat ‘angstvallig’ op
de achtergrond houdt om de eigen keuze
van de ouders niet te beïnvloeden. Terwijl
er wel behoefte is aan meer en betere
informatie.
Hiermee komen we dan aan de link met
het onderzoek naar de mensenrechtelijke
aspecten van het prenataal onderzoek.
Om te waarborgen dat ouders met ‘informed consent’ een beslissing nemen is
voldoende en goede informatie een noodzakelijke voorwaarde. Alleen mét die informatie kunnen de ouders hun recht op
zelfbeschikking verzilveren. Nu de overheid enerzijds een breed aanbod op de
prenatale screening op Downsyndroom
organiseert, ligt er een even grote inspanningsverplichting bij de overheid om

mensen te helpen bij de keuze of ze willen weten of de vrucht Downsyndroom
heeft en als dat zo is, of ze al dan niet de
zwangerschap willen uitdragen. Goede
informatie over wat Downsyndroom
betekent is daarbij onontbeerlijk. Bij die
inspanningsverplichting van de overheid
hoort overigens ook de mensenrechtelijke verplichting om discriminatie van
mensen met een beperking tegen te gaan
en zich in te zetten voor een volwaardige
positie van mensen met Downsyndroom
in de maatschappij. Pas dan zal de keuze
voor een kind met Downsyndroom een
echte beslissing van ouders alleen zijn,
niet beïnvloed door een maatschappij
waarin mensen met Downsyndroom nog
moeten strijden om mee te tellen.

Noten

1. Bijvoorbeeld in het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (artikel 14), het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(artikel 2) en het – nog niet door Nederland
geratificeerde VN-Verdrag inzake de Rechten
van personen met een handicap (artikel 5).
2. Vastgelegd in de Grondwet (artikel 11), het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(artikel 8), de Wettelijke regeling inzake de
geneeskundige behandelingsovereenkomst, opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
(artikel 7: 448 BW).
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Noten RSV-infecties

1 RSV is een van meest voorkomende veroorzakers van luchtweginfecties bij kinderen.
2 Thymus = zwezerik.
3 Antigenen zijn moleculen die het afweersysteem aanzetten tot het maken van o.a.
antistoffen. Een voorbeeld van een antigen is
een virus of bacterie, waarvoor dan ook wel de
term pathogeen wordt gebruikt aangezien dit
kan leiden tot ziekte (Grieks pathos).
4 Fenotype is het totaal aan waarneembare
kenmerken van een organisme, ook wel verschijningsvorm.
5 Pathofysiologie is de ontstaanswijze van een
ziekte, ook wel ziektemechanisme.
6 Passieve immunisatie is het direct inspuiten
van antistoffen (afweerstoffen) tegen een
bekende verwekker om zo de persoon te beschermen tegen de gevolgen van de infectie.
7 Chemotaxis is het verschijnsel dat organismen
zich verplaatsen als gevolg van verschillen
in concentratie van bepaalde stoffen in de
omgeving.
8 Fagocytose is het proces waarbij een cel een
andere cel omsluit om deze vervolgens af te
breken.
9 Apoptosis is geprogrammeerde celdood,
waarbij een cel als gevolg van bijvoorbeeld celschade of infectie wordt aangezet om zichzelf
te doden.
10 Proliferatie = celdeling.
11 Cytotoxiciteit is het vermogen om een andere
cel te doden.
12 Immunoglobulines (Ig) zijn antistoffen die
door de B-cel worden geproduceerd. Onder
verschillende omstandigheden worden
verschillende subgroepen gemaakt: IgM, IgG,
IgA, IgE, IgD.
13 Telomeren zijn de uiteindes van chromosomen, waarbij tijdens elke celdeling een
stukje wordt verwijderd. Na ongeveer 50-60
delingen is het uiteinde zo kort dat er geen
celdeling meer kan optreden en de cel sterft.
14 Inflammatie = ontsteking
15 Leukocyt betekent “witte bloedcel”, hiertoe
behoren vrijwel alle cellen van het afweersysteem.
16 Monocyten kunnen weer verder worden
onderverdeeld in klassieke CD14+CD16- en de
niet-klassieke, pro-inflammatoire CD14dimCD16+ monocyten.
17 Binnen dendritische cellen (DCs) wordt onderscheid gemaakt tussen myeloid DCs (mDCs) en
plasmacytoid DCs (pDCs), elk met hun eigen
specifieke rol in het innate immuunsysteem.
18 Differentiatie is het proces waarbij een cel
zich ontwikkelt tot een cel met verschillende
eigenschappen, bijvoorbeeld van een cel met
naïeve kenmerken tot een cel met eigenschappen van een memory cel.
19 Een TREC is een cirkel van DNA die aanwezig
is in een T-cel als hij net door de thymus is geproduceerd. Tijdens een celdeling wordt deze
cirkel slechts aan één van de twee dochtercellen doorgegeven. Bij elke celdeling wordt het
aantal T-cellen met een TREC in zich verdund,
dus hoe meer celdelingen plaats vinden hoe
lager het aantal TREC bevattende T-cellen
wordt.

Medische
aspecten bij
Downsyndroom
In 2009 hebben meer dan achthonderd ouders de online enquête
van de SDS ingevuld. Eén van de thema’s daarin was de lichamelijke
en medische kant. Welke vorm van Downsyndroom heeft het kind?
Hoe vaak is er sprake van een kind met Downsyndroom uit een
tweelingzwangerschap? Hoe vaak komen bepaalde aandoeningen
voor? Welke geneesmiddelen gebruiken mensen met Downsyndroom?
En hoeveel volgen er een dieet? In onderstaande wordt op deze
vragen ingegaan en worden de bevindingen gerelateerd aan de
wetenschappelijke literatuur over deze thematiek.
• Gert de Graaf, Roel Borstlap, Erik de Graaf
20 PTK7 is een recent beschreven molecuul dat
op het oppervlak voorkomt van T-cellen die
onlangs door de thymus geproduceerd zijn en
daarmee geduid worden als de meest naïeve
T-cellen die in het bloed aanwezig zijn.
21 IL-7 is een eiwit dat kan binden aan naïeve
T-cellen om deze tot proliferatie aan te zetten zonder dat de T-cel daarbij zijn naïviteit
verliest. Een hoge waarde van dit eiwit in het
bloed kan duiden op onvoldoende capaciteit
van de T-cel om IL-7 te binden.
22 A terme betekent geboren bij een normale zwangerschapsduur van 40 weken in
tegenstelling tot prematuriteit waarbij een
kind onder de 37 weken zwangerschapsduur
geboren wordt.
23 Een hemodynamisch significante hartafwijking betekent een hartafwijking die een
duidelijk negatief effect heeft op de mate van
bloedsomloop en daarmee de functie van het
hart.
24 Morbiditeit = ziektecijfer.
25 Auto-immuunziekten zijn aandoeningen
waarbij het afweersysteem lichaamseigen cellen aanziet als lichaamsvreemd, waarbij dan
antistoffen tegen de eigen weefsels worden
gevormd.
26 Veel medisch wetenschappelijk onderzoek
maakt gebruik van proefdiermodellen waarbij
een ziekte, zoals die gezien wordt bij de mens,
wordt nagebootst bij een proefdier, bijvoorbeeld de muis. Zo is dan ook een muismodel
ontwikkeld van Downsyndroom, waarbij de
muis een extra chromosoom (in dit geval 16
ipv 21) heeft. Daarmee lijkt deze muis in veel
opzichten op een patiënt met Downsyndroom.
Hierdoor kunnen bepaalde aspecten, zoals
bijvoorbeeld het immuunsysteem, onderzocht
worden zonder hiervoor patiënten te belasten.
40 • Down+Up 92
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Opzet van de enquête

In de online enquête van de SDS werden
zo’n 835 deelvragen gesteld, verdeeld over
28 thema’s. In deze Update wordt ingegaan op het thema medische problemen.
In totaal startten 835 ouders (827 biologische en 8 pleeg/stiefouders) van kinderen
met Downsyndroom aan het invullen van
de vragenlijst. Er zijn geen systematische
verschillen tussen ouders die slechts een
deel en ouders die de gehele vragenlijst
hebben ingevuld. De enige uitzondering
hierop is dat moeders die niet in Nederland zijn geboren minder vaak de gehele
vragenlijst hebben voltooid.
De eerste vraag over het thema ‘medische problemen’ is door 711 ouders beantwoord, 706 van hen hebben alle vragen
bij dit thema (althans de vragen die op
hun situatie van toepassing waren) beantwoord. De vragenlijst is vaker (zo’n 80
procent) ingevuld door de moeder dan
door de vader. De leeftijd van de personen
met Downsyndroom loopt uiteen van 0
jaar tot 45 jaar. Bij de analyse van gegevens wordt een indeling in grove leeftijdscategorieën gebruikt: 0 tot 5-jarigen; 5-13
jaar; 13-21; 21 jaar en ouder (waarvan de
meerderheid tussen de 21 en 30).

Representativiteit van de enquête

In Down+Up 90 is uitgebreid ingegaan
op de representativiteit van de enquête.
Deze mag in ieder geval voor de leeftijd
0-21 jaar als in hoge mate representatief voor alle ouders van kinderen met
Downsyndroom in Nederland worden
opgevat. Wel zijn er kleine afwijkingen
van de werkelijkheid. Donateurs van de
SDS, hoger opgeleide moeders en (althans

Update
onderdeel is van een eeneiige tweeling
en 1,4 à 1,9 procent van een twee-eiige
tweeling. Verder zijn er in de enquête
bij 0,5 procent meerdere kinderen met
Downsyndroom in het gezin zonder dat
deze onderdeel vormen van een tweeling.
De overige 97,9 procent is geen onderdeel
van een tweeling én het enige kind met
Downsyndroom in het gezin.

Medische aandoeningen

De grote SDS-enquête
bij kinderen ouder dan 9 jaar) ouders van
kinderen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan zijn enigszins oververtegenwoordigd in de enquête. Verder is er
in de enquête sprake van een aanzienlijke
ondervertegenwoordiging van niet-westers allochtone gezinnen.
In verband met de geconstateerde niet
volledige representativiteit van de enquête, is er per grove leeftijdscategorie
van het kind nagegaan door chi square
of er significante verschillen zijn bij de
vragen over medische problemen tussen
donateurs versus niet-donateurs, hoog
opgeleide (universitair en HBO) versus
minder hoog opgeleide moeders, en ouders van kinderen met een overwegend
speciale versus een overwegend reguliere
schoolloopbaan van het kind.
Bij het thema ‘medische problemen’
blijken er bij relatief weinig items significante verschillen te zijn tussen deze
subgroepen. Bovendien leidt weging om
te corrigeren voor de oververtegenwoordiging in de enquête van respectievelijk
donateurs, hoog opgeleide moeders en
kinderen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan slechts tot zeer geringe
wijzigingen van de totaalpercentages
per leeftijdscategorie bij de betreffende
items. Een relatieve uitzondering vormt
de vraag over autistiform gedrag. Zonder
weging voor schoolgeschiedenis is er in
de leeftijd 5-13 jaar volgens de ouders
bij 5 procent en in de leeftijd 13-21 jaar
bij 13 procent van de kinderen sprake
van autistiform gedrag. Na weging zijn
die percentages respectievelijk 8 en 17
procent. Weging (voor opleidingsniveau,
donateurschap of schoolloopbaan) leidt

bij alle andere items tot veel kleinere veranderingen.
We mogen dus concluderen dat de
geconstateerde afwijkingen van de representativiteit niet problematisch zijn
en dat het beeld uit de enquête in hoge
mate zal overeenkomen met de werkelijkheid. Een uitzondering vormt wellicht de
categorie niet-westers allochtone ouders.
Omdat zo weinig van deze ouders aan de
enquête hebben deelgenomen, kan niet
zomaar worden aangenomen dat deze
niet-westers allochtone respondenten
representatief zullen zijn voor de gehele
groep niet-westers allochtone ouders met
een kind met Downsyndroom. Overigens
is er bij het thema medische problemen
geen enkel significant verschil tussen de
niet-westers allochtone respondenten
en de autochtone respondenten (waarbij
beide ouders van het kind met Downsyndroom in Nederland zijn geboren).

Vorm van Downsyndroom

In de enquête is er bij 96,1 procent sprake van vrije trisomie, bij 2,4 procent van
translocatie en bij 1,5 procent van mosaïcisme. Dit beeld komt overeen met de percentages die in de meeste onderzoeken
worden gevonden (Mutton, Alberman &
Hook, 1996; Biselli et al, 2008).

Tweelingen

Van de personen met Downsyndroom
in de enquête is er 0,2 procent onderdeel
van een eeneiige tweeling en 1,4 procent
onderdeel van een twee-eiige tweeling.
Dit komt overeen met cijfers van het CBS
voor de algehele bevolking waarbij ongeveer 0,5 procent van de pasgeborenen
41 • Down+Up 92
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In tabel 1 vindt u een overzicht van de
door de ouders gerapporteerde medische
aandoeningen. Bij de interpretatie is het
belangrijk met de volgende overwegingen rekening te houden:
• De ouders is gevraagd of de persoon de
aandoening nu heeft of in het verleden
heeft gehad. De persoon met Downsyndroom heeft dus niet perse op dit
moment de betreffende aandoening
maar kan dit ook alleen in het verleden
hebben gehad, bijvoorbeeld zure reflux
als baby of peuter.
• Bij sommige vragen gaat het om redelijk
harde medische gegevens, bijvoorbeeld
of het kind een bril draagt. Bij andere
vragen wordt meer de perceptie van ouders gevraagd. Dit is met name het geval
bij de vragen naar ‘meer luchtweginfecties dan andere kinderen’, ‘motorische
problemen’ en ‘autistiform gedrag’.
Hierdoor worden deze aandoeningen
mogelijkerwijs vaker genoemd dan zou
gebeuren bij harde medische criteria.
• Aan de andere kant is het heel wel mogelijk dat bepaalde aandoeningen juist
nog onvoldoende worden onderkend,
bijvoorbeeld slaap apneu.

Leeftijd

Bij een aantal van de aandoeningen (zie
tabel 1) blijken er significante verschillen
te zijn in de gerapporteerde prevalentie
tussen leeftijdsgroepen. Vrijwel altijd is
er dan sprake van een toename met de
leeftijd. Er kunnen hiervoor twee redenen
zijn: een cumulatief effect vanwege de
vraagstelling of het kind het probleem
ooit heeft gehad (dit treedt waarschijnlijk
op bij de categorie ‘anders’) en/of het pas
later vaker optreden van de betreffende
problematiek (bijvoorbeeld bij ‘staar’ en
bij ‘schildklierproblematiek’). Alleen bij
hartproblemen is er sprake van een afname van de gerapporteerde prevalentie
met de leeftijd. Dit kan worden verklaard
door verschillen in sterfte tussen de
subgroepen in combinatie met onderdiagnostiek bij de oudere groepen. Bij de
bespreking van de afzonderlijke aandoe-

ningen wordt nader ingegaan op de verschillen tussen leeftijdsgroepen.

Geslacht

Bij een klein aantal aandoeningen is er
een significant verschil in de prevalentie
tussen mannen en vrouwen met Downsyndroom. De respondenten rapporteren
bij vrouwen met Downsyndroom significant vaker hartafwijkingen, geopereerde
hartafwijkingen, staar en schildklierproblemen.
Aangeboren hartafwijkingen
De prevalentie van aangeboren hartafwijkingen in kinderen met Downsyndroom varieert in de literatuur (publicaties na 1990) tussen de 40 en 58 procent
(zie tabel 2). Hogere percentages (van
meer dan 50 procent) kunnen in een drietal van de in tabel 2 opgenomen onderzoeken het gevolg zijn van selectiebias,
omdat de onderzoekers hun percentages
baseren op kinderen die zijn doorverwezen naar een centrum of afdeling
voor hartaandoeningen. Daarnaast kan
bij tamelijk kleine onderzoeksgroepen
(zoals bij Weijerman et al., 2008) toeval
een rol spelen. Bij de meeste populatiegebaseerde onderzoeken en onderzoeken
die gebaseerd zijn op representatieve
steekproeven ligt de prevalentie tussen
de 43 en 49 procent – alleen Torfs et al.
rapporteren een hoger percentage van 56
procent. In het meest recente grote populatie-gebaseerde onderzoek, namelijk
de studie van Freeman et al. (2008), werd
een prevalentie van 44 procent gevonden,
een percentage dat goed overeenkomt
met de cijfers in de SDS-enquête voor de
leeftijd 0-5 en 5-13 jaar.
In de leeftijd 13-21 jaar rapporteren de
respondenten van de enquête een iets lager percentage aangeboren hartafwijkingen van 38 procent. In de leeftijd boven de
21 jaar zelfs een veel lager percentage van
26 procent. Daarvoor zijn er twee elkaar
niet-uitsluitende verklaringen te geven:
onderdiagnostiek én differentiële sterfte.
Vis et al. (2010) stelden in een systematisch onderzoek in Nederlandse instituten vast dat er bij 16 procent van de 1.158
volwassenen met Downsyndroom in hun
onderzoek sprake was van een reeds gediagnosticeerde hartafwijking. Bij nader
onderzoek bij een random geselecteerde
groep van 138 personen werd er echter
bij nog eens 17 procent een daarvoor
nog niet gediagnosticeerd aangeboren
hartdefect vastgesteld. De werkelijke prevalentie bij volwassenen zou dus rond de
33 procent moeten liggen. Het is heel wel
mogelijk dat er ook bij de volwassenen
in de enquête sprake zal zijn van onderdiagnostiek. De gemiddelde leeftijd in het
onderzoek van Vis is met 47 jaar echter
een stuk hoger dan die van de volwassenen (> 21 jaar) in de enquête (gemiddeld 27 jaar). Verder in het verleden zal er
minder systematisch zijn gescreend op

Tabel 1. Door de ouders gerapporteerde medische problemen
Percentage (%) ouders dat ‘ja’ heeft geantwoord bij de betreffende deelvraag (heeft de
persoon met Downsyndroom de betreffende aandoening en/of heeft hij of zij deze ooit
gehad?) * = verschil tussen leeftijdsgroepen is significant bij p <0,05 ; ** = idem bij p<0,01
0-5 jaar 5-13 jaar
(n=295) (n=220)

Aangeboren hartafwijkingen –
geopereerd en/of niet geopereerd*
Aangeboren hartafwijking(en) –
geopereerd
Aangeboren hartafwijking(en) –
niet geopereerd
Verworven hartafwijking (b.v. een
later ontstane klepafwijking)
Aangeboren afwijkingen van het
maag- en darmstelsel (totaal)**
(Gedeeltelijke) afsluiting in de
slokdarm
(Gedeeltelijke) afsluiting in de
dunne darm
(Gedeeltelijke) afsluiting in dikke
darm (ziekte van Hirschsprung)
(Gedeeltelijke) afsluiting v. d. anus
Andere aangeboren afwijkingen
van het maag- en darmstelsel**
Obstipatie
Zure reflux
Coeliakie (gluten-allergie)**
Bewezen koemelkallergie
Meer luchtweginfecties dan andere
kinderen*
Astma
Obstructief apneu syndroom
Eczeem**
Oogafwijking – staar**
Oogafwijking – bril**
Oogafwijking – anders
Gehoorproblemen**
Schildklierproblemen**
Leukemie
Motorische problemen**
Autistiform gedrag (‘autisme’)**
Depressie
Anders**
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Totaal
(n=710)

45,4

44,1

37,8

26,2

41,5

24,7

24,5

18,9

16,7

22,8

21,4

20,0

19,8

9,5

19,3

2,0

1,4

0,0

4,8

1,8

6,4

11,8

5,4

1,2

7,3

1,4

0,5

0,9

1,2

1,0

3,1

5,0

0,9

0,0

3,0

1,0

3,2

3,6

0,0

2,0

0,7
0,3

0,9
3,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,6
1,1

23,1
10,8
0,7
3,7
39,0

22,3
7,3
8,2
5,0
53,2

25,2
6,3
3,6
0,9
45,0

16,7
6,0
4,8
4,8
42,9

22,4
8,5
3,9
3,8
44,8

2,4
2,4
2,7
2,0
13,9
11,9
19,0
12,9
1,0
15,9
1,4
0,0
10,5

7,3
4,5
2,7
0,9
48,2
9,5
31,8
14,5
2,3
27,7
4,5
0,5
13,6

5,4
3,6
1,8
9,0
55,0
9,0
43,2
25,2
0,0
35,1
12,6
0,0
22,5

4,8
3,6
11,9
10,7
53,6
10,7
32,1
29,8
0,0
25,0
15,5
1,2
23,8

4,6
3,4
3,7
3,8
35,6
10,6
28,3
17,3
1,1
23,7
5,8
0,3
14,9

hartproblematiek bij jonge kinderen met
Downsyndroom. Aan de andere kant kan
systematische screening van jonge kinderen met Downsyndroom met behulp van
een hartecho in Nederland op zijn vroegst
halverwege de jaren negentig worden
gedateerd. Zonder hartecho worden er
met zekerheid hartafwijkingen gemist
(Tubman et al. 1991). In een Nederlands
onderzoek met vragenlijsten aan ouders
(Verrips et al. 1995) werd er bij 36 procent
van 894 kinderen (0-10 jaar, gemiddelde
leeftijd 4 jaar, geboren 1985-1994) een
aangeboren hartafwijking gerapporteerd. Dat is duidelijk minder dan in de
literatuur – en zou kunnen wijzen op
onderdiagnostiek in die periode (waarschijnlijk in combinatie met differentiële
sterfte). Bij de volwassenen met Downsyndroom in de enquête – en wellicht
ook bij een klein aantal in de leeftijd 13-21
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13-21 jaar >21 jaar
(n=-111)
(n=84)

jaar - zou er dus sprake kunnen zijn van
onderdiagnostiek.
Behalve onderdiagnostiek kan differentiële sterfte de lagere percentages hartafwijkingen in de oudere leeftijdsgroepen
verklaren. Ook heden ten dage ligt de
sterfte bij kinderen met Downsyndroom
met een aangeboren hartafwijking hoger
dan bij kinderen met Downsyndroom
zonder aangeboren hartafwijking.
Weijerman et al. (2010) rapporteren een
overlevingspercentage na één jaar van
94,2 versus 98,5 procent bij kinderen met
Downsyndroom met een aangeboren
hartafwijking versus zonder aangeboren
hartafwijking. In het verleden was dit
verschil in overleving echter veel groter.
De 13-21 jarigen in de enquête zijn geboren tussen 1988 en 1996. Uit onderzoek
van Kortenhorst et al. (2005) blijkt dat
de overleving binnen een maand na een

d.d. 27-10-2010) is er bij 50 procent van de
vrouwen en bij 37 procent van de mannen sprake van een aangeboren hartprobleem, een significant verschil. Freeman
et al. (2008) vonden in hun populatie-gebaseerde onderzoek significante verschillen wat betreft AVSD en ASD-II (atriaal
septumdefect type II) tussen jongens en
meisjes met Downsyndroom. Van de 682
meisjes in het betreffende onderzoek had
16,6 procent een AVSD en 21 procent een
ASD-II. Bij de 787 jongens was dit respectievelijk het geval bij 9,5 en 16,5 procent.
Pinto et al. (1990) rapporteren dat in hun
kliniek voor hartafwijkingen meer vrouwen dan mannen met Downsyndroom
worden gezien (57 procent vrouwen). Om
hiervoor een verklaring te vinden inventariseerden de onderzoekers de soorten
hartafwijkingen bij de personen met
Downsyndroom. De meest voorkomende
afwijking was AVSD, bij 67 procent van de
vrouwen met Downsyndroom met een
hartafwijking en bij 54 procent van de
mannen. AVSD is een afwijking die volgens Pinto et al. ook in de algehele bevolking vaker vrouwen treft. De dominantie

ren hartafwijkingen van 44 procent bij de
geboorte, vertaalt in een prevalentie van
35 procent op de leeftijd van dertig jaar.
Dat komt vrijwel overeen met het percentage in het onderzoek van Vis (de meeste
personen in dit onderzoek zijn geboren
tussen 1950 en 1970). Het iets lagere percentage bij de volwassenen in de enquête
van 26 procent is, zoals gezegd, mogelijkerwijs het gevolg van onderdiagnostiek.
In de enquête is er in alle leeftijdsgroepen bij vrouwen sprake van een hoger
percentage met een aangeboren hartafwijking dan bij mannen. Dit verschil is
significant voor de groep als geheel en
voor de leeftijd 0-5 jaar. In de groep als
geheel (n=710) is er bij 48 procent van de
vrouwen en bij 37 procent van de mannen
sprake van een aangeboren hartafwijking
(n=710). In de leeftijd 0-5 jaar (n=295) ligt
dit respectievelijk op 55 en 38 procent. Er
is een klein aantal onderzoeken waarin
significante verschillen tussen mannen
en vrouwen met Downsyndroom zijn gevonden wat betreft aangeboren hartproblematiek. In het onderzoek van Weijerman uit 2010 (email van M. Weijerman

Tabel 2. Prevalentie van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen met Downsyndroom
Studie
Weijerman et al.
Vilas Boas et al.
Halliday et al.
Halliday et al.
Freeman et al.
Nisli et al.
Weijerman et al.
Jaiyesimi & Baichoo
Van Trotsenburg
Vida et al.
CCASN
Rubens Figueroa et al.
Frid et al.
Freeman et al.
Stoll et al.
Torfs et al.
Hayes et al.
Wells et al.
Tubman et al.
Stoll et al.

Jaar van
publicatie
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2007
2006
2005
2003
2003
1999
1998
1998
1998
1997
1994
1991
1990

Periode van
onderzoek
2003-2006
2000-2005
1998-2000
1988-1990
2000-2004
1994-2007
2003
1998-1999
1997-2003
1991-1999
1994-1998
1973-1980
1989-1995
1979-1996
1983-1993
1980-1989
1993
1987-1989
1979-1987

Land

Leeftijd

Aantal Populatie - gebaseerd op Prevalentie

Nederland
Brazilië
Australië
Australië
VS
Turkije
Nederland
Oman
Nederland
Guatemala
Canada
Mexico
Zweden
VS
Frankrijk
VS
Ierland
VS
Noord-Ierland
Frankrijk

< 1 jaar
0-5 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
0-18 jaar
< 1 jaar
0-11 jaar
0-2 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
0-13 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar

482
47
165
236
1468
1042
158
110
284
349
4046
275
219
227
398
2894
389
118
81
139

representatieve steekproef

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

43 %
47 %
45 %
41 %
44 %
40 %
55 %
57 %
43 %
54 %
49 %
58 %
48 %
44 %
46 %
56 %
46 %
48 %
48 %
45 %

Tabel 3. Verworven hartafwijkingen bij volwassenen met Downsyndroom
Studie

Jaar van
publicatie

Leeftijd

Aantal

Vis et al.
Pueschel & Werner

2010
1994

gemiddeld 47 jaar
20-32 jaar

138
36

Geggel et al.

1993

Jongvolwassenen

35

Goldhaber et al.

1986

Gemiddeld 39 jaar

131

43 • Down+Up 92

29

Bevindingen
77 % licht tot matig lekken van hartkleppen
56 % met afwijkingen op hartecho; 44 % mitraalklep
prolaps; 14 % aorta insufficiëntie; 6 % ander klepgebrek
Bij 35 personen zonder een reeds gediagnosticeerde
aangeboren hartafwijking, was er bij 46 % een mitraalklep prolaps, 6 % tricuspidalis insufficiëntie en 6 %
aorta insufficiëntie
14 % mitraalklep prolaps en 6 % aorta insufficiëntie

Update

hartoperatie voor een compleet AVSD
(atrioventriculair septumdefect) bij kinderen met Downsyndroom in de loop
van de jaren negentig in Nederland sterk
is verbeterd van rond de 80 procent in
de jaren tachtig, 87 procent in de jaren
negentig tot om en nabij de 100 procent
sinds 2000. Bij een follow-up van personen met Downsyndroom geboren in de
jaren tachtig vonden Hayes et al. (1997)
een tienjaarsoverleving van 72 procent
bij aangeboren hartafwijkingen en van
94 procent zonder aangeboren hartafwijkingen. Er kan worden berekend dat met
een dergelijk verschil in sterfte de prevalentie van hartproblemen, als deze 44
procent bij de geboorte zou zijn geweest,
na tien jaar is verschoven naar 38 procent,
vergelijkbaar met het percentage in de
enquête voor 13-21 jaar. Voor personen
met Downsyndroom geboren in de jaren
vijftig rapporteren Baird & Sadocnick
(1987) een dertigjaarsoverleving van 50
versus 72 procent bij personen met versus
zonder aangeboren hartproblemen. Er
kan worden berekend dat dit zich, bij een
veronderstelde prevalentie van aangebo-

Tabel 4. Aangeboren afwijkingen van het maag- en darmstelsel bij levendgeborenen met Downsyndroom
A: (gedeeltelijke) afsluiting in de slokdarm; B: (gedeeltelijke) afsluiting in de dunne darm; C: (gedeeltelijke) afsluiting in de dikke darm;
D: (gedeeltelijke) afsluiting van de anus; E: Overige aangeboren gastro-intestinale afwijkingen;
-: Specifieke informatie ontbreekt in de studie. NB: kinderen kunnen meer dan één afwijking hebben
Studie

Jaar

Leeftijd

Freeman et al.
Halliday et al.
Weijerman et al.
Van Trotsenburg
Frid et al.
Spahis & Wilson
Stoll et al.
Torfs et al.
Hayes et al.
Verrips et al.
Buchin et al.

2009
2009
2008
2006
1999
1999
1998
1998
1997
1995
1986

< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 maand
< 2 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
< 1 jaar
0-9 jaar
< 1 jaar

van AVSD bij Downsyndroom zou daarom
een verklaring vormen voor het hogere
percentage vrouwen met Downsyndroom
met een hartafwijking in hun kliniek.
Een AVSD is een bijzonder ernstige hartafwijking die geopereerd moet worden.
Een hoger percentage AVSD bij vrouwen
zou dus ook moeten samengaan met een
hoger percentage geopereerde hartafwijkingen bij vrouwen. In de enquête is
dit verschil significant voor de groep als
geheel en voor de leeftijd 0-5 jaar. Bij 27
procent van de vrouwen en bij 20 procent van de mannen is er sprake van een
aangeboren geopereerde hartafwijking
(n=710). In de leeftijd 0-5 jaar (n=295) ligt
dit respectievelijk op 32 en 19 procent.
Verworven hartafwijkingen
De respondenten rapporteren bij 5 procent van de volwassenen een verworven
hartprobleem. In de onderzoeksliteratuur
worden er veel hogere percentages gevonden. Uit tabel 3 blijkt dat verworven
klepafwijkingen zeer vaak voorkomen bij
volwassenen met Downsyndroom.
Mitraalklep prolaps is de meest voorkomende en geeft meestal geen klachten.
Alleen het hart beluisteren geeft geen
uitsluitsel over de aanwezigheid van
mitraalklep prolaps. Barnett et al (1988)
stelden in een random groep van 83 nietgeïnstitutionaliseerde personen met
Downsyndroom (9-55 jaar) door middel
van hartecho’s bij 41 personen (49 procent) een mitraalklep prolaps vast. Bij 15
van deze 41 personen kon dit niet worden
vastgesteld door alleen het hart te beluisteren.
Aangeboren afwijkingen van het
maag- en darmstelsel
In de groep als geheel (n=710) is er bij
7,3 procent sprake van een aangeboren
afwijking van het maag- en darmstelsel.
Behalve de in de tabel gespecificeerde afsluitingen worden de volgende afwijkingen gerapporteerd: pylorusstenose (2x),
schisis (3x), omphalocele (3x) en galgang

Aantal

Totaal

A

B

C

D

E

1892
401
176
176
219
216
398
2894
365
894
187

6,7 %
12,2 %
5,7 %
8,5 %
7,3 %
6,0 %
10,9 %
11,0 %
9%
11,7 %

0,4 %
0,0 %
0,6 %
0,7 %
1,6 %
0,0 %

3,9 %
2,3 %
2,8 %
5%
4,8 %
5,8 %
4,8 %

0,8 %
1,1 %
2,8 %
1%
1,4 %
3,0 %
2,1 %

1,0 %
0,0 %
1,7 %
1%
1,3 %
1,1 %
2,6 %

0,3 %
2,3 %
1,1 %
4,7 %
1,6 %
1,0 %

atresie (1x). Het totaalpercentage aangeboren gastro-intestinale afwijkingen ligt
erg laag bij de volwassenen in de enquête. Dat is waarschijnlijk het gevolg van
sterfte. Onderzoek van Frid et al. (1999)
laat nog in de periode 1973-1980 een zeer
hoge mortaliteit zien van kinderen met
dergelijke aangeboren afwijkingen. Als
we de volwassenen buiten beschouwing
laten, dan ligt het percentage met aangeboren gastro-intestinale afwijkingen in
deze enquête op 8,1 procent, met 1,0 procent met een afsluiting in de slokdarm,
3,4 procent in de dunne darm, 2,2 procent
in de dikke darm, 0,6 procent van de anus
en 1,3 procent overige aandoeningen.
Deze percentages komen goed overeen
met de onderzoeksliteratuur, zoals weergegeven in tabel 4.
Obstipatie
Bij 22 procent van de personen met
Downsyndroom in de enquête rapporteren de ouders dat er sprake is, of is
geweest, van obstipatie. Spahis & Wilson
(1999) vermelden een vergelijkbare 18
procent bij 216 0-2 jarigen. In de literatuur
zijn er hierover verder geen getallen te
vinden. Obstipatie zal bij personen met
Downsyndroom meestal samenhangen
met een lagere spiertonus. Lichaamsbeweging, voldoende drinken en voldoende
fruit, groente en granen eten is dan belangrijk. Soms kan het echter gerelateerd
zijn aan andere medische problemen.
Daarbij moet worden gedacht aan een
te traag werkende schildklier, ziekte van
Hirschsprung en coeliakie.
Zure reflux
Zo’n 9 procent van de respondenten
rapporteert dat de persoon last heeft,
of heeft gehad, van zure reflux. Mogelijkerwijs hebben de respondenten ook
wanneer er alleen maar sprake is van veel
spugen, maar niet van pijnklachten, aangegeven dat de persoon last heeft (gehad)
van zure reflux. Veel spugen zal bij kinderen met Downsyndroom meestal een ge44 • Down+Up 92
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volg zijn van een niet goede afsluiting van
de overgang van slokdarm naar maag.
Dat hoeft niet perse een gezondheidsprobleem te geven. Daarnaast kan er echter
sprake zijn van een afwijkende peristaltiek van de slokdarm met terugstroom
van zure maaginhoud en pijnklachten.
Dan kan behandeling met medicijnen
nodig zijn. Bij een open vraag over medicijnengebruik geeft 3 procent van de ouders van de 0-5 jarigen aan dat het kind
een maagzuurremmer gebruikt. Bij deze
kinderen is er dus duidelijk sprake van
zure reflux met klachten. Dat percentage
komt overeen met de resultaten van een
onderzoek van Buchin et al. (1986). Deze
vermelden dat er bij 3 procent sprake was
van zure reflux.
Coeliakie
Glutenintolerantie wordt bij 3,9 procent
in de enquête gerapporteerd. Coeliakie
komt pas tot uitdrukking na confrontatie
met tarwe in de voeding. Bij de 0 tot en
met 2 jarigen is er bij geen enkel kind in
de enquête coeliakie vastgesteld, vandaar
het lage percentage bij de 0-5 jarigen.
Wanneer de 0-2 jarigen buiten beschouwing worden gelaten, dan is er bij 5,3
procent van de groep als geheel (n=531)
sprake van coeliakie. Eerder Nederlands
onderzoek laat soortgelijke percentages
zien. George et al. (1996) vonden coeliakie bij 7 procent van 115 kinderen met
Downsyndroom van 2-10 jaar, Wouters et
al. (2009) rapporteren 5,2 procent bij 155
0-9 jarigen met Downsyndroom. Het percentage in de enquête wijst erop dat er
heden ten dage een behoorlijke alertheid
is op de mogelijkheid van coeliakie. Die
alertheid is belangrijk omdat glutenintolerantie bij Downsyndroom lang niet in
alle gevallen duidelijke symptomen geeft,
terwijl zonder onderkenning (en glutenvrij dieet) wel darmschade zal gaan optreden bij een grotere kans om op latere
leeftijd darmkanker te ontwikkelen.

Luchtweginfecties
Bij 45 procent van de personen in de
enquête is er volgens de ouders sprake
(geweest) van meer luchtweginfecties
dan bij andere kinderen. Het verschil tussen de leeftijdsgroepen kan daarbij volledig worden toegeschreven aan het feit
dat van de ouders van de 64 nuljarigen
een veel lager percentage van slechts 17
procent aangeeft dat het kind meer luchtweginfecties heeft dan andere kinderen.
Als deze nuljarigen buiten beschouwing
worden gelaten, dan blijkt het percentage
voor de 1-5 jarigen 46 procent te zijn, en
dan zijn de verschillen tussen de vier
grove leeftijdsgroepen niet meer significant. Natuurlijk geeft de betreffende
vraag meer een perceptie van de ouders
dan harde medische gegevens. Het door
de ouders gerapporteerde vaker voorkomen van luchtweginfecties wordt echter
bevestigd door recent onderzoek. Van
Trotsenburg rapporteert dat 35 procent
van 181 Nederlandse kinderen met Downsyndroom is gehospitaliseerd in verband
met een luchtweginfectie voor de leeftijd
van twee jaar. Bij 42 van de kinderen is
sprake van recidiverende luchtweginfecties. Bloemers (2010) - zie ook het artikel
hiervoor – stelde vast dat kinderen met
Downsyndroom (0-2 jaar) een verhoogd
risico hebben op een ernstige RSV-infectie
(respiratoir syncytieel virus). Waar 9,9
procent van de kinderen met Downsyndroom in het ziekenhuis werd opgenomen in verband hiermee, gold dit slechts
voor 0,7 procent van een controlegroep
zonder Downsyndroom. Van de kinderen
met Downsyndroom die een ernstige RSVinfectie hadden doorlopen, ontwikkelde
36 procent volgens de arts, en 42 procent
volgens de ouders, naderhand periodieke
wheeze klachten (piepende ademhaling).
Bij de kinderen met Downsyndroom die

geen RSV-infectie hadden doorlopen was
er echter bij 30 procent volgens de arts en
32 procent volgens de ouders ook sprake
van periodieke wheeze klachten. Bij de
controlegroep van broertjes en zusjes (die
geen RSV-infectie hadden doorlopen) van
de kinderen met Downsyndroom was bij
slechts 8 procent volgens de arts en bij
4 procent volgens de ouders sprake van
dergelijke klachten. De onderzoeken van
Van Trotsenburg en van Bloemers bevestigen de perceptie van de ouders dat er bij
Downsyndroom vaker sprake zal zijn van
luchtweginfecties.
Astma
Zo’n 5 procent van de geënquêteerde
ouders vermeldt dat het kind astma heeft
of heeft gehad. In de algehele bevolking
komt astma volgens het RIVM (2010) voor
bij 2,5 à 3 procent, met een piek voor de
leeftijd 10-14 jaar van 3 à 4 procent. De
enquête lijkt dus op een licht verhoogd
risico op astma te wijzen. Bloemers (2010)
geeft aan dat eerdere studies aanwijzingen gaven voor een verminderde of
normale incidentie van astma bij kinderen met Downsyndroom. In haar eigen
onderzoek werd echter bij 11 procent van
de kinderen met Downsyndroom die
een ernstige RSV-infectie hadden doorlopen en bij 9 procent van de kinderen
met Downsyndroom zonder dergelijke
voorgeschiedenis door een arts astma
vastgesteld. Bij de broertjes en zusjes
was dit nul procent. Dat wijst op een verhoogd risico op astma. Het onderzoek van
Bloemers beperkt zich echter tot jonge
kinderen met Downsyndroom en geeft
daarmee geen uitsluitsel over astma op
latere leeftijd.
Obstructief apneu syndroom
Het obstructief apneu syndroom is een
belemmerde en (meestal in de slaap) af
en toe stokkende ademhaling. De verschijnselen van luchtwegobstructie zijn
hoorbaar ademen, snurken, stokkende
ademhaling, in zittende positie slapen,
of voorover, met armen en benen onder
het lichaam getrokken en het hoofd achterover, onrustig slapen en vaak wakker
worden. Hierdoor is men overdag moe,
functioneert men slechter en kunnen
er gedragsproblemen optreden. Mensen met Downsyndroom hebben een
verhoogde kans op obstructief apneu
syndroom als gevolg van smallere luchtwegen, in combinatie met meer secretie
(vaak als gevolg van infecties),vaak vergrote tonsillen, en een (relatief) grotere
slappe tong, die in de slaap naar achter
zakt. In de enquête vermeldt 3,4 procent
van de ouders obstructief slaap apneu
syndroom. Bij onderzoeken naar slaap
apneu met behulp van polysomnografie (onderzoek waarbij verschillende
lichaamsfuncties, waaronder de ademhaling, worden gemeten) worden veel
hogere percentages bij personen met
45 • Down+Up 92
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Update

Bewezen koemelkallergie
Volgens een rapport van de Gezondheidsraad (2007) met daarin een review
van onderzoeken naar koemelkallergie
komt bewezen koemelkallergie in de algehele bevolking bij 2 tot 3 procent van de
zuigelingen voor. Het merendeel groeit
er voor het vijfde levensjaar overheen.
De prevalentie van zelf gerapporteerde
koemelkallergie ligt echter veel hoger dan
wanneer objectieve maatstaven worden
gebruikt. In de enquête is gevraagd of het
kind bewezen koemelkallergie heeft of
heeft gehad. Dit wordt door bijna 4 procent van de ouders gerapporteerd, niet
veel hoger dan in de algehele bevolking.
Over de prevalentie van koemelkallergie
bij Downsyndroom is in de literatuur
weinig te vinden. Csizmadia et al. (1999)
vonden bij een onderzoek onder 44 Nederlandse kinderen met Downsyndroom
(gemiddelde leeftijd 21 maanden) met
een provocatie-eliminatie-provocatie dieet dat koemelkallergie in dezelfde mate
voorkomt als in de algehele bevolking.

Downsyndroom gerapporteerd. Shot et
al. (2006) vond slaap apneu bij 57 procent
van 65 kinderen met Downsyndroom van
0-5 jaar, Marcus et al (1991) bij 63 procent
van 16 personen van 0-51 jaar en Dyken
et al. (2003) zelfs bij 79 procent van 19
kinderen van 3-18 jaar. Een algemene bevinding is dat ouders zich zelden bewust
waren van de aanwezigheid van slaap
apneu. Een belangrijke onderzoeksvraag
is in hoeverre de hoge percentages obstructief apneu syndroom gevonden in
dergelijke onderzoeken klinisch relevant
zijn: leidt het inderdaad tot vermoeidheid
en minder goed functioneren overdag?
Als dit het geval is, dan is screenen van
ieder kind met Downsyndroom met polysomnografie nuttig en dan is onderzoek
naar welke behandelingen effectief zijn
dringend gewenst.

Eczeem
Zo’n vier procent van de respondenten
geeft aan dat de persoon met Downsyndroom eczeem heeft of heeft gehad. Bij
de volwassenen met Downsyndroom ligt
de prevalentie met 12 procent opvallend
veel hoger. In de algehele bevolking komt
volgens het RIVM (2010) atopisch eczeem
voor bij zo’n 1 procent van de mensen, en
bij zo’n 4 procent van de 0-4 jarigen. Contacteczeem komt bij ongeveer 2 procent
voor. Chronisch eczeem (niet nader gespecificeerd) wordt bij 4 procent van de mensen boven de 25 jaar gevonden volgens
het RIVM. De gerapporteerde percentages in de enquête bij de kinderen met
Downsyndroom (< 21 jaar) lijken niet af te
wijken van die in de algehele bevolking.
Bij de volwassenen ligt het percentage
echter hoger. Prasher (1994) vond bij 201
volwassenen met Downsyndroom (gemiddelde leeftijd 42 jaar) bij 10 procent
eczeem, in lijn dus met de bevindingen in
deze enquête.
Oogafwijkingen: staar
In de algehele bevolking is staar bij
kinderen zeldzaam. Volgens het RIVM
hebben slechts 2 op de 10.000 kinderen
congenitale staar. Boven de 50 jaar neemt
de prevalentie van staar in de bevolking
snel toe naar 1 procent bij 60 jaar, 6 procent bij 70 jaar tot 20 procent bij 80 jaar.
Bij de kinderen met Downsyndroom tot
13 jaar in de enquête is de prevalentie van
staar 1 à 2 procent, aanzienlijk hoger dan
in de algehele populatie. Vanaf 13 jaar ligt
de prevalentie in de enquête met 9 à 11
procent echter nog veel hoger.
Tabel 5 geeft een overzicht van de bevindingen uit onderzoek met betrekking tot
staar bij kinderen met Downsyndroom,
met percentages variërend tussen 1 en
13 procent. In sommige van de studies is
er waarschijnlijk echter sprake van selectiebias, bijvoorbeeld wanneer een aanzienlijk deel van de onderzochte kinderen
waren doorverwezen naar de oogkliniek
in verband met oogproblemen, zoals in

Tabel 5. Staar bij kinderen met Downsyndroom
* = op grond van een Deense registratie van alle kinderen met staar, geboren 1977-2001
in combinatie met een inschatting van het aantal geborenen met Downsyndroom.
Studie

Jaar

Leeftijd

Aantal

Fimiani et al.
Stephen & Dickson
Haagaard & Fledelius
Liza-Sharmini et al.
Kim et al.
Tsiaras et al.
Wong & Ho
Pueschel & Gieswein

2007
2007
2006
2006
2002
1999
1997
1993

<18 jaar
<18 jaar
<18 jaar
<18 jaar
<18 jaar
<18 jaar
<18 jaar
<18 jaar

157
64
*
60
123
68
140
73

een studie van Liza-Sharmini et al. (2006).
De prevalentie zal verder hoger uitvallen
wanneer een groter deel van de onderzochte groep uit tieners bestaat (zoals uit
de enquête blijkt). Aan de andere kant is
het ook mogelijk dat sommige populatiegebaseerde onderzoeken de werkelijke
prevalentie onderschatten, omdat staar
niet altijd wordt onderkend als er niet
gericht op wordt gescreend (Stephen &
Dickson, 2007).
Onderzoek bij volwassenen met Downsyndroom laat een aanzienlijke prevalentie van staar zien. Kerins et al. (2008) vond
bij 14 procent van 141 volwassenen met
Downsyndroom (31-65 jaar, gemiddeld
51 jaar) staar, Puri & Singh (2007) bij 16
procent van 68 volwassenen (28-83 jaar,
gemiddeld 54) en Prasher (1994) bij 24
procent van 201 volwassenen (16-76 jaar,
gemiddeld 42). De prevalentie in de enquête ligt iets lager dan in deze onderzoeken, maar het betreft in de enquête dan
ook voor een groot deel jongvolwassenen
tot 30 jaar.
Vanaf de tienerleeftijd zien we in de
enquête een aanzienlijke stijging van het
percentage personen met staar. Dat betreft in het bijzonder vrouwen met Downsyndroom. Waar in de enquête bij 3,5
procent van de 13-21 jarige mannen en bij
2 procent van de volwassen mannen met
Downsyndroom staar wordt gerapporteerd, ligt dit bij de vrouwen significant
hoger, op respectievelijk 15 en 27 procent.
Een dergelijk verschil tussen mannen
en vrouwen met Downsyndroom is niet
aangetroffen in het onderzoek van Puri
en Singh. In de andere twee onderzoeken
naar volwassenen met Downsyndroom
(en in de onderzoeken naar kinderen)
ontbreekt hierover informatie. Overigens
ligt in de algehele bevolking de prevalentie van staar, ook na correctie voor leeftijd,
hoger bij vrouwen dan bij mannen (Klein
et al., 1998; RIVM, 2010).
Oogafwijkingen: bril
Veel kinderen met Downsyndroom
dragen een bril. In de enquête stijgt het
percentage dat een bril nodig heeft vanaf
2 procent met 0 jaar, 10 procent met 1 jaar,
14 met 2 jaar, 20 met 3 jaar, 27 met 4 jaar,

Prevalentie
11 %
8%
1,4 %
13 %
3%
1,4 %
4%
3%

naar 32 procent met vijf jaar. In de leeftijd
5-13 jaar draagt bijna de helft een bril,
daarboven iets meer dan de helft.
In de onderzoeksliteratuur worden vergelijkbare percentages genoemd. Stephen & Dickson (2007) vermelden dat in de
leeftijd 3-5 jaar 43 procent van 79 kinderen met Downsyndroom een significante
refractieafwijking had (sterker dan plus 3
of sterker dan min 1). Liza-Sharmini et al.
(2006) vonden 53 procent met significante refractieafwijkingen in een groep van
60 kinderen (0-17 jaar). Wong & Ho (1997)
rapporteren 58 procent. Cregg et al. (2003)
deden een longitudinale studie waarbij
zij 55 kinderen met Downsyndroom onder
de twee jaar volgden tot de leeftijd van 6
jaar. Slechts 38 procent had gedurende de
gehele studieperiode geen refractieafwijkingen. Van de 24 kinderen met een aanzienlijke refractieafwijking aan het begin
van de studie waren er maar 6 waarbij
de ogen verbeterden naar normaal zicht.
Tien kinderen die goed zicht hadden aan
het begin van de studie, ontwikkelden
na verloop van tijd juist aanzienlijke
refractieafwijkingen. Daarmee had aan
het einde van de studieperiode 51 procent
aanzienlijke refractieafwijkingen.
Oogafwijking: anders
Zo’n 11 procent van de respondenten
geeft aan dat het kind nog een andere
oogafwijking heeft of heeft gehad. Omdat
we niet hebben gevraagd naar een nadere specificatie is dit echter moeilijk te
interpreteren. Uit de literatuur komt naar
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voren dat Downsyndroom gepaard gaat
met een verhoogd risico op diverse oogafwijkingen, zoals bijvoorbeeld scheelzien,
lui oog, nystagmus, ontstekingen van het
ooglid, verstopte traanbuis, keratoconus
en glaucoom (De Graaf & Borstlap, 2009).
Voldoende vaak controle door oogarts en
orthoptist is dus belangrijk.
Gehoorproblemen
Volgens de enquête heeft zo’n 28 procent van de kinderen met Downsyndroom
gehoorproblemen of gehoorproblemen
gehad. Het verschil tussen de leeftijdsgroepen, wordt veroorzaakt door de lagere percentages die ouders noemen bij
de 0-5 jarigen.
In de literatuur (zie tabel 6) worden over
het algemeen veel hogere percentages
gerapporteerd. Het gaat daarbij bijna
altijd om geleidingsgehoorverlies als
gevolg van oorontstekingen. Bij goede
controle en agressieve behandeling, zo
blijkt uit een onderzoek van Shott et al.
(2001), kan bij vrijwel alle jonge kinderen
met Downsyndroom een normaal gehoor
worden bewerkstelligd. Dat betekent dat
een betere KNO-zorg de prevalentie van
gehoorproblemen zeer zou kunnen doen
verminderen. Het gegeven dat een zo
veel lager percentage gehoorproblemen
noemt in de enquête in vergelijking met
de literatuur, althans de literatuur waarbij het gehoor is gemeten, kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.
Mogelijkerwijs is de KNO-zorg zodanig
verbeterd dat minder kinderen met
Downsyndroom te maken krijgen met
langere perioden met gehoorverlies en
rapporteren ouders in de enquête pas gehoorproblemen wanneer hun kind dergelijke langere perioden met gehoorverlies
heeft gekend. Het is echter ook mogelijk
dat gehoorverlies juist nog steeds onvoldoende wordt gediagnosticeerd en dat
er veel kinderen met Downsyndroom zijn
met niet-onderkende en niet-behandelde
gehoorproblemen. Gezien het belang van
een goed gehoor voor de ontwikkeling, is
nader onderzoek naar de situatie op dit
gebied zeker gerechtvaardigd. Opvallend
is dat de prevalentie in de enquête in
ieder geval een stuk hoger uitvalt dan die
door ouders werd gerapporteerd in een
grote Nederlandse enquête van begin jaren negentig. Waar toentertijd 19 procent
(n=894) een gehoorprobleem rapporteerde, ligt dat nu op 28 procent. Dit duidt
op meer onderkenning heden ten dage.
In dit onderzoek van Verrips et al. (1995)
bleek verder dat bij degenen (n=153) die
toentertijd een Downsyndroomteam
bezochten bij een duidelijk hoger percentage (van 30 procent) gehoorproblemen
werden vastgesteld, hetgeen een aanwijzing zou kunnen zijn voor onderdiagnostiek bij degenen die in die tijd geen
Downsyndroomteam bezochten.

toonde echter in een dubbelblind placebo
gecontroleerd onderzoek aan dat behandeling van alle kinderen met Downsyndroom met een schildklierhormoon in
de eerste twee levensjaren leidt tot een
kleine maar significant betere motorische ontwikkeling op de leeftijd van 24
maanden en tot een significant grotere
lichaamslengte. Dit onderzoek wijst erop
dat de subklinische hypothyreoïdie, zoals
vaak aangetroffen bij jonge kinderen met
Downsyndroom, niet volledig onschuldig
is. Een vervolgonderzoek naar lange termijneffecten loopt nog. De noodzaak van
behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij kinderen boven de twee jaar is
niet aangetoond in onderzoek.
Er is geen absolute grens te trekken tussen subklinische hypothyreoïdie en manifeste hypothyreoïdie. Dat zou een deel
van de verklaring kunnen vormen voor
de verschillen tussen de percentages met
manifeste hypothyreoïdie die worden
aangetroffen in onderzoeken, ook bij studies naar personen met Downsyndroom
in een zelfde leeftijdsrange. Karlsson et al.
(1998) hebben 85 kinderen, adolescenten
en jongvolwassenen met Downsyndroom
tot 15 jaar lang gevolgd. Bij een verhoogd
schildklierstimulerend hormoon in combinatie met laagnormaal schildklierhormoon werd gekeken of er klinische verschijnselen van schildklierhormoontekort
aanwezig waren, zoals constipatie, droge
huid, gewichtstoename en afnemende
lengtegroei ten opzichte van de Downsyndroomspecifieke groeicurve. Bij klinische verschijnselen werd behandeld met
schildklierhormoon. Tegen de leeftijd van
vijf jaar werd zo’n 13 procent behandeld,
tegen de leeftijd van 13 jaar zo’n 20 procent en tegen de 21 jaar zelfs 35 procent.
Deze percentages liggen dus zelfs nog
iets hoger dan de in de SDS-enquête gevonden prevalenties. Carroll et al. (2008)
deden een longitudinaal populatie-gebaseerd onderzoek naar 1257 kinderen met
Downsyndroom. Zij stelden vast dat na de
introductie van officiële richtlijnen voor
de medische begeleiding van personen

met Downsyndroom door de Amerikaanse Academie voor Kindergeneeskunde
in 2001 het aantal kinderen met Downsyndroom op jaarbasis dat voor het eerst
schildklierhormoon kreeg voorgeschreven
(in 2002 tot en met 2005) toenam met 73
procent ten opzichte van voorafgaande
jaren (1995-2001). De richtlijnen leidden
blijkbaar tot een grotere alertheid en tot
minder terughoudendheid in behandeling. Wellicht hebben in Nederland de
onderzoeken van Van Trotsenburg naar
schildklierproblematiek bij Downsyndroom, waarvan de eerste al in 1998 en
1999 is uitgevoerd, op een vergelijkbare
wijze geleid tot meer onderkenning en
behandeling, inclusief vaker behandeling
bij subklinische hypothyreoïdie. Bij een
Nederlands enquêteonderzoek uit begin
jaren negentig (Verrips et al., 1995) werd
in ieder geval nog een veel lager percentage schildklierproblematiek door ouders
gerapporteerd van 5 procent.
Zo’n 17 procent van de respondenten
in de huidige enquête rapporteert schildklierproblematiek. In de leeftijd vanaf 13
jaar ligt dit nog veel hoger met 25 à 30
procent. Ook in de onderzoeksliteratuur
naar Downsyndroom wordt een toename
van schildklierproblemen met de leeftijd
gevonden (zie de review van Van Trotsenburg, 2006), hoewel zoals gezegd met
lagere percentages dan in de enquête op
alle leeftijden, met uitzondering van het
bovengenoemde longitudinale onderzoek van Karlsson et al (1998).
In de enquête is er een hoger percentage
met schildklierproblemen bij vrouwen
dan bij mannen. Dit is significant voor de
groep als geheel (23 versus 13 procent) en
voor de leeftijdsgroep 13-21 jaar (35 versus
16 procent) en de leeftijdsgroep vanaf 21
jaar (43 versus 22 procent). Karlsson et
al (1998) vonden geen verschil tussen de
geslachten in schildklierproblematiek.
Sare et al. (1978), Friedman et al. (1989) en
Suresh (1993) stelden daarentegen wel
aanzienlijk meer hypothyreoïdie vast bij
vrouwen dan bij mannen met Downsyndroom.

Tabel 6. Gehoorproblemen bij kinderen met Downsyndroom
* = Verrips et al. is de enige studie op grond van een enquête onder ouders, met daardoor mogelijk
een onderschatting van de werkelijke prevalentie. Bij de overige studies is het gehoor gemeten.
Studie

Aantal

Leeftijd
Jaar van
publicatie

McPherson et al.
Shott et al.

2007
2001

Kattan et al.
Verrips et al.*
Roizen et al.
Maurizi et al.
Balkany et al.
Schwartz & Schwartz

2000
1995
1993
1985
1979
1978

92
48

5-18 jaar
1-3 jaar
2-17 jaar
0-9 jaar
0-4 jaar
0-16 jaar
< 18 jaar
Gemiddeld 3 jaar

26
894
47
35
107
38
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Bevinding
90 % met mild tot matig gehoorverlies
92 % met mild tot matig gehoorverlies voorafgaand aan KNObehandeling; nog maar 2 % na agressieve behandeling voor
chronische oorontstekingen
50 % geleidingsgehoorverlies en 4 % perceptiegehoorverlies
Door ouders gerapporteerde gehoorproblemen bij 19 %
66 % met gehoorverlies
54 % met gehoorverlies
66 % met gehoorverlies
60 % met gehoorverlies
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Schildklierproblemen
Van Trotsenburg (2006) geeft een overzicht van cross-sectionele onderzoeken
naar schildklierproblemen bij Downsyndroom tot en met 2005. In de betreffende
onderzoeken naar kinderen met Downsyndroom worden percentages manifeste
hypothyreoïdie gevonden tussen de 0 en
6 procent en percentages hyperthyreoïdie
tussen de 0 en 3 procent. Bij onderzoeken
naar volwassenen met Downsyndroom is
dit respectievelijk 7 à 16 procent en 0 à 5
procent. De percentages met een schildklierprobleem in de enquête liggen hoger.
Daarbij zal het in het merendeel van de
gevallen gaan om manifeste hypothyreoïdie. Van degenen die schildklierproblemen rapporteren geeft namelijk 82 procent aan dat de persoon wordt behandeld
met schildklierhormoon.
Bij personen met Downsyndroom is er
vaak sprake van subklinische hypothyreoïdie. Daarbij is het schildklierstimulerend
hormoon verhoogd, maar het schildklierhormoon is laagnormaal én er zijn geen
lichamelijke klachten die wijzen op een
tekort aan schildklierhormoon. Uit de
review van Van Trotsenburg blijkt dat
bij 25 à 46 procent van de kinderen met
Downsyndroom subklinische hypothyreoïdie wordt aangetroffen. Bij volwassenen met Downsyndroom ligt dit op 12
à 33 procent. Er is discussie in hoeverre
subklinische hypothyreoïdie onschuldig
is of juist zou moeten worden behandeld.
Gibson et al. (2005) deden een longitudinaal onderzoek en stellen dat de hoeveelheid schildklierstimulerend hormoon bij
kinderen met Downsyndroom in de tijd
op een neer gaat zonder dat dit leidt tot
manifeste hypothyreoïdie. Prasher & Gomez (2007) vonden in een longitudinaal
onderzoek naar in aanvang 200 volwassenen met Downsyndroom (17-76 jaar,
gemiddeld 43) eveneens dat subklinische
hypothyreoïdie geen voorspeller was van
manifeste hypothyreoïdie.
Deze onderzoekers stellen dat subklinische hypothyreoïdie daarom niet hoeft
te worden behandeld. Van Trotsenburg

Leukemie
Goldacre et al. (2004) vonden in een
populatie-gebaseerd onderzoek naar een
groep van 1453 personen met Downsyndroom (0-59 jaar, waarvan de helft jonger
dan 5 jaar) leukemie bij 1 procent (zo’n 20
keer vaker dan in mensen zonder Downsyndroom). Dat komt goed overeen met
de prevalentie in de SDS-enquête van 1,1
procent.
Motorische problemen
Bij kinderen met Downsyndroom is er
sprake van specifieke motorische problematiek. Afwijkende bewegingspatronen,
hypotonie en hyperflexibiliteit komen
veel voor bij kinderen met Downsyndroom (Fidler, 2005; Lauteslager, 2000).
De vraag in de enquête kan echter niet
worden opgevat als een meting van de
motorische ontwikkeling of van de motorische problematiek. De betreffende vraag
moet worden opgevat als een subjectieve
perceptie van de ouders. In hoeverre
vinden zij dat hun kind problemen ondervindt in de motoriek? Zo’n 24 procent van
de ouders vindt dat hun kind motorische
problemen heeft. Het percentage ligt met
16 procent iets lager onder de vijf jaar.
Overigens blijken er in de enquête onder
de vijf jaar geen verschillen te zijn tussen
de kinderen waarvan de ouders motorische problematiek rapporteren versus degenen zonder gerapporteerde motorische
problematiek in de leeftijd waarop zij
motorische mijlpalen uit de vroegkinderlijke ontwikkeling hebben bereikt, noch in
de vragen over zelfredzaamheid. Over het
IQ zijn geen uitspraken te doen, omdat
slechts heel weinig kinderen onder de
vijf jaar ooit een IQ-test was afgenomen.
Boven de vijf jaar zijn er echter wel significante verschillen tussen de subgroepen
met en zonder gerapporteerde motorische problemen. Terwijl boven de vijf jaar
de gemiddelde kalenderleeftijd van beide
subgroepen vrijwel gelijk is, scoren degenen zonder gerapporteerde motorische
problematiek significant vaker positief op
de meeste vragen naar zelfredzaamheid
(bijvoorbeeld: zelf aankleden; fietsen; wc
gebruiken; neus schoonhouden) en op
vragen naar meer complexe vroegkinderlijke motorische vaardigheden (bijvoorbeeld: rijden op een driewieler; hinken;
springen; poppetje tekenen). Ook is boven
de vijf jaar het IQ op een test (door ouders
alleen aangegeven wanneer het kind ooit
is getest) significant lager bij de kinderen
met gerapporteerde motorische problemen. De perceptie van de ouders over de
al dan niet aanwezigheid van motorische
problematiek wordt blijkbaar wel gevoed
door reële verschillen in het functioneren
van de kinderen.
Autistiform gedrag
Ook bij deze vraag gaat het meer om
de perceptie van ouders dan om een
harde medische vaststelling. Ouders van

6 procent van de kinderen rapporteren
autistiform gedrag. Dit percentage neemt
duidelijk toe met de leeftijd van 1 procent
onder de vijf jaar, 5 procent bij 5-13 jaar, 13
procent tussen de 13-21 jaar en 16 procent
daarboven. Het is onwaarschijnlijk dat al
deze personen voldoen aan officiële criteria voor autismespectrumstoornissen.
Buckley (2005) waarschuwt dat autisme
bij Downsyndroom moeilijk is te diagnosticeren en daarmee ook ten onrechte kan
worden gediagnosticeerd, met name bij
personen met een laag cognitief niveau.
Ernstige beperkingen in de communicatieve vaardigheden kunnen ten onrechte
worden geduid als autismespectrumstoornis. Ook een neiging tot dwangmatig gedrag of weerstand tegen veranderingen hoeft geen autistische stoornis te
betekenen. Kent et al. (1999) vonden in
een populatie-gebaseerd onderzoek naar
58 kinderen met Downsyndroom, waarvan er 33 alle onderzoeken doorliepen,
3 kinderen die voldeden aan de officiële
normen voor een autismespectrumstoornis. Daarmee ligt de prevalentie van autistische stoornissen in dit onderzoek op
5 à 9 procent. Capone et al. (2005) vond
in een retrospectief onderzoek naar 471
personen met Downsyndroom (leeftijd
2-21 jaar) bij 13 procent een autismespectrumstoornis. Capone et al. geven aan dat
er waarschijnlijk sprake is van een selectiebias, omdat het betreffende ziekenhuis
al heel lang belangstelling had getoond
voor de dubbele diagnose Downsyndroom en autisme. Hepburn et al. (2007)
vond 15 procent autismespectrumstoornis bij 20 peuters met Downsyndroom
(2-4 jaar). Lund (1988) vond 11,4 procent in
een representatieve groep van 44 volwassenen met Downsyndroom. Lowenthal
et al. (2007) vonden met behulp van een
vragenlijst aan ouders bij 16 procent van
180 personen met Downsyndroom een
autismespectrumstoornis. Het is niet
duidelijk in hoeverre hier officiële criteria
zijn gebruikt. In Nederland stelde Kraijer
(1995) bij 103 kinderen met Downsyndroom die een speciaal kinderdagverblijf
bezochten bij 6 procent met de AVZ-R
schaal een autismespectrumstoornis
vast. Bij 145 volwassenen in een aantal
inrichtingen stelde hij zelfs bij 21 procent
autismespectrumstoornis vast. Dat is een
zeer hoge prevalentie. Waarschijnlijk is
een steekproef uit instituten echter niet
representatief voor alle personen met
Downsyndroom.
De relatief hoge percentages in de
enquête van door ouders vermoed autistiform gedrag, in combinatie met de wisselende cijfers uit de literatuur, vraagt om
meer onderzoek op dit gebied.
Depressie
Myers & Pueschel (1991) vonden bij 261
kinderen met Downsyndroom tot 20 jaar
niemand met een depressie. Bij 164 volwassenen was bij 6 procent sprake van
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een depressie. Collacott et al. (1992) komt
met een hoger percentage bij volwassenen met Downsyndroom van 11 procent.
In een recent onderzoek van Mantry et al.
(2008) onder 186 personen met Downsyndroom (16-74 jaar) werd (afhankelijk
van de criteria) bij 0,5 à 2,7 procent een
depressie vastgesteld. De cijfers verschilden niet onder en boven de 45 jaar. De
prevalentie bij de volwassenen in de enquête van 1,2 procent komt met dit laatste
onderzoek overeen.
Andere aandoeningen
Door 106 van de 710 respondenten
worden in een open vraag hierover andere aandoeningen genoemd die de
persoon met Downsyndroom heeft of
heeft gehad. Bij 13 personen gaat het om
orthopedische problemen (voeten, knie,
heup, ruggengraat), bij 10 personen om
epilepsie, bij 6 om diabetes, bij 5 om het
RS-virus, bij 5 om een eetstoornis, bij 4
om ADHD, bij 4 om pseudo-kroep, bij 3
om een allergie, bij 3 om nierproblematiek of problemen van de urinewegen, bij
2 om de ziekte van Perthes, bij 2 om een
navelbreuk en bij 2 om een hersenbloeding. Alle andere aandoeningen worden
slechts 1 maal gemeld. Diabetes type 1
wordt volgens Bergholdt et al. (2006) op
grond van een landelijk epidemiologisch
onderzoek in Denemarken bij 0,7 procent
van de personen met Downsyndroom
aangetroffen. Dit komt goed overeen met
de prevalentie van 0,8 procent in de SDSenquête. In de literatuur worden redelijk
hoge percentages orthopedische problemen genoemd bij mensen met Downsyndroom. Bijvoorbeeld alleen al heupproblemen werden bij 8 procent van 114
kinderen met Downsyndroom gevonden
in een onderzoek van Shaw & Beals (1992).
Hresko et al. vonden bij 65 volwassenen
met Downsyndroom zelfs een percentage
van 28 procent met een heupprobleem.
De betreffende heupproblematiek kan
zonder gericht onderzoek echter lange
tijd onopgemerkt blijven, omdat er vaak
geen pijnklachten of belemmeringen van
de mobiliteit optreden. Vrijwel alle personen met direct zichtbare en de mobiliteit
belemmerende klachten in het onderzoek
van Hresko et al. waren ouder dan 30 jaar.
In de SDS-enquête is de meerderheid van
de volwassenen tussen de 20 en 30 jaar.
Dat zou kunnen verklaren waarom er
relatief weinig heupproblematiek wordt
gerapporteerd door de respondenten.

Verbanden tussen de aandoeningen

We hebben in de enquête gekeken of er
verbanden zijn tussen de aandoeningen.
Daarvoor hebben we een tamelijk streng
criterium gehanteerd. Het verband tussen twee aandoeningen moet op een chisquare met p<0,01 significant zijn voor de
groep als geheel. En, om te voorkomen dat
het verband alleen maar het gevolg is van
leeftijd, moet het verband bovendien met

Geneesmiddelengebruik

De respondenten is gevraagd of de persoon met Downsyndroom op dit moment
bepaalde medicijnen gebruikt. Daarnaast
is een open vraag toegevoegd of de persoon nog andere medicijnen gebruikt. Bij
14 personen worden bij deze open vraag
huismiddelen genoemd. Deze zijn niet
meegenomen in de analyse. De overige
medicijnen kunnen worden verdeeld
in zes categorieën: antibiotica, middelen voor luchtwegproblemen (anders
dan antibiotica, d.w.z. corticosteroïden
en bronchiënverwijdende middelen),
maagzuurremmers, anticonceptiemiddelen, insuline en overige medicijnen

(zeer divers). Zo’n 58 procent van de personen met Downsyndroom gebruikt op
dit moment geen enkele medicijn. Als
we homeopathische middelen, vitaminepreparaten en anticonceptie buiten
beschouwing laten, dan zou dit zelfs 63
procent zijn. Zo’n 37 procent gebruikte
dus een voorgeschreven medicijn (exclusief anticonceptie). Er zijn hierin geen
verschillen tussen leeftijdsgroepen. In de
algehele bevolking gebruikte volgens het
CBS in 2009 40 procent (in de twee weken
voorafgaand aan het CBS-onderzoek)
een voorgeschreven medicijn, oplopend
van 16 procent bij de 0-15 jarigen, naar 21
procent bij 15-25 jaar, 28 bij 24-45 jaar, 54
bij 45-65 jaar naar 82 procent boven de 65
jaar. Het medicijngebruik bij de personen
met Downsyndroom ligt dus hoger als de
vergelijking wordt gemaakt naar personen van dezelfde leeftijd in de algehele
bevolking.
Het meest gebruikte middel bij de
personen met Downsyndroom is schildklierhormoon (17 procent), gebruik toenemend met de leeftijd. Dit ligt uiteraard
veel hoger dan in de algehele bevolking,
waar Wessels & Grundmeijer (2000) in
een onderzoek onder bijna 16 duizend
personen uit zes huisartsenpraktijken
bij gemiddeld 1,4 procent hypothyreoïdie
vaststelden. Laxeermiddelen worden ook
vaak genoemd door de respondenten van
de SDS-enquête (12 procent), gevolgd door
antibiotica (6 procent), homeopathische
middelen (6 procent), vitaminepreparaten (6 procent, toenemend met de leeftijd), middelen voor luchtwegproblemen

Tabel 7. Door de ouders gerapporteerd medicijngebruik
Percentage (%) ouders dat ‘ja’ heeft geantwoord bij de betreffende deelvraag (gebruikt
de persoon met Downsyndroom het betreffende medicijn op dit moment?).
* = verschil tussen leeftijdsgroepen is significant bij p<0,05 ; ** = idem bij p<0,01
(1)= bij open vraag naar overige medicijnen genoemd (mogelijk is werkelijk gebruik hoger)

Een of meerdere medicijnen
(wel of niet voorgeschreven)
Slaapmiddelen
Schildklierhormoon *
Anti-epileptica
Laxeermiddelen
Plasmiddelen (in verband
met hartproblemen) *
Noötropil
Ritalin /Methylfenidaad *
(Multi)Vitaminepreparaten *
Melatonine
Homeopatische middelen
Antibiotica (1)
Middelen voor luchtwegproblemen (geen antibiotica) (1)
Maagzuurremmers (1)
Anticonceptie ** (1)
Insuline (1)
Andere medicijnen (1) **

0-5 jaar
(n=282)

5-13 jaar
(n=220)

13-21 jaar
(n=110)

21 > jaar
(n=84)

totaal
(n=706)

40,8

41,8

43,6

45,2

42,1

0,3
15,8
0,7
13,7
2,7

1,8
13,2
0,5
13,6
0,5

0 ,0
22,7
0,9
8,2
0,0

2,4
25,0
1,2
7,1
0,0

1,0
17,1
0,7
12,0
1,3

0,0
0,0
2,4
0,7
4,1
7,5
5,8

0,5
1,4
5,5
2,3
6,8
6,4
5,9

0,0
2,7
6,4
1,8
5,5
4,5
,0

0,0
0,0
10,7
1,2
9,5
,0
4,8

0,1
0,8
5,0
1,4
5,8
5,8
4,8

2,7
,0
0,7
3,8

2,3
,0
0,5
1,8

1,8
4,5
1,8
8,2

2,4
2,4
1,2
9,5

2,4
1,0
0,8
4,5
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p< 0,05 significant zijn in minstens twee
van de vier onderscheiden grove leeftijdsgroepen.
Uit deze verkenning komt naar voren
dat personen waarvan de ouders motorische problemen rapporteren ook
vaker gehoorproblemen (2,1 keer zo vaak
dan bij degenen zonder gerapporteerde
motorische problemen), een bril (1,7 x),
luchtweginfecties (1,8 x), obstipatie (1,7 x)
en autistiform gedrag (5,6 x) rapporteren.
Verder wordt obstipatie vaker vermeld bij
personen met een schildklierprobleem
(1,7 x), bij autistiform gedrag (2,3 x), bij
staar (2,4 x) en bij zure reflux (2,4 x). Bij
personen met een hartprobleem rapporteren ouders vaker luchtweginfecties
(1,3x). Bij personen waarvan de ouders
vermelden dat deze vaker last hebben van
luchtweginfecties worden ook vaker gehoorproblemen (1,9 x) vermeld.

(5 procent), andere medicijnen (5 procent,
toenemend met leeftijd) en maagzuurremmers (2 procent). Het CBS heeft in
2009 een grote representatieve groep Nederlanders ondervraagd over hun geneesmiddelengebruik in de twee voorafgaande weken. Laxeermiddelen, al dan niet
voorgeschreven, werden in de algehele
bevolking door 2 procent gebruikt, antibiotica door 6 procent (en bij 0-15 jaar zelfs
door 12 procent), homeopathische middelen door 5 procent, versterkende middelen (waaronder vitaminepreparaten) door
16 procent, voorgeschreven middelen voor
maagdarmproblemen door 14 procent
(bij 0-15 jaar door 5 procent). De Stichting
Farmaceutische Kengetallen (SFK, 2008)
meldt verder dat 13 procent van de 0 tot 5
jarigen middelen gebruikt voor astma of
chronische luchtwegproblemen. Van deze
veel genoemde medicijnen - en onder
het voorbehoud dat het werkelijke gebruik van de middelen bij de open vraag
wellicht hoger ligt - lijkt daarmee alleen
het gebruik van laxeermiddelen (en het
gebruik van schildklierhormoon) bij de
personen met Downsyndroom opvallend
hoog te zijn ten opzichte van de algehele
bevolking.
Behalve naar het huidige medicijnengebruik hebben we geïnformeerd of de persoon met Downsyndroom de eerste twee
levensjaren preventief schildklierhormoon heeft gekregen. Dat was gemiddeld
bij 15 procent het geval, variërend van 25
procent bij 0-5 jaar, 11 procent bij 5-13 jaar,
5 procent bij 13-21 jaar naar 1 procent boven de 21 jaar.

Dieet

Van de 705 respondenten bij deze vraagt
geven er 92 (13 procent) aan dat de persoon met Downsyndroom een dieet volgt.
Daarbij gaat het bij 28 personen (4 procent van de 705) om een glutenvrij dieet,
bij 20 personen (3 procent) om een dieet
voor koemelkallergie, bij 7 personen om
een melkvrij dieet zonder dat er sprake
is van koemelkallergie (bijvoorbeeld bij
lactose-intolerantie), bij 5 personen om
koolhydratenmanagement in verband
met diabetes , bij 1 persoon om een eiwitarm dieet in verband met PKU, bij 19
personen om een afslankdieet en bij 12
personen om andere diëten (geen varkensvlees, vegetarisch, geen vruchtensap,
alleen gepureerd eten, enz.).
Bij de personen die een dieet volgen
geeft 54 procent aan dat de persoon met
Downsyndroom nooit problemen ondervindt bij het toepassen van het dieet buiten de eigen woonomgeving. De overigen
ondervinden hier soms wel problemen
mee. In commentaren in een open vraag
geven sommige ouders aan dat de persoon zelf (nog) weinig begrijpt van het
dieet en/of dat begeleiders (op school,
logeerhuis of andere voorziening) niet
altijd zorgvuldig zijn bij het handhaven
van het dieet.

Conclusie

De enquête komt in grote lijnen overeen
met de literatuur. Mensen met Downsyndroom hebben een verhoogd risico
op een aantal medische aandoeningen.
Daarbij gaat het, in volgorde van frequentie in de enquête om: luchtweginfecties;
aangeboren hartafwijkingen; refractieafwijkingen; gehoorproblemen; obstipatie;
motorische problemen; schildklierproblemen; andere oogafwijkingen; zure reflux;
aangeboren afwijkingen van het maagen darmstelsel; autistiform gedrag; staar;
coeliakie, leukemie en diabetes. Een
aantal andere aandoeningen komt niet
vaker (of niet veel vaker) voor bij mensen
met Downsyndroom. Dat geldt voor koemelkallergie, astma en eczeem (althans
bij kinderen – bij volwassenen vermelden
de respondenten wel vaker eczeem). Tevens zijn kinderen met Downsyndroom
niet vaker onderdeel van een tweeling.
Ook de meeste gangbare medicijnen worden niet vaker gebruikt dan in de algehele bevolking. Alleen schildklierhormoon
en laxeermiddelen vormen een duidelijke
uitzondering.
Het verhoogde risico op aandoeningen
rechtvaardigt de benadering van de SDS
om ouders hierover goed te informeren.
Dit beleid is ingezet eind jaren tachtig,
toentertijd resulterend in de ‘Preventief
Geneeskundige Checklist’ uit 1989. Deze
maakte niet alleen ouders mondiger,
maar is ook het startpunt geweest voor
de medische leidraad die kinderartsen
in die tijd hebben ontwikkeld. Het Vademecum Downsyndroom uit 2009, meegestuurd in alle welkomstpakketten voor
jonge ouders, is een logisch vervolg op dit
beleid.
We willen hier benadrukken dat een
verhoogd risico op bepaalde problemen
niet betekent dat kinderen met Downsyndroom geen goede kwaliteit van leven
zouden kunnen hebben. Om te beginnen
is er voor iedere afzonderlijke aandoening ook steeds een zeer aanzienlijk percentage dat de betreffende aandoening
niet heeft. Bovendien zijn veel aandoeningen behandelbaar.
Er is veel medische vooruitgang geboekt. De sterfte door aangeboren
hartproblemen en darmafwijkingen ligt
tegenwoordig op enkele procenten. In het
verleden lag deze vele malen hoger, zoals
ook wordt weerspiegeld door de lagere
percentages met deze problematiek bij de
volwassenen in de enquête.
Het lagere percentage met aangeboren
hartproblemen bij de volwassenen in de
enquête is echter mogelijk niet alleen
het gevolg van differentiële sterfte. Ook
onderdiagnostiek kan een rol spelen, zoals Vis et al. (2010) hebben aangetoond.
Ook is het aantal mensen met Downsyndroom met een verworven hartgebrek
in de enquête veel lager dan in de literatuur. Er zal bij volwassenen met Downsyndroom beter naar hartafwijkingen

gekeken moeten worden. Mogelijk zal
daar winst geboekt kunnen worden in de
mobiliteit van mensen als er bijvoorbeeld
sprake is van pulmonale hypertensie.
Op een viertal punten is er een duidelijke discrepantie tussen de resultaten
van de enquête en de literatuur.
— Gehoorproblemen worden veel minder
vaak gerapporteerd in de enquête. Dat
kan enerzijds wijzen op een goede KNOzorg. Het zou echter ook kunnen wijzen
op onderdiagnostiek. Nader onderzoek
naar de situatie op dit gebied is zeker gerechtvaardigd.
— Een tweede probleem dat volgens
de literatuur veel voorkomt en eigenlijk
nauwelijks wordt gerapporteerd is slaap
apneu. Een belangrijke onderzoeksvraag
is in hoeverre de hoge percentages obstructief apneu syndroom gevonden in
onderzoeken klinisch relevant zijn. Als
dit het geval is, dan is screenen van ieder
kind met Downsyndroom nuttig en dan is
onderzoek naar behandelingen dringend
gewenst.
— In de enquête worden bij de open
vraag over overige aandoeningen orthopedische problemen minder vaak
vermeld dan in de literatuur. Wellicht
hebben de ouders deze problematiek
onder gerapporteerd omdat wij er niet
gericht naar hebben geïnformeerd in een
gesloten vraag. Wellicht is er echter ook
sprake van onderdiagnostiek omdat orthopedische aandoeningen (bijvoorbeeld
heupproblemen) lange tijd onopgemerkt
kunnen blijven. Nauwkeurige aandacht
voor de onderkenning van orthopedische
problemen door kinderarts en fysiotherapeut is dus wenselijk.
— De ouders rapporteren boven de 13 jaar
opvallend vaak autistiform gedrag. Nu is
dit een perceptie van de ouders en geen
harde diagnostiek. De literatuur over de
prevalentie van autisme spectrum stoornissen bij Downsyndroom is niet eenduidig. Er moet meer duidelijkheid komen
over het vaststellen hiervan bij mensen
met Downsyndroom en tevens over de
gevolgen hiervan voor opvoeding en begeleiding.
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Een bijlage van Down+Up
ten behoeve van werkers in het
veld, zoals medici, logopedisten,
fysio- en ergotherapeuten,
psychologen, pedagogen en
maatschappelijk werkenden

Hulpverlening in de
eerste levensjaren

Waarom is dit artikel
ook voor
ouders interessant?
U heeft wellicht meegewerkt aan de grote SDSenquête. Hier (en ook in voorgaande afleveringen uit deze serie) leest u hoe alle gegevens zijn
verwerkt en welke conclusies er kunnen worden
getrokken. Heeft u pas geleden een kind met
Downsyndroom gekregen, dan weet u hoe
belangrijk het eerste ‘diagnosegesprek’ is en de
gesprekken die daar op volgen. Als het om de
gevoelens gaat, willen veel ouders vooral praten
met hun dierbaren, maar ook met ouders van
andere kinderen met Downsyndroom. Het contact met andere ouders is er echter niet altijd,
zo blijkt. Informeer daarom bij de SDS naar
oudercontactgroepen: de Kernen!
Op het gebied van Early Intervention blijken
relatief veel ouders nog niet of onvoldoende
professioneel te worden begeleid, terwijl ze
dat eigenlijk wel willen. Hier valt nog veel te
verbeteren.
Ten slotte is er een hart onder de riem voor die
‘nieuwe’ ouders die de toekomst toch niet al te
rooskleurig inzien. Uit de enquête is op te maken dat veel meer ouders hun toekomstbeeld
later positief bijstellen dan andersom.

In 2009 hebben meer dan 800 ouders de online enquête van de SDS

ingevuld. Eén van de thema’s was de ervaring met de hulpverlening in
de eerste levensjaren. Wanneer en hoe is de diagnose aan de ouders
verteld? Zijn zij daarbij goed geïnformeerd? Naar welke instanties

zijn ouders doorverwezen voor ondersteuning? Met welke instanties
hebben zij daadwerkelijk contact opgenomen? Hoe tevreden waren

zij met specifieke instanties, hulpverleners of over bepaalde vormen
van ondersteuning? Wat is er veranderd in vergelijking met een

soortgelijke enquête vanuit de SDS uit 1992? • Gert de Graaf, Erik de Graaf,
Roel Borstlap

Opzet van de enquête

In de online enquête van de SDS werden
zo’n 835 deelvragen gesteld, verdeeld
over 28 thema’s. In deze update wordt
ingegaan op een viertal onderwerpen:
de diagnosestelling; de periode rondom
de geboorte; hulpverlening in de eerste
levensjaren; medische begeleiding.
In totaal begonnen 835 ouders (827
biologische en 8 pleeg-/stiefouders) van
kinderen met Downsyndroom aan het invullen van de vragenlijst. Er zijn geen systematische verschillen tussen ouders die
slechts een deel en ouders die de gehele
vragenlijst hebben ingevuld. De enige uitzondering hierop is dat moeders die niet
in Nederland zijn geboren minder vaak de
gehele vragenlijst hebben voltooid.
De eerste vraag over het eerste thema
‘diagnosestelling’ is door 773 ouders beantwoord, 659 ouders hebben alle vragen
bij de vier in deze update behandelde
onderwerpen beantwoord. De vragenlijst
is vaker (zo’n 80 procent) ingevuld door
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de moeder dan door de vader. De leeftijd
van de personen met Downsyndroom
loopt uiteen van 0 jaar tot 45 jaar. Bij de
analyse van gegevens wordt een indeling
in grove leeftijdscategorieën gebruikt:
0 tot 5 jaar; 5-13 jaar; 13-21 jaar; 21 jaar en
ouder. De oudste groep is geboren voor de
oprichting van de SDS. Zie over de representativiteit het kader op pagina 42.

Diagnosestelling

Bij de meeste kinderen (zie tabel 1) werd
de vermoedelijke diagnose Downsyndroom direct bij de geboorte (50 procent)
gesteld of binnen enkele uren na de geboorte (25 procent). Bij 7 procent lag het
moment van de vermoedelijke diagnose
al voor de geboorte, ofwel vastgesteld
door vruchtwaterpunctie/vlokkentest,
ofwel door de aanwezigheid van opvallende kenmerken op een echo. Een laat
vermoeden van de diagnose (meer dan 4
weken na de geboorte) komt bij ongeveer
5 procent voor. Er is hierbij sprake van eni-

ge verschuiving in de tijd. Bij slechts zo’n
2 procent van de kinderen van 13 jaar en
ouder bestond het vermoeden van Downsyndroom al voor de geboorte. Bij de 5-13
jarigen en de 0-5 jarigen ligt dit percentage respectievelijk op 7 en 10 procent. Late
diagnoses (meer dan 4 weken na de geboorte) komen juist opvallend vaker voor
bij de oudste leeftijdsgroep (≥ 21 jaar),
zo’n 15 procent, tegenover 3 à 5 procent
bij de drie jongere leeftijdsgroepen. De
vermoedelijke diagnose Downsyndroom
wordt naarmate het geboortejaar recenter is op een vroeger tijdstip gesteld. Dit is
een verdere voortzetting van de tendens
die Van der Kleij et al. (1994) reeds vaststelden in hun onderzoek uit 1992 waarbij
506 kinderen uit de geboortejaren 19871992 (daar toen ‘groep 1’ genoemd) werden vergeleken met 121 kinderen uit de
geboortejaren 1983-1986 (groep 2) en met
80 kinderen geboren voor 1983 (groep 3).
Toen de vermoedelijke diagnose werd
uitgesproken wist 52 procent van de ouders in grote lijnen wat Downsyndroom
inhield, 37 procent enigszins en 11 procent
niet. Er is hierin geen verschil tussen de
leeftijdsgroepen in het huidige onderzoek
en de percentages zijn vergelijkbaar met
die in het onderzoek uit 1992.

Tijd tussen vermoeden en
bevestiging diagnose

Bij 69 procent van de kinderen verliep er
minder dan een week tussen het vermoeden van de diagnose en de bevestiging
daarvan door chromosomenonderzoek.
Ook hierin is een verschuiving in de loop
der jaren zichtbaar, van 39 procent bij ≥ 21
jaar, 63 procent bij 13-21 jaar, 67 procent bij
5-13 jaar tot 76 procent bij de 0-5 jarigen.

Ouders én kind bij de
vermoedelijke diagnose?

In 83 procent van de gevallen waren
beide ouders aanwezig bij het mededelen van de vermoedelijke diagnose,
bij 12 procent alleen de moeder en bij 5
procent alleen de vader. Alleen bij de oudste leeftijdsgroep (≥ 21 jaar) liggen deze
percentages duidelijk anders met: 70 procent beide ouders, 22 procent alleen de
moeder en 8 procent alleen de vader. Deze
tendens is ook zichtbaar in het onderzoek
uit 1992 waarbij in de toenmalige groep
3 bij 51 procent van de gevallen beide ouders aanwezig waren en in groep 1 en 2
respectievelijk reeds 77 en 80 procent.
Bij 71 procent in het huidige onderzoek
was ook het kind aanwezig bij het mededelen van de vermoedelijke diagnose.
Hierin is een duidelijke verschuiving in
de tijd, van 55 procent bij de oudste leeftijdsgroep, naar 66 procent bij 13-21 jaar,
71 procent bij 5-13 jaar tot 77 procent bij
de 0-5 jarigen. In het 1992-onderzoek lag
dit percentage op 63 procent. Als het kind
aanwezig was bij het mededelen van de
diagnose, dan beoordeelt 68 procent van
de ouders dit als prettig, 3 procent als

Tabel 1. Wanneer ontstond het vermoeden (de vermoedelijke diagnose) dat
het kind Downsyndroom had?
Percentage ouders dat de betreffende antwoordcategorie (1 keuzemogelijkheid)
heeft gekozen
0-5 jaar 5-13 jaar
(n=324) (n=242)

Al voor de geboorte
Onmiddellijk bij de geboorte
Binnen enkele uren na de geboorte
Binnen een week na de geboorte
1-4 weken na de geboorte
4-12 weken na de geboorte
Langer dan 12 weken na de geboorte

9,6
52,2
26,5
8,3
0,6
0,0
2,8

7,0
49,6
23,1
12,0
3,7
2,5
2,1

13-21 jaar ≥ 21 jaar
(n=118)
(n=89)

1,7
52,5
25,4
15,3
2,5
1,7
,8

2,2
41,6
27,0
12,4
2,2
9,0
5,6

Totaal
(n=773)

6,7
50,2
25,4
11,0
2,1
2,1
2,6

Tabel 2. Wie deelde de vermoedelijke diagnose mede? (in %)
0-5 jaar 5-13 jaar
(n=324) (n=242)

De huisarts
De gynaecoloog
De verloskundige
De kinderarts
Andere medici of verpleegkundigen
Uw echtgeno(o)t(e)/partner
De ouder zelf had als eerste het
vermoeden
Anders

2,5
11,2
19,0
56,6
5,4
0,8
3,7

4,3
7,7
22,2
54,7
1,7
0,9
6,8

17,0
5,7
11,4
53,4
2,3
2,3
6,8

4,3
10,4
20,2
53,7
4,2
1,3
4,9

0,9

0,8

1,7

1,1

1,0

In de meeste gevallen (zie tabel 2) is de
vermoedelijke diagnose medegedeeld
door een kinderarts (54 procent), gevolgd
door een verloskundige (20 procent) of
een gynaecoloog (10 procent). Bij 6 procent had de ouder zelf of de echtgeno(o)
t(e)/ partner het vermoeden, bij 4 procent
de huisarts. Er is verschil in dit opzicht
tussen ziekenhuisbevalling en thuisbevalling. Bij ziekenhuisbevalling werd de
vermoedelijke diagnose bij 63 procent
door de kinderarts medegedeeld, bij 10
procent door een verloskundige, 15 procent door een gynaecoloog, 5 procent
door de ouder zelf of de partner en 1 procent door de huisarts. Bij thuisbevalling
liggen deze percentages respectievelijk
op 37 (kinderarts), 39 (verloskundige), 1
(gynaecoloog), 9 (zelf of partner) en 10
(huisarts) procent.
Wat betreft degene die de vermoedelijke diagnose heeft uitgesproken zijn er
weinig verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Het enige opvallende verschil is
dat in de leeftijdsgroep ≥ 21 jaar vaker de
huisarts de vermoedelijke diagnose heeft
gesteld (17 procent versus 2 à 4 procent
bij de jongere personen) en minder vaak
een verloskundige (11 procent versus 19 à
23 procent bij de jongere personen). Met
name bij thuisbevallingen is het percen38 • Down+Up 93
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Totaal
(n=773)

2,2
12,0
22,8
51,2
4,6
1,5
4,6

onprettig en voor 30 procent maakte het
niet uit. Er is hierin geen duidelijk verschil
tussen de leeftijdsgroepen.

Wie deelde het eerste
vermoeden mede?

13-21 jaar ≥ 21 jaar
(n=118)
(n=89)

tage waarbij de vermoedelijke diagnose
is uitgesproken door een huisarts afgenomen (van 27 procent naar 7 procent)
en het aandeel medegedeeld door een
verloskundige toegenomen (van 16 naar
43 procent).
Van de ouders vindt 92 procent dat de
vermoedelijke diagnose is medegedeeld
door de juiste persoon. Alleen bij degenen
van 21 jaar en ouder ligt dit iets lager op
85 procent. In het onderzoek uit 1992 lag
dit percentage op 81 procent. In het huidige onderzoek vinden de ouders, zoals
hierboven reeds opgemerkt, degene die
de vermoedelijke diagnose heeft medegedeeld in meer dan 90 procent van de
gevallen de juiste persoon of het nu een
huisarts, gynaecoloog, verloskundige,
kinderarts of de eigen partner was. Bij de
categorie ‘andere medici of verpleegkundigen’ ligt dit percentage iets lager op 69
procent. Bij de categorie ‘anders’ (bijvoorbeeld per brief bij prenatale diagnostiek)
nog lager op 38 procent.

Kwaliteit van eerste gesprek

In een open vraag konden de respondenten aangeven hoe zij achteraf dit
eerste gesprek waarin de vermoedelijke
diagnose werd medegedeeld hebben ervaren. Zo’n 27 procent van de ouders geeft
hierbij wel aan hoe zij zich voelden bij
de mededeling, maar geeft geen oordeel
over de kwaliteit van het gesprek zelf. Van
de 547 ouders die dit wel doen, omschrijft
71 procent dit gesprek overwegend in
positieve termen (zoals: rustig, meele-

Het werd door de betreffende kinderarts
uitstekend verwoord. Duidelijk en zonder
moeilijke omwegen. Na de diagnose werden we goed opgevangen in het ziekenhuis. (vader van een jongen met Downsyndroom van 9 maanden)
De kinderarts was rustig, weloverwogen
pratend over mogelijkheden van onze
zoon, positief over ons gezin. (moeder van
een jongen met Downsyndroom van 16
jaar)
Ongeveer 29 procent van de ouders (met
een oordeel hierover) omschrijft dit eerste
gesprek veelal in negatieve termen (tactloos, onprofessioneel, onpersoonlijk, bot,
warrig, er omheen draaiend, ongevoelig,
niet informatief, met stereotypen en een
te negatief beeld van Downsyndroom).
Het is op een afschuwelijke manier verteld
door de kinderarts en er is ook geen uitleg
gegeven over wat Downsyndroom nu was.
Het kwam over alsof mijn kind iets vreselijks had. (moeder van een jongen met
Downsyndroom van 2 jaar)
Onhandig en onduidelijk. Deze verloskundige had een negatieve insteek ten opzichte van de toekomstmogelijkheden. Geen
ruimte laten voor gevoel van de ouders.
(moeder van een jongen met Downsyndroom van 9 jaar).
‘Een mongool is een mongool. Of ze nu
een IQ van 50 of van 70 hebben dat maakt
niets uit’, was de enige informatie die de
kinderarts gaf. Veel te weinig en onjuist.
(moeder van een man met Downsyndroom van 23 jaar)
Door de ouders met een duidelijk positief of negatief oordeel over het eerste
gesprek (n=547) worden van de professionals de verloskundigen het meest
frequent positief gewaardeerd (84 procent), gevolgd door de kinderartsen (69
procent), de gynaecologen (64 procent),
de huisarts (59 procent) en andere medici
of verpleegkundigen (53 procent).
De waardering voor het eerste gesprek
is toegenomen in de loop der jaren. Van
de betreffende ouders van de personen
≥ 21 jaar beoordeelt 57 procent het eerste
gesprek in positieve bewoordingen, bij
de 13-21 jarigen 65 procent, en bij beide
jongste leeftijdsgroepen 74 procent. In
het 1992-onderzoek lag dit op 62 procent
(percentage positief van de ouders met
ofwel een negatieve ofwel een positieve
waardering). Deze verandering in de loop
van de tijd is met name toe te schrijven
aan de toegenomen waardering van het
eerste gesprek met de kinderarts (van
57 procent positief bij de groep ≥ 21 jaar,
naar 64 procent bij de 13-21 jarigen, tot 73

procent bij beide jongste groepen).
De ouders (n=757) hebben in een gesloten vraag aangegeven in hoeverre de informatie in dit eerste gesprek toereikend
was: 26 procent noemt de informatie
geheel toereikend, 35 procent in grote
mate toereikend, 23 enigszins ontoereikend en 16 procent geheel ontoereikend.
Ook hier worden de verloskundigen het
meest frequent positief gewaardeerd (66
procent geheel of in grote mate toereikend), gevolgd door de kinderartsen (63
procent), de gynaecologen (57 procent),
de huisarts (56 procent) en andere medici
of verpleegkundigen (42 procent). Ook bij
deze vraag is een verbetering te zien in
de loop der jaren, van 51 procent geheel
of in grote mate toereikend bij ≥ 21 jaar,
naar 58 procent bij 13-21 jaar, 60 procent
bij 5-13 jaar, tot 66 procent bij 0-5 jaar.
Het percentage ‘geheel ontoereikend’
daalt van 22 procent bij de twee oudste
leeftijdsgroepen naar 13 procent bij beide
jongste leeftijdsgroepen. Wederom is
deze verandering met name toe te schrijven aan de toegenomen waardering voor
de kinderarts (van 50 procent geheel of in
grote mate toereikende informatie in het
eerste gesprek bij degenen ≥ 21 jaar naar
69 procent bij de jongste groep).
Wanneer beide ouders aanwezig zijn
geweest bij het uitspreken van de vermoedelijke diagnose, dan wordt dit
gesprek significant vaker positief gewaardeerd (75 versus 50 procent positief). Het
gesprek krijgt ook significant vaker een
positieve waardering wanneer het kind
erbij aanwezig was (73 versus 64 procent).
Tevens wordt de informatie tijdens het
gesprek vaker beoordeeld als geheel of in
grote mate toereikend als beide ouders
hierbij aanwezig waren (64 versus 50 procent). Deze zelfde tendensen zijn zichtbaar binnen alle vier de grove leeftijdsgroepen - en bovendien onafhankelijk
van het type hulpverlener (huisarts, kinderarts, verloskundige of gynaecoloog).
De waardering voor het eerste gesprek
en het oordeel over de toereikendheid
van de informatie is significant vaker
positief naarmate de vermoedelijke diagnose korter na de geboorte is uitgesproken. Wanneer het vermoeden direct bij de
geboorte is medegedeeld dan beoordeelt
79 procent van de ouders het gesprek als
positief en 67 procent de informatie als
toereikend. Wanneer dit enkele uren na
de geboorte is gebeurd dan liggen deze
percentages op respectievelijk 61 en 54
procent. Bij de vermoedelijke diagnoses
later dan binnen enkele uren, maar nog
wel binnen een week na geboorte wordt
dit 51 en 57 procent, bij diagnoses later
dan de eerste week 67 procent en 50 procent. Deze tendensen zijn zichtbaar binnen alle vier de grove leeftijdsgroepen –
en bovendien onafhankelijk van het type
hulpverlener.
Er moet dus worden geadviseerd om de
vermoedelijke diagnose zo snel mogelijk
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mede te delen, bij voorkeur in aanwezigheid van beide ouders en het kind.

Het eerste uitgebreide gesprek

De overgrote meerderheid van de ouders heeft na het stellen van de definitieve diagnose een uitgebreid gesprek gehad met een kinderarts (69 procent - zie
tabel 3). Dit is toegenomen van 54 procent
bij de personen ≥ 21 jaar naar 75 procent
bij de jongste leeftijdsgroep. Steeds minder vaak wordt een dergelijk gesprek door
de huisarts gedaan, van 20 procent bij de
oudste leeftijdsgroep, naar nog maar 1
procent bij 0-5 jaar. De situatie waarin de
ouder helemaal geen uitgebreid gesprek
na de diagnose heeft gevoerd met een
professionele hulpverlener (categorie:
‘geen uitgebreid gesprek’ of ‘gesprek met
de eigen partner’) kwam bij de drie oudste leeftijdsgroepen nog voor bij 9 à 10
procent, maar bij de 0-5 jarigen nog maar
bij 5 procent.
In een open vraag konden de respondenten aangeven hoe zij achteraf het
uitgebreide gesprek waarin de definitieve
diagnose werd gegeven en toegelicht
hebben ervaren. Van de 568 ouders, die
een positief of negatief oordeel vellen
over het gesprek zelf, omschrijft 78 procent dit gesprek in overwegend positieve
termen. Bijvoorbeeld:
De kinderarts was open, informatief,
nauwkeurig en objectief in de benamingen - niet sprekend over ongezond of niet
normaal-, respectvol. (moeder van een
jongen met Downsyndroom van 1 jaar)
Het klinkt misschien raar, maar ik heb het
gesprek als prettig ervaren. De kinderarts
kwam rustig over, was duidelijk in hetgeen
hij vertelde en gaf ons veel ruimte voor
vragen en onze emoties. (moeder van een
jongen met Downsyndroom van 3 jaar)
De verloskundige deed dit rustig, met veel
aandacht voor de baby en uitleg over het
syndroom. Duidelijk aangegeven wat de
eerste acties moesten zijn. We kregen snel
ook informatie op papier. (moeder van een
jongen met Downsyndroom van 10 jaar)
Ongeveer 22 procent (van de ouders met
een oordeel hierover) omschrijft dit uitgebreide gesprek overwegend in negatieve
termen. Bijvoorbeeld:
Shockerend. Een regen van medische termen. Ik kreeg van de kinderarts een waslijst van risico’s over mij heen, leukemie,
Alzheimer, et cetera. Zat ik echt NIET op
te wachten. (moeder van een meisje met
Downsyndroom van nu 1 jaar)
Negatief. Deze kinderarts liet zich zeer pessimistisch en negatief uit over de mogelijkheden van kinderen met Downsyndroom.
(moeder van een jongen met Downsyndroom van 3 jaar)

Update

vend, informatief, duidelijk, helder, eerlijk,
vriendelijk, de tijd geven om te reageren).

De kinderarts deed zich voor als de grote
deskundige, maar had weinig inzicht in
de recente positieve visie op kinderen met
Downsyndroom. Verwees niet naar goede
literatuur of Stichting Downsyndroom.
(moeder van een jongen met Downsyndroom van 14 jaar)
Daarbij noemen sommige ouders het
gesprek te weinig informatief, maar andere ervoeren de hoeveelheid informatie
juist als veel te veel. De behoefte aan
informatie op dat moment kan verschillen. Maar, voor ouders is het in ieder geval
belangrijk dat de artsen (of andere hulpverleners) begrip tonen voor hun emoties,
goed luisteren en op hun vragen ingaan.
Bij de ouders met een duidelijk positief
of negatief oordeel over het uitgebreide
gesprek (n=568) zijn er geen significante
verschillen in de waardering ten aanzien
van de verschillende soorten professionals. Verder zijn er geen significante
verschillen in de waardering voor het uitgebreide gesprek tussen de drie jongste
leeftijdsgroepen (gemiddeld zo’n 80 procent positief). Alleen bij de oudste leeftijdsgroep (≥ 21 jaar) ligt de waardering
significant lager op 68 procent positief.
De ouders (n=746) hebben in een gesloten vraag aangegeven in hoeverre de
informatie in dit uitgebreide gesprek
toereikend was: 30 procent noemt de
informatie geheel toereikend, 44 procent
in grote mate toereikend, 19 enigszins
ontoereikend en 7 procent geheel ontoereikend. Hier worden de verloskundigen
het meest frequent positief gewaardeerd

(88 procent geheel of in grote mate toereikend), gevolgd door de kinderartsen
(75 procent), de huisarts (70 procent), de
gynaecologen (67 procent), en andere
medici of verpleegkundigen (63 procent).
Bij deze vraag zijn er geen significante
verschillen in de waardering voor het
uitgebreide gesprek tussen de drie jongste leeftijdsgroepen (gemiddeld zo’n 76
procent geheel of in grote mate toereikend). Alleen bij de oudste leeftijdsgroep
ligt dit percentage significant lager op 58
procent.
Er is geen verband tussen de positieve
of negatieve waardering voor het uitgebreide gesprek (alsmede het oordeel over
de toereikendheid van de informatie bij
dit gesprek) en het moment waarop de
vermoedelijke diagnose is uitgesproken
(korter of langer na de geboorte).

‘Onbeantwoorde vragen’

In een open vraag is de ouders gevraagd
of er na het uitgebreide gesprek nog
grote onbeantwoorde vragen bij hen
leefden. Van de 474 ouders die hierop een
antwoord hebben geformuleerd, geeft
zo’n 27 procent aan dat zij op dat moment geen grote onbeantwoorde vragen
hadden (of dat zij dit inmiddels zijn vergeten). Veel van deze ouders merken op
dat er in de loop van de dagen of maanden wel nieuwe vragen zijn opgekomen,
nadat de eerste informatie was bezonken.
De onbeantwoorde vragen direct na het
uitgebreide gesprek hadden bij ongeveer
49 procent van de betreffende 346 ouders

Tabel 3. Met wie had u na de definitieve diagnose het eerste uitgebreide
informatieve gesprek over Downsyndroom? (in %)
0-5 jaar 5-13 jaar
(n=324) (n=242)

De huisarts
De gynaecoloog
De verloskundige
De kinderarts
Andere medici of verpleegkundigen
Uw echtgeno(o)t(e)/partner
Geen uitgebreid vervolggesprek
Anders

0,6
3,8
5,1
75,2
7,0
3,2
1,9
3,2

2,5
3,8
4,2
70,8
4,7
5,1
4,2
4,7

13-21 jaar ≥ 21 jaar
(n=117)
(n=88)

5,2
4,3
7,0
60,0
7,8
6,1
3,5
6,1

19,8
2,3
8,1
53,5
5,8
3,5
5,8
1,2

Totaal
(n=771)

4,1
3,7
5,5
69,0
6,3
4,3
3,3
3,9

(met zo’n vraag) betrekking op de toekomst van hun kind. Bijvoorbeeld:
Wat is het toekomstbeeld? Wat kan een
kind met Downsyndroom, wat niet? Dan
vooral sociaal en cognitief, niet medisch.
(moeder van een meisje met Downsyndroom van 5 jaar)
Hoe gaan we verder? Kunnen we blijven
werken? Wat kunnen we verwachten? Kan
hij naar een gewoon kinderdagverblijf/
school? Hoeveel extra zorg zal hij nodig
hebben? (moeder van een jongen met
Downsyndroom van 10 jaar)
Diverse ouders merken hierbij op dat
deze vraag voor een individueel kind
nauwelijks kan worden beantwoord. Een
ouder noemt het: ‘De grote vraag waar op
dat moment geen antwoord is. Hoe zal
zijn ontwikkeling verlopen?’
Bij 22 procent van de betreffende ouders hadden de onbeantwoorde vragen
betrekking op medische problematiek,
met name wanneer er medische problemen (bijvoorbeeld een hartafwijking)
speelden waarvan op dat moment de
ernst en de behandeling nog niet volledig
duidelijk waren. Bij 16 procent hadden de
vragen betrekking op praktische handvatten voor de komende tijd: welke stappen
moeten er gezet worden om tot optimale
begeleiding te komen? Waar kan ik hulp
krijgen? Welke mogelijkheden zijn er voor
lotgenotencontact?
Hoe wordt er in huidige tijd omgegaan
met de beperking: welke therapieën,
medische onderzoeken (hart), Early Intervention. Kortom, een positieve kijk op mogelijkheden die er volop zijn. Dit had ons
veel verdriet bespaard. (moeder van een
jongen met Downsyndroom van 14 jaar)
De overige ouders (13 procent) merken op
dat zij zeer veel verschillende vragen hadden. Er zijn geen verschillen in de verdeling over bovenstaande antwoordcategorieën bij deze vraag tussen de vier grove
leeftijdsgroepen.

Periode rond de geboorte

Van de kinderen met Downsyndroom
(n=741) is 64 procent in het ziekenhuis
geboren. Van degenen die niet daar zijn
geboren is 47 procent kort na de geboorte
alsnog opgenomen. Er zijn bij deze beide
vragen geen verschillen tussen de grove
leeftijdsgroepen, en deze percentages
komen overeen met die uit het 1992-onderzoek. In de algehele bevolking is het
percentage bevallingen in het ziekenhuis
gestegen van 61 procent rond 1990 naar
76 procent nu (bron CBS).

Ligging in de baarmoeder
en soort bevalling

Ongeveer 85 procent van de baby’s met
Downsyndroom lag in de baarmoeder in
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Opvang in het ziekenhuis

De grote SDS-enquête
een achterhoofdsligging, 10 procent in
stuitligging en 5 procent anders (bijvoorbeeld aangezichtsligging). Er zijn hierbij
geen significante verschillen tussen de
grove leeftijdsgroepen. In de algehele
bevolking is er bij een lager percentage
van 4,8 procent van de bevallingen in Nederland sprake van stuitligging (Rietberg,
2006) en bij een iets hoger percentage
van 8 procent van een andere ligging
(Stichting Perinatale Registratie Nederland, 2009).
Bij 76 procent van de kinderen met
Downsyndroom in de enquête was er een
gewone bevalling. Ongeveer 15 procent
was een keizersnede, 5 procent een vacuümbevalling en 4 procent anderszins
complex (bijvoorbeeld tangverlossing).
Het percentage met een keizersnede ligt
bij de leeftijdsgroep ≥ 21 jaar op 7 procent.
Bij de drie jongste grove leeftijdsgroepen
ligt dit hoger op 16 procent.
In de algehele bevolking steeg het percentage bevallingen met keizersnede
van 10 procent in 1995 naar 15 procent in
2007 (bron: CBS en Stichting Perinatale
Registratie Nederland (2007)). In de algehele bevolking lag het percentage met
een kunstverlossing (geen keizersnede) in
2007 op 10 procent (Stichting Perinatale
Registratie Nederland, 2009).
Bij de kinderen met Downsyndroom in
achterhoofdsligging werd bij 8 procent
een keizersnede uitgevoerd. In 2007 lag

dit bij hoofdligging in de algehele bevolking op zo’n 11 procent (Stichting Perinatale Registratie Nederland, 2009). Bij de
kinderen met Downsyndroom in stuitligging lag dit percentage op 57 procent (bij
de twee jongste grove leeftijdsgroepen
zelfs op 70 procent). In de algehele bevolking werd in 2007 bij 73 procent van alle
zwangerschappen in stuitligging een keizersnede uitgevoerd (Stichting Perinatale
Registratie Nederland, 2009). Voor de kinderen met Downsyndroom in de enquête
in een nog andere ligging lag dit percen-

Zo’n 79 procent van de ouders (van 621
ouders met een oordeel hierover; de overige 119 ouders hebben namelijk ‘niet van
toepassing’ ingevuld) vond de opvang
in het ziekenhuis goed, 13 procent matig
en 8 procent slecht. Bij de drie jongste
leeftijdsgroepen (tot 21 jaar) liggen deze
percentages ongeveer gelijk op respectievelijk 81, 12 en 7 procent. Bij de oudste
leeftijdsgroep wordt iets minder gunstig
geoordeeld, met respectievelijk 67, 18 en
15 procent. In het 1992-onderzoek lagen
deze percentages op een vergelijkbare 68,
21 en 13 procent, waarbij het oordeel minder gunstig lag naarmate het kind ouder
was. De tevredenheid over de opvang in
het ziekenhuis ligt dus vanaf eind jaren
tachtig hoger dan daarvoor.
Aan 62 procent van de ouders (van 606
ouders met een ‘ja’ of ‘nee’; de overige 133
hebben ‘niet van toepassing’ ingevuld)
werd duidelijk gemaakt bij wie ze met
vragen terecht konden in het ziekenhuis.
Dit percentage is gestegen in de loop der
jaren, met afnemende leeftijd: van 29 procent bij ≥ 21 jaar, naar 51 procent bij 13-21
jaar, 67 procent bij 5-13 jaar, tot 70 procent
bij de jongste leeftijdsgroep. Zo’n 53 procent (van de 376 betreffende ouders) ging
ook daadwerkelijk met vragen naar deze
persoon toe, 40 procent had geen vragen
en 7 procent wilde zijn of haar vragen niet
aan die persoon voorleggen. Dit laatste
omdat de ouder liever zelf informatie
zocht via internet of via SDS, of omdat de
ouder onprettige ervaringen had gehad
met het gesprek in het ziekenhuis na de
diagnose, of omdat de ouder liever eerst
de situatie samen met de partner wilde
verwerken (antwoorden bij open vraag).
De overgrote meerderheid van de 202 ouders die hun vragen wel voorlegden aan

Tabel 4. Met wie hadden ouders het liefst gepraat over hun zorgen en gevoelens
na de (vermoedelijke) diagnose (NB: open vraag)? (in %)
0-5 jaar 5-13 jaar 13-21 jaar ≥ 21 jaar Totaal
(n=62) (n=462)
(n=190) (n=141) (n=69)

Vrienden/familie
Echtgeno(o)t(e)/partner
Andere ouders van een kind met
Downsyndroom
Niet-medisch deskundige
(maatschappelijk werk, psycholoog,
iemand van de SDS)
Arts (huisarts of kinderarts)
Verpleegkundige/verloskundige/
kraamverzorger
Overig (iedereen/dominee/pastoor/
anders)
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38,4
38,9
26,3

46,8
27,7
23,4

40,0
20,0
24,6

24,2
9,7
40,3

39,3
28,7
27,1

13,1

9,2

10,1

12,9

11,4

6, 3
4,7

5,7
5,0

10,1
2,9

17,7
4,8

8,2
4,5

3,2

6,4

2,9

3,2

4,1

Update

tage op 53 procent. Van de kinderen met
Downsyndroom in achterhoofdsligging
werd 60 procent in het ziekenhuis geboren. Bij stuitligging was dit 92 procent, bij
andere ligging 81 procent.

Representativiteit van de enquête
In de Update van Down+Up 90 is uitgebreid ingegaan op de representativiteit
van de enquête. Deze mag in ieder geval
voor de leeftijd van 0-21 jaar als in hoge
mate representatief voor alle ouders
van kinderen met Downsyndroom in
Nederland worden opgevat. Wel zijn er
kleine afwijkingen van de werkelijkheid.
Donateurs van de SDS, hoger opgeleide
moeders en (althans bij kinderen ouder
dan 9 jaar) ouders van kinderen met een
overwegend reguliere schoolloopbaan
zijn enigszins oververtegenwoordigd.
Verder is er in de enquête sprake van een
aanzienlijke ondervertegenwoordiging
van niet-westers allochtone gezinnen.
Per grove leeftijdscategorie van het kind is
nagegaan door chi square of er significante verschillen zijn bij de vragen binnen het
viertal hier te behandelen thema’s tussen
donateurs versus niet-donateurs, hoog
opgeleide versus minder hoog opgeleide
moeders, en ouders van kinderen met een
overwegend speciale of reguliere schoolloopbaan.
Er zijn 180 vragen gesteld verdeeld over
de vier thema’s. Bij minder dan 10 procent
van deze vragen is er in één of meer van

de vier leeftijdsgroepen een significant
verschil in de antwoorden van donateurs
versus niet-donateurs, hoog opgeleide
versus minder hoog opgeleide moeders
of tussen ouders van kinderen met een
overwegend speciale of reguliere schoolloopbaan. Weging (voor opleidingsniveau,
donateurschap of schoolloopbaan) leidt
hierbij tot slechts geringe wijzigingen van
de totaalpercentages per leeftijdscategorie bij de antwoordcategorieën van de
betreffende items. Een voorbeeld: Van de
ouders van de 5-13 jarigen kinderen geeft
28 procent aan niet te hebben gewerkt
met een Early Intervention programma,
43 procent heeft er af en toe mee gewerkt
en 28 procent intensief. Na weging wordt
dit respectievelijk 32, 44 en 24 procent.
Weging (voor opleidingsniveau, donateurschap of schoolloopbaan) leidt bij
alle andere van de betreffende 17 items
tot soortgelijke of nog kleinere veranderingen dan in dit voorbeeld. We mogen
dus concluderen dat de geconstateerde
afwijkingen van de representativiteit niet
problematisch zijn en dat het beeld uit de
enquête in hoge mate zal overeenkomen
met de Nederlandse werkelijkheid.

Niet-westers allochtone ouders

Een uitzondering vormt wellicht de
categorie niet-westers allochtone ouders,
daar hebben er immers maar weinig van
aan de enquête deelgenomen. Overigens
is er bij slechts negen van de betreffende
180 vragen een significant verschil tussen
de niet-westers allochtone respondenten
en de autochtone respondenten (waarbij
beide ouders van het kind met Downsyndroom in Nederland zijn geboren). De
twee meest relevante verschillen zijn:
• Van de niet-westers allochtone ouders
is in de periode direct na de diagnose
33 procent door artsen of hulpverleners
gewezen op de SDS, bij de autochtone
ouders was dit bij zestig procent het
geval. De niet-westers allochtone ouders
hebben als gevolg daarvan vaker op eigen
initiatief (zonder verwijzing) contact
gezocht met de SDS.
• Niet-westers allochtone ouders geven
vaker aan dat zij behoefte hebben aan een
aparte medische leidraad speciaal voor
ouders, vanuit het perspectief van ouders
en in begrijpelijke taal dan autochtone
ouders (77 versus 41 procent).

de aangewezen contactpersoon binnen
het ziekenhuis kon meestal (93 procent)
of soms (6 procent) ook daadwerkelijk bij
die persoon terecht.

Behoefte aan gesprek over gevoelens

Zo’n 64 procent van de ouders (n=717;
geen verschil tussen vaders en moeders)
had na het horen van de (vermoedelijke)
diagnose Downsyndroom behoefte om
met iemand over hun gevoelens/zorgen
te praten. Er is hierbij geen verschil tussen
de drie jongste leeftijdsgroepen (63 procent). Bij de ouders van de personen ≥ 21
jaar ligt dit percentage significant hoger
op 76 procent. In het 1992-onderzoek lag
dit op 70 procent.
In een open vraag hebben 462 ouders
aangegeven met wie zij in die periode het
liefst hadden willen praten over hun gevoelens en zorgen. Tabel 4 geeft een overzicht. Het is duidelijk dat ouders hierover
het liefst praten met iemand uit de privésfeer: echtgeno(o)t(e) / partner of vrienden en familie. Ouders geven bij deze
open vraag verder relatief vaak aan (27
procent) behoefte te hebben aan lotgenotencontact, gevolgd door een gesprek met
een deskundige (24 procent in totaal).
In 65 procent van de gevallen was de
persoon met wie de ouder het liefst had
gepraat meestal wel beschikbaar (en bij
7 procent soms). Dit ligt significant hoger
bij de drie jongste leeftijdsgroepen (68
procent meestal en 7 procent soms) dan
bij de oudste leeftijdsgroep (45 procent
en 6 procent respectievelijk), maar dit

Tabel 5. Bent u in de periode direct na de diagnose door de betrokken artsen/hulpverleners gewezen op de volgende organisaties? ( percentage ‘ja’)
** = verschil tussen leeftijdsgroepen is significant bij p <0,01
- ‘Algemene oudervereniging’ is: PhiladelphiaSupport/Philadelphia, Dit Koningskind,
VOGG/Kansplus, Helpende Handen of Federatie van Ouderverenigingen
- ‘Anders’ is: maatschappelijk werk van het ziekenhuis, contact met een lotgenoot, zorgaanbieders, speelgroepje of andere organisaties.
0-5 jaar 5-13 jaar
(n=311) (n=230)

MEE (vroeger: SPD)**
Downsyndroom Team**
Stichting Downsyndroom (SDS)**
VIM
Algemene oudervereniging **
Praatgroep op het internet
Anders
Geen enkele verwijzing**
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44,7
34,1
72,7
1,3
1,9
1,9
7,4
10,9

37,4
25,7
66,1
1,3
2,6
2,2
3,0
17,8

13-21 jaar ≥ 21 jaar
(n=84)
(n=111)

26,1
9,0
47,7
1,8
9,9
0,0
6,3
35,1

17,9
1,2
4,8
2,4
15,5
0,0
2,4
61,9

Totaal
(n=736)

36,5
23,9
59,1
1,5
4,9
1,5
5,3
22,6

Lotgenotencontact

Zo’n 38 procent (n=706) heeft kort na de
diagnose (gesloten vraag) contact gehad
met een andere ouder van een kind met
Downsyndroom, 36 procent bij de twee
jongste leeftijdsgroepen en 45 procent bij
de twee oudste. In het 1992-onderzoek lag
dit percentage zelfs nog een iets hoger op
51 procent. Van de betreffende 270 ouders
in het huidige onderzoek heeft 52 procent
daar heel veel aan gehad, 33 procent veel,
12 procent niet zo veel en 3 procent niets.
Er zijn bij deze beide vragen geen significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen (en de percentages wijken niet
af van het 1992-onderzoek). Van de 436
ouders die geen contact met een andere
ouder hebben gehad geeft 37 procent aan
daaraan eigenlijk wel behoefte te hebben
gehad. Dit percentage ligt met 58 procent
significant hoger bij de oudste leeftijdsgroep in vergelijking met de drie jongere
leeftijdsgroepen (34 procent).

Kraamhulp en wijkverpleegkundige

De ouders (n=706) is gevraagd in hoeverre de kraamhulp indertijd voldoende
informatie heeft gegeven. Bij zo’n 10 procent van de ouders blijkt deze vraag niet
van toepassing, omdat de diagnose nog
niet was gesteld. Een andere 23 procent
heeft geen kraamhulp gehad. Van de 473
ouders die wel een oordeel hebben kunnen geven vond 47 procent de informatie
voldoende, 18 procent vond dat deze er
net mee doorkon, en 35 procent vond deze
onvoldoende. De percentages verschillen
tussen de twee jongste leeftijdsgroepen
(met respectievelijk 52, 19 en 30 procent)
en de twee oudste leeftijdsgroepen (met
32, 17 en 51 procent). De percentages in het
1992-onderzoek liggen zeer dicht bij die
van de oudste twee leeftijdsgroepen. Ou-

ders oordelen heden ten dage (in vergelijking met de periode voor ongeveer 1997)
dus positiever over de informatie van de
kraamhulp.
Over de informatie van de wijkverpleegkundige geven 435 ouders een oordeel.
Zo’n 35 procent vond deze voldoende, 23
procent vond dat deze er net mee doorkon en 42 procent vond deze onvoldoende. Ook hier verschillen de percentages
tussen de twee jongste leeftijdsgroepen
(met respectievelijk 38, 24 en 38 procent)
en de twee oudste leeftijdsgroepen (met
27, 21 en 52 procent). De percentages in
het 1992-onderzoek liggen wederom zeer
dicht bij die van de oudste twee leeftijdsgroepen. Ouders oordelen heden ten
dage dus positiever over de informatie
van de wijkverpleegkundige.

Doorverwijzing naar
(hulpverlenings)organisaties

Van de groep als geheel is 23 procent
in de periode direct na de diagnose door
artsen of hulpverleners naar geen enkele
organisatie verwezen (zie tabel 5), maar
dit is zeer veranderd in de loop der tijd.
In de leeftijd ≥ 21 jaar was dit nog 62
procent, bij de jongste leeftijdsgroep nog
slechts 11 procent. Bij de jongste leeftijdsgroep werd 73 procent verwezen naar de
SDS. Dit was 66 procent bij 5-13 jaar, 48
procent bij 13-21 jaar en 5 procent bij ≥ 21
jaar. Ook doorverwijzing naar de MEE (of
de vroegere SPD) is fors toegenomen van
18 procent bij ≥ 21 jaar tot 45 procent bij
de jongste leeftijdsgroep. Doorverwijzing
naar Downsyndroom Teams (of Downsyndroompoliklinieken) is toegenomen

Tabel 6. Hebben de ouders in de eerste levensjaren contact gezocht met
de volgende organisaties? (percentage ‘ja’)
- ‘Algemene oudervereniging’ is: PhiladelphiaSupport/Philadelphia, Dit Koningskind,
VOGG/Kansplus, Helpende Handen of Federatie van Ouderverenigingen
- ‘Anders’ is: maatschappelijk werk van het ziekenhuis, contact met een lotgenoot,
zorgaanbieders, speelgroepje of andere organisaties.
DD = Direct na diagnose na doorverwijzing
DEI = Direct na diagnose op eigen initiatief
PL = Pas later,wel in eerste levensjaren
TOT = Totaal (in eerste levensjaren)
Contact
gezocht:

0-5 jaar
(n=311)

5-13 jaar
(n=230)

13-21 jaar
(n=111)

≥ 21 jaar

(n=84)

Totaal
(n=736)

MEE
(vroeger: SPD)

DD
DEI
PL
TOT

25,4
10,9
20,6
56,9

25,7
13,5
24,3
63,5

19,8
9,9
24,3
54,0

14,3
8,3
16,7
39,3

23,4
11,3
21,9
56,6

Downsyndroom
Team

DD
DEI
PL
TOT

16,4
3,5
9,0
28,9

13,5
8,7
8,7
30,9

7,2
8,1
6,3
21,6

0,0
2,4
2,4
4,8

12,2
5,7
7,7
25,6

Stichting
Downsyndroom

DD
DEI
PL
TOT

58,2
16,4
11,6
86,2

56,5
17,8
12,6
86,9

40,5
20,7
23,4
84,6

1,2
16,7
10,7
28,6

48,5
17,5
13,6
79,6

VIM

DD
DEI
PL
TOT

0,3
0,6
1,3
2,2

0,0
1,7
4,8
6,5

0,0
1,8
4,5
6,3

2,4
6,0
2,4
10,8

0,4
1,8
3,0
5,2

Algemene
oudervereniging

DD
DEI
PL
TOT

0,3
1,0
0,6
1,9

0,9
2,6
3,5
7,0

3,6
4,5
6,3
14,4

9,5
10,7
19,0
39,2

2,0
3,1
4,5
9,6

Praatgroep
op het internet

DD
DEI
PL
TOT

0,3
6,1
4,5
10,9

0,4
6,1
5,2
11,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
4,5
3,5
8,3

Anders

DD
DEI
PL
TOT

4,2
8,7
10,6
23,5

1,7
5,7
3,9
11,3

4,5
2,7
6,3
13,5

1,2
9,5
9,5
20,2

3,1
6,9
7,7
17,8
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verschil is grotendeels het gevolg van het
feit dat ouders van kinderen uit de drie
jongste groepen vaker personen uit de
privé-sfeer hebben vermeld. Personen uit
de privé-sfeer waren in 91 procent van de
gevallen meestal beschikbaar. Dit ligt veel
lager bij deskundigen (52 procent), in het
bijzonder bij niet-medisch deskundigen
(36 procent). Verder geeft slechts 32 procent van de ouders die (volgens deze open
vraag) behoefte hadden aan contact met
andere ouders van een kind met Downsyndroom aan dat dit meestal beschikbaar was (daarnaast was dit bij 13 procent
soms beschikbaar). In dit gebrek aan
(relatief vaak wel gewenst) lotgenotencontact kort na de diagnose is geen verandering zichtbaar in de loop der jaren.
Daarbij komt het betreffende percentage
overeen met dat in het 1992-onderzoek.
Van de ouders die op dat moment geen
behoefte hadden om met iemand te praten (36 procent), werd deze wens in 95
procent van de gevallen gerespecteerd.
Dit zelfde resultaat werd gevonden in het
1992-onderzoek.

van 1 procent bij ≥ 21 jaar (maar het eerste
Downsyndroom Team stamt uit 1990),
naar 9 procent bij 13-21 jaar, 26 procent bij
5-13 procent, tot 34 procent bij de jongste
leeftijdsgroep.
Doorverwijzing naar een algemene
oudervereniging voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking is
afgenomen, van 16 procent in de oudste
leeftijdsgroep naar nog maar 2 procent
in de jongste leeftijdsgroep. Een toename
van doorverwijzing naar Downsyndroom
Team en SDS in meer recente jaren, en
tegelijkertijd een afname van doorverwijzing naar de algemene ouderverenigingen, was ook reeds zichtbaar in het
1992-onderzoek.

Contact opnemen met
(hulpverlenings)organisaties

Van degenen die kort na de diagnose doorverwezen werden naar de SDS
(n=435) heeft 82 procent ook daadwerkelijk contact gezocht. Voor doorverwijzingen naar de MEE (n=269) is dit 64 procent,
voor de Downsyndroom Teams (n=175) 51
procent en voor de algemene ouderorganisaties (n=36) 42 procent.
Daarnaast hebben ouders ook uit
zichzelf, zonder daarop te zijn gewezen,
kort na de diagnose contact gezocht met
organisaties (zie tabel 6). Zo’n 21 procent
van de ouders heeft direct na de diagnose
met geen enkele (van de in tabel 5 en 6
genoemde) hulpverleningsinstanties
contact gezocht (noch na doorverwijzing,
noch op eigen initiatief), dalend van 46
procent bij ≥ 21 jaar, 27 procent bij 13-21
jaar, naar 15 en 17 procent bij respectievelijk 5-13 jaar en 0-5 jaar.
Een ander deel van de ouders heeft niet
direct na de diagnose, maar wel in de
eerste levensjaren contact gezocht met
een hulpverleningsinstantie (zie voor
een overzicht tabel 6). Uiteindelijk hebben alle ouders wel ergens in de eerste
levensjaren met een organisatie contact
gezocht. Duidelijk is dat vanaf eind jaren
tachtig de overgrote meerderheid van de
respondenten in de eerste levensjaren
contact heeft opgenomen met de SDS.
Daarnaast scoort de MEE en het Downsyndroom Team hoog. Bij de algemene
ouderorganisaties is er een duidelijke
afname, een tendens ook reeds zichtbaar
in het 1992-onderzoek.

Waardering van de
(hulpverlenings)organisaties

In een zestal open vragen konden ouders met betrekking tot de periode kort
na de diagnose bij twee positieve, twee
negatieve en twee neutraal geformuleerde zinnen zelf beslissen welke (hulpverlenings)organisatie zij daarbij invulden.
Over drie organisaties heeft een redelijk
groot aantal ouders een uitspraak gedaan. Van de 365 betreffende ouders
noemt 83 procent de SDS in positieve
zin, 11 procent in neutrale en 6 procent in

Contact met SDS in eerste levensjaren
De respondenten op de enquête zijn
geworven via een oproep in nieuwsbrief
en Down+Up en via een brief naar alle
ouders van kinderen met Downsyndroom
die geen donateur zijn, maar wel ooit
contact hebben gezocht met de SDS. De
respondenten zullen daarmee waarschijnlijk vrijwel allemaal afkomstig zijn
uit de SDS-database.
Uit de enquête komt naar voren dat de
afgelopen twee decennia zo’n 85 procent
van de respondenten in de eerste levensjaren contact opnam met de SDS. Vanaf
1992 is bij intakes in de SDS-database niet
alleen geboortedatum, maar ook datum
van het intakegesprek genoteerd. Voor de
leeftijdsgroep 0-19 jaar blijkt 84 procent
van de ouders binnen de database contact
te hebben opgenomen met de SDS binnen
het eerste levensjaar van hun kind.
Dit beeld is daarmee representatief voor
de SDS-bestanden, maar nog niet perse
voor de situatie in Nederland. Bij deze
vraag ligt, veel meer dan bij andere vragen, een vertekend beeld voor de hand,
omdat de selectie van respondenten
langs lijnen van bekendheid bij de SDS
is verlopen. De SDS-bestanden bevatten
(op 1 januari 2010) naar schatting zo’n 73
procent van alle in Nederland geboren
kinderen met Downsyndroom in de leeftijd 0-21 jaar (de totale aantallen geboren
kinderen met Downsyndroom per geboortejaar geschat met het demografisch
model uit de Update bij Down+Up 76).
Dat betekent dat zo’n 61 procent (84x73)

negatieve zin. Deze percentages liggen
bij de MEE (n=169) op 67, 12 en 21 procent
en bij de Downsyndroom Teams (n=48)
op 79, 4 en 17 procent. Er zijn hierbij geen
duidelijke verschillen tussen de vier leeftijdsgroepen.

Hulpverlening in de eerste
levensjaren

Over een aantal vormen van hulpverlening is de ouders gevraagd of zij hiervan
gebruik hebben gemaakt in de eerste
levensjaren van hun kind met Downsyndroom en hoe zij dit hebben ervaren.

MEE

Zo’n 33 procent (n=675) heeft direct na
de diagnose contact gehad met de MEE.
Nog eens 22 procent heeft niet direct na
de diagnose, maar nog wel in de eerste
levensjaren contact gezocht. Deze percentages komen overeen met die bij de
eerdere vraag in tabel 6. Daarnaast heeft
een andere 29 procent later (na de eerste
levensjaren) alsnog contact opgenomen
met de MEE. De overige 16 procent heeft
nog nooit contact gehad met de MEE. Dit
ligt op zo’n 10 procent bij de drie oudste
leeftijdsgroepen en op zo’n 23 procent bij
de jongste leeftijdsgroep. Dit laatste ho44 • Down+Up 93
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van de ouders van alle in Nederland
geboren kinderen met Downsyndroom
contact opneemt met de SDS binnen het
eerste levensjaar. Bij de oudste leeftijdsgroep van ≥ 21 jaar ligt dit op cohortniveau naar schatting op slechts 3 procent,
een logisch gevolgd van het feit dat de
SDS pas sinds 1986 actief is, tot 1988 nog
als stichting in oprichting. In de leeftijdsgroep 21-30 jaar kan worden geschat dat
toch nog 14 procent van de ouders van
alle kinderen met Downsyndroom reeds
in de eerste levensjaren contact heeft
gezocht met de SDS.
Binnen de afzonderlijke grove leeftijdsgroepen zijn er vrijwel geen significante
verbanden tussen het al dan niet in
de eerste levensjaren contact gezocht
hebben met de SDS en het al dan niet in
de eerste levensjaren contact gezocht
hebben met één van de andere instanties in tabel 6. De percentages bij de
overige instanties in tabel 6 komen dus
waarschijnlijk overeen met de werkelijke
situatie in Nederland. Uitzondering is een
duidelijk positief verband tussen contact
zoeken met de SDS en contact zoeken
met de ongeveer gelijktijdig opgerichte
VIM bij degenen ≥ 21 jaar. Dat betekent
dat het percentage van 11 procent op cohortniveau in de enquête dat in de eerste
levensjaren contact zocht met de VIM in
die leeftijdsgroep in werkelijkheid lager
heeft gelegen (dit kan worden geschat op
hooguit 2 à 3 procent voor de totale groep
≥ 21 jaar).
gere percentage is het gevolg van de ouders van met name de 0-, 1- en 2-jarigen
waarvan respectievelijk 47, 31 en 17 procent nog geen contact heeft opgenomen
met de MEE. Van de ouders die (nog) geen
contact hebben gezocht met de MEE geeft
13 procent aan daaraan wel behoefte te
hebben (gehad).
Zo’n 74 procent van de ouders die op
enig moment contact heeft gezocht met
de MEE had er geen enkele moeite mee
om daar aan te kloppen, 22 procent enige
moeite en 4 procent veel moeite. Er zijn
hierbij geen verschillen tussen de vier
leeftijdsgroepen.

Specifieke hulpverleners

In het 1992-onderzoek bleek dat in de
eerste levensjaren de ouders van jongere
kinderen veel vaker de weg hadden gevonden naar fysiotherapie en naar begeleiding door een pedagogische werker
(PPG in die tijd) dan de ouders van oudere
kinderen. Ook werden de jongere kinderen in de eerste levensjaren vaker begeleid door een kinderarts. Begeleiding door
een maatschappelijk werker lag juist lager bij de ouders van de jongere kinderen.
Uit tabel 7, met daarin de gegevens van de
huidige enquête, blijkt dat een deel van

significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Alleen de waardering voor
de kinderarts ligt hoger bij de drie jongste
leeftijdsgroepen, met 87 procent (zeer)
tevreden dan bij de oudste leeftijdsgroep
(met 76 procent). In tabel 8 vindt u een
overzicht voor de onderzoeksgroep als
geheel.
Het merendeel van de ouders is (zeer)
tevreden over de verschillende hulpverleners. Het meest tevreden zijn de
ouders over extra begeleiding door de
eigen huisarts (maar slechts een zeer
klein deel van de ouders maakt hiervan
gebruik), gevolgd door de fysiotherapie.
Het minst tevreden zijn de ouders over
de maatschappelijk werker. De waarderingscijfers komen overeen met die uit
het 1992-onderzoek voor maatschappelijk
werk, pedagogisch werk, fysiotherapie
en logopedie. Huisarts en kinderarts
worden beide significant hoger gewaardeerd in het huidige onderzoek dan in het
1992-onderzoek (in het 1992-onderzoek
was 79 procent (zeer) tevreden over de
huisarts tegenover 95 procent in het huidige onderzoek; voor de kinderarts is dit
respectievelijk 68 tegenover 86 procent).
Bij een open toelichting geven ouders aan
dat zij kennis van zaken, betrokkenheid,
enthousiasme, empathie, goede samenwerking met de ouders en praktische tips
hoog waarderen.

Van degenen die niet zijn begeleid door
een maatschappelijk werker geeft 13 procent aan hieraan eigenlijk wel behoefte
te hebben gehad. Voor de pedagogisch
werker ligt dit op 20 procent, fysiotherapie 37 procent, logopedie 32 procent, extra
begeleiding door de huisarts 26 procent
en begeleiding door een kinderarts 38
procent.
Aan de ouders die gebruik hebben gemaakt van begeleiding door één van deze
soorten hulpverleners is op een vijfpuntschaal gevraagd naar hun waardering.
Er zijn hierbij heel weinig systematische

Tabel 8. Hoe tevreden bent u over de begeleiding door de volgende hulpverleners? (in %)
De vraag is voorgelegd aan alleen die ouders die ervaring hebben opgedaan met
de betreffende hulpverlener. 1= zeer tevreden; 2= tevreden; 3= niet tevreden, niet
ontevreden; 4= ontevreden 5= zeer ontevreden

Early Intervention

Zo’n 21 procent van de ouders doet of
deed intensief een Early Intervention
programma met hun kind, 42 procent

doet of deed dit af en toe, 36 procent in
het geheel niet (n=667). In de drie jongste
leeftijdsgroepen doet of deed 23 procent
intensief Early Intervention en 45 procent
af en toe. In de oudste leeftijdsgroep
respectievelijk 11 en 15 procent. Early
Intervention is in Nederland pas systematisch geïntroduceerd rond 1988 door
de toen net opgerichte SDS, dus veel van
de ouders van de kinderen uit de oudste
leeftijdsgroep zijn hiermee in de eerste
levensjaren niet in contact gekomen.
(Bij niemand van de 17 personen ≥ 27
jaar is Early Intervention gebruikt. Zo’n
33 procent van de ouders van personen
van 21-27 jaar heeft er wel al gebruik van
gemaakt.). Het percentage dat intensief
Early Intervention doet, en het percentage dat dit af en toe doet, ligt in de drie
jongste leeftijdsgroepen uit het huidige
onderzoek gelijk aan die percentages in
de jongste groep (geboortejaren 19871992) uit het 1992-onderzoek. De afgelopen twee decennia doet of deed dus een
redelijk constant percentage van zo’n 68
procent van de ouders ofwel intensief
(23 procent) ofwel af en toe (45 procent)
Early Intervention. Alleen bij de 0-jarigen
liggen deze percentages lager (10 en 29
procent), omdat veel van de ouders dan
nog niet zijn begonnen.
Van de ouders die een Early Intervention programma met hun kind doen of
deden (n=422) werd 58 procent hierbij
professioneel begeleid. In de drie jongste
leeftijdsgroepen is dit 59 procent, bij de
oudste 32 procent. In het 1992-onderzoek
lag dit op 38 procent. De laatste twee de-

Tabel 7. Bent u of wordt u begeleid door de volgende hulpverleners? (percentage ‘ja’ )
** = verschil tussen leeftijdsgroepen is significant bij p <0,01
± = Percentage 0-5 jaar ligt lager als gevolg van het feit dat veel ouders van de
0-2 jarigen nog niet zijn begonnen met deze vorm van hulpverlening
0-5 jaar 5-13 jaar
(n=324) (n=242)

Maatschappelijk werker**
Pedagogisch werker ** ±
Fysiotherapeut **
Logopedist ** ±
Extra begeleiding door huisarts
Kinderarts **

39,6
24,4
91,8
82,9
12,9
95,7

1
Maatschappelijk werker (n=342)
Pedagogisch werker (n=219)
Fysiotherapeut (n=525)
Logopedist (n=549)
Extra begeleiding huisarts (n=80)
Kinderarts (n=578)
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24,3
41,6
53,3
45,4
62,5
45,2

52,4
39,4
80,8
97,6
11,1
88,5

2
44,2
47,0
37,3
39,0
32,5
41,0

13-21 jaar ≥ 21 jaar
(n=117)
(n=88)

65,4
45,3
65,4
74,8
10,3
79,4

3
18,4
7,3
7,6
11,8
3,8
10,6

69,3
28,0
40,0
45,3
13,3
54,7

Totaal
(n=771)

51,0
32,8
78,4
81,9
11,9
86,3

4

5

8,8
2,7
1,5
3,8
0,0
2,1

4,4
1,4
0,2
0,0
1,3
1,2

Update

deze tendensen zich heeft voortgezet. Er
is een dalende lijn voor begeleiding door
een maatschappelijke werker. Oorzaak
van de voortgezette tendens is wellicht
ook de verandering van SPD naar MEE.
Bij de SPD kwamen ouders meestal in
contact met een maatschappelijk werker.
Een zorgconsulent van de MEE hoeft echter geen maatschappelijk werker te zijn.
Uit tabel 7 blijkt een sterk stijgende lijn
voor begeleiding door een fysiotherapeut,
logopedist en kinderarts. Vrijwel alle
kinderen maken heden ten dage gebruik
van begeleiding door deze laatste drie beroepsgroepen. Extra begeleiding door de
huisarts ligt met 12 procent juist iets lager
dan in het 1992-onderzoek (22 procent).
Bij pedagogisch werk en bij logopedie
liggen de percentages voor de jongste
groep (0-5 jaar) in het huidige onderzoek
lager dan de percentages voor de leeftijdsgroep 5-13 jaar. Dit wordt echter verklaard door de lagere percentages bij de
0 tot en met 2 jarigen, omdat in die leeftijdscategorie een deel van de betreffende
ouders nog niet is gestart met logopedie
en pedagogisch werk. Bij de 3-5 jarigen
liggen de betreffende percentages met 96
procent voor logopedie en 37 procent voor
begeleiding door een pedagogisch werker
vrijwel gelijk aan die voor de 5-13 jarigen.
Indien er pedagogische begeleiding
wordt of werd geboden, dan wordt of
werd deze bij 55 procent door de PPG
(Praktische Pedagogische Gezinsondersteuning) of MEE gegeven, bij 21 procent
door een zorgaanbieder, 7 procent door
een speelgroep, 9 procent door een particulier en 9 procent door een andere
instantie (niet nader gespecificeerd).
Hierin is verandering in de tijd. Het aandeel PPG/MEE is gezakt van 74 procent
bij de twee oudste leeftijdsgroepen naar
59 procent bij 5-13 jaar tot 31 procent bij
de jongste kinderen. Het aandeel zorgaanbieders is gestegen van 13 procent bij
de drie oudste leeftijdsgroepen naar 39
procent bij de 0-5 jarigen. Het aandeel
particulier is gestegen van 0 procent bij
de groep ≥ 21 jaar, naar 6 procent bij 13-21
jaar, 10 procent bij 5-13 jaar en 12 procent
bij de jongste groep. Het percentage voor
pedagogische begeleiding vanuit een
speelgroep ligt respectievelijk op 0, 4, 7 en
10 procent.

cennia wordt dus een groter deel (59 procent) van de ouders die Early Intervention
doen daarbij professioneel begeleid. In de
leeftijdsgroep 0-5 jaar (n=279) werken 189
ouders (68 procent) met een Early Intervention programma, 117 ouders worden
professioneel begeleid, 105 ouders maken
daarbij gebruik van de standaardindicatie voor begeleiding bij Early Intervention
van het CIZ. Overigens is 94 procent van
de ouders van de 0-5 jarigen die werken
met Early Intervention wel op de hoogte
van de regeling voor de standaardindicatie.
Zo’n 18 procent is over het werken
met een Early Intervention programma
zeer tevreden, 48 procent tevreden, 29
procent niet tevreden en niet ontevreden,
4 procent ontevreden en 1 procent zeer
ontevreden. Dit komt vrijwel overeen met
de percentages in het 1992-onderzoek. In
een open vraag noemen ouders als positieve punten onder andere het feit dat
je nauwkeuriger en systematischer leert
kijken naar de ontwikkeling van je kind,
duidelijke stapjes en oefeningen in het
programma kunt vinden en meer macht
over de situatie krijgt als ouder.
De ontwikkeling van ons dochtertje gaat
op alle gebieden langzamer dan bij ons
zoontje. Het is fijn om te zien dat ons dochtertje zich echter wel blijft ontwikkelen.
Early Intervention maakt je daar nog meer
bewust van. (Moeder van een meisje met
Downsyndroom van 1 jaar)
Het geeft in kleine stapjes aan hoe je je
kind op een hoger niveau kunt brengen.
Bovendien kun je heel gericht kijken welke
oefeningen nodig zijn voor zijn ontwikkeling. (moeder van een jongen met Downsyndroom van 2 jaar)
Het hielp me goed op weg, de situatie leek
niet meer uitzichtloos. Ik bereikte er wat
mee! (moeder van een jongen van 13 jaar)
Er worden ook negatieve punten genoemd. Sommige ouders vinden Early Intervention erg veel werk, sommige vinden
dat het programma te veel druk op hen
legt, sommige vinden het programma
voor hun kind niet goed werken.
Het is zoveel informatie en ik had de tijd
daar niet voor, het kostte me teveel energie. (moeder van meisje met Downsyndroom van 6 jaar)
Er wordt zo gepusht, heb ik het idee. Continu vraag je je zelf af, doe ik het wel goed
genoeg? Toen bleek dat we de principes
van Early Intervention al van nature
toepasten, heb ik het een beetje kunnen
loslaten. (moeder van een jongen met
Downsyndroom van 4 jaar)
Door de zeer slechte visus en moeizame
ontwikkeling en het bijna continue ziek

zijn van mijn zoon kunnen we nauwelijks
stapjes uit het programma maken. Dat
werkte demotiverend. De kleine stapjes
bleken toch nog te groot. Op een gegeven
moment hebben we de klapper terzijde
gelegd om zelf onze eigen stapjes te bedenken. (moeder van een jongen met Downsyndroom van 3 jaar).
De ouders die bij Early Intervention professioneel zijn begeleid, zijn vaker zeer
tevreden (24 procent) of tevreden (51 procent) en minder vaak (zeer) ontevreden (3
procent) over het werken met een Early
Intervention programma, dan degenen
die niet zijn begeleid (met respectievelijk
10, 44 en 6 procent).
Van de ouders die professioneel worden
begeleid is 20 procent zeer tevreden over
die begeleiding, 55 procent tevreden, 19
procent niet tevreden en niet ontevreden,
5 procent ontevreden en 1 procent zeer
ontevreden. (Zeer) tevreden ouders geven
aan dat het prettig is praktische tips te
krijgen en dat de samenwerking met een
begeleider helpt om zelf gemotiveerd te
blijven en het overzicht te krijgen of te
behouden. Verder benoemen zij kennis
van zaken, empathie, betrokkenheid en
enthousiasme als positieve punten van
de hulpverlener. Ontevreden ouders benoemen vaak te weinig kennis van zaken
bij de hulpverlener, te weinig empathie
of te vaak wisselende hulpverleners als
probleem. Van degenen die geen professionele begeleiding heeft gehad bij Early
Intervention, zegt 47 procent daaraan eigenlijk wel behoefte te hebben gehad, bij
de jongste leeftijdsgroep zelfs 61 procent.

Oudercontactgroepen

Zo’n 56 procent van de ouders (n=660)
heeft ooit deelgenomen aan een oudercontactgroep, vergelijkbaar met het
1992-onderzoek (63 procent). Bij de oudste
leeftijdsgroep in het huidige onderzoek
ligt dit iets lager op 48 procent. Er waren
376 ouders die gebruik maakten van een
of meerdere oudercontactgroepen. Van
deze ouders heeft 72 procent gebruik
gemaakt van een oudercontactgroep
georganiseerd vanuit de SDS (plaatselijke
SDS-kern), 27 procent vanuit MEE (of SPD),
9 procent vanuit een Downsyndroom
Team, 9 procent een internetpraatgroep,
8 procent vanuit een algemene oudervereniging, 7 procent vanuit de VIM en 9
procent ‘anders’ (vaak een zelf georganiseerde groep of een speelgroep zoals Early
Bird).
Het aandeel van de SDS ligt duidelijk
hoger bij de jongste drie leeftijdsgroepen (75 procent van degenen die een
oudercontactgroep bezochten) dan bij
de oudste (44 procent). Het aandeel van
de algemene ouderverenigingen is sterk
afgenomen van 44 procent bij de oudste
leeftijdsgroep, naar respectievelijk 11, 6 en
1 procent bij de drie jongste.
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maakt van een oudercontactgroep geeft
35 procent aan hier zeer veel aan te hebben gehad, 44 procent veel, 18 procent
niet zo veel en 2 procent niets. Deze percentages komen overeen met die in het
1992-onderzoek. Van de 284 ouders die
nooit hebben deelgenomen aan een oudercontactgroep geven er 77 (27 procent)
aan hier eigenlijk wel behoefte aan te
hebben gehad. Ook dit komt overeen met
het 1992-onderzoek.

Toekomstbeeld

In een open vraag is de ouders gevraagd
om te omschrijven hoe zij de toekomst
van hun kind zagen vlak na het uitspreken van de diagnose Downsyndroom.
Daarna is hen gevraagd hoe zij die toekomst nu zien. De onderzoeker heeft de
antwoorden gecodeerd in drie categorieën: positief, negatief en ‘anders’ (d.w.z.:
gemengd; of niet in positieve of negatieve
termen te vatten; of de ouders zeggen
nog niet vooruit te willen denken). In navolging van de werkwijze bij het 1992-onderzoek is het huidige toekomstbeeld als
positief gescoord wanneer dit duidelijk
positiever is omschreven dan het eerdere toekomstbeeld. Bij de diagnose zag
18 procent van de ouders de toekomst
positief in, 52 procent negatief en 30 procent als ‘anders’. Er zijn geen significante
verschillen tussen de leeftijdsgroepen en
de percentages komen vrijwel overeen
met die uit het 1992-onderzoek (14, 55 en
31 procent). Het huidige toekomstbeeld
wordt door 74 procent van de ouders als
positief gezien, 8 procent negatief en 18
procent ‘anders’. Ook hier zijn er geen
verschillen tussen de leeftijdsgroepen en
komen de percentages overeen met het
1992-onderzoek.
Het huidige toekomstbeeld is dus veel
vaker positief dan het toekomstbeeld
bij de diagnose. Het komt slechts in enkele gevallen voor (7x op de 471 ouders
die deze vraag hebben beantwoord) dat
ouders met een positief toekomstbeeld
bij diagnose later een negatief toekomstbeeld hebben. Dit gebeurt soms wanneer
het kind in de loop der jaren veel aanzienlijkere beperkingen blijkt te hebben dan
de meeste anderen met Downsyndroom.
Veel vaker (198x) komt het voor dat ouders een negatief toekomstbeeld bij de
diagnose na verloop van tijd bijstellen in
positieve zin.
In het 1992-onderzoek bleek er een verband te zijn tussen de tevredenheid van
ouders over de ontwikkeling van hun kind
en hun toekomstbeeld op dat moment.
De betreffende vraag is niet op die wijze
gesteld in het huidige onderzoek. Wel kan
er worden gekeken naar een eventueel
verband tussen toekomstbeeld enerzijds
en IQ en de aanwezigheid van autistiform
gedrag anderzijds.
Er blijkt geen verband te zijn tussen
enerzijds de aard van het toekomstbeeld
bij de diagnose en anderzijds het latere

‘Onbeantwoorde hulpvragen’

Zo’n 16 procent van de ouders (n=659)
geeft aan dat zij vragen hebben (gehad)
waarvoor zij niet terecht konden bij
de hulpverlening (vrijwel gelijk in het
1992-onderzoek). De betreffende 103 ouders geven in een open vraag toelichting
hierbij. Opvallend vaak worden gedragsproblemen genoemd (31x), in verband
met autisme (6x), in verband met eetproblemen (6x), slaapproblemen (4x) en/of
anderszins. Vragen over medische problemen worden ook vaak genoemd (23x). Het
gaat hierbij meestal om specifieke bijkomende aandoeningen (bijvoorbeeld een
zeer beperkte visus of artritis of schisis of
andere meer zeldzame aandoeningen).
Vragen over opvoeding, ontwikkeling of
ontwikkelingsstimulering worden 18 keer
genoemd, vragen over school en/of kinderopvang 12 keer, vragen over regelingen
(met name AWBZ) 9 keer. De overige 10
vragen hadden betrekking op diverse onderwerpen (bijvoorbeeld: sociale relaties,
seksualiteit, verwerking, zelfbeeld).

De ouders die zich op dit moment
zorgen maken over de toekomst van hun
kind rapporteren vaker dat zij onbeantwoorde hulpvragen hebben dan ouders
met een positief toekomstbeeld (46 versus 12 procent). Verder benoemen ouders
die autistiform gedrag rapporteren vaker
onbeantwoorde hulpvragen (m.n. over de
diagnostiek van autisme en over gedrag)
dan ouders van kinderen zonder autistiform gedrag (46 tegenover 14 procent).
Dit geldt eveneens, maar in mindere
mate (nog wel significant bij p<0.05), voor
ouders van kinderen met een (door de ouder ingeschat) IQ < 35 in vergelijking met
ouders van kinderen met een hoger IQ (28
versus 15 procent).

Specifieke vragen over
medische begeleiding

Er is een aantal specifieke vragen gesteld over de medische leidraad en over
de Downsyndroom Teams.

Medische leidraad

In de twee jongste leeftijdsgroepen
denkt 71 procent van de ouders dat hun
kinderarts gebruik heeft gemaakt van de
Leidraad voor de medische begeleiding
van kinderen met Downsyndroom, 3 procent denkt van niet en de overige 26 procent weet het niet. Bij 13-21 jaar ligt dit op
54, 13 en 23 procent en bij ≥ 21 jaar op 15,
24 en 61 procent. Waarschijnlijk gebruikt
heden ten dage het overgrote deel van de
kinderartsen dus deze leidraad.
Van de ouders geeft 65 procent aan zelf
de medische zorg voor zijn of haar kind te
coördineren. Bij 27 procent wordt dit door
een kinderarts gedaan en bij 8 procent
door een andere instantie of persoon. Bij
0-5 jaar ligt de coördinatie in 51 procent
van de gevallen bij de ouder en in 41 procent bij een kinderarts. Bij 5-13 jaar is dit
69 en 25 procent en bij 13-21 jaar 78 en 14
procent. Bij de volwassenen coördineert
in 86 procent van de gevallen de ouder de
medische zorg. Ouders spelen hierin dus
een grote rol.
Van alle ouders (n=701) heeft 34 procent
ook zelf de medische leidraad gebruikt.
Dit percentage ligt met 41 procent hoger
bij de twee jongste leeftijdsgroepen dan
bij 13-21 jaar (20 procent) en bij ≥ 21 jaar
(10 procent).
Van alle ouders geeft 42 procent aan
behoefte te hebben aan een medische leidraad speciaal voor ouders in voor ouders
begrijpelijke taal, bij de jongste leeftijdsgroep zelfs 50 procent.

Downsyndroom Teams

Van de kinderen 0-18 jaar (n=589)
bezoekt 44 procent op dit moment een
Downsyndroom Team (of Downsyndroom
polikliniek), oplopend van 33 procent bij
13-18 jaar, 44 procent bij 5-13 jaar tot 47
procent bij 0-5 jaar. In een open vraag
benoemen 179 ouders welk team zij hebben bezocht. Het vaakst genoemd worden
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het team uit Amsterdam (28 keer) en Den
Haag (25). Van de teambezoekers geeft
87 procent aan dat het team voldeed aan
de verwachtingen. Er zijn hierbij geen
verschillen tussen de drie onderscheiden
leeftijdsgroepen (en in het 1992-onderzoek was 78 procent (zeer) tevreden).
De 27 personen in het huidige onderzoek die kritiek hebben op het Downsyndroom Team noemen hiervoor in
een open vraag de volgende redenen:
ontbreken van bepaalde deskundigen in
het team; te weinig regie en afstemming
binnen het team; te weinig toevoegen
aan de reguliere zorg; alle bezoeken aan
artsen op één dag is te vermoeiend voor
het kind.
De ouders van kinderen in de leeftijd
0-18 jaar is in een open vraag gevraagd
wat zij zien als kenmerken van een goed
Downsyndroom Team. In totaal worden
hier 145 antwoorden gegeven met daarin
de volgende wensen: volledigheid van
disciplines; een bepaalde discipline (cardioloog, KNO-arts, fysiotherapeut, logopedist, enz.) is aan het team verbonden;
deskundigheid en ruime ervaring met de
doelgroep; onderlinge afstemming door
de deskundigen; frequentie van bezoeken
aan het team moet niet te laag zijn (minstens 1 à 2 keer per jaar wordt genoemd);
alle deskundigen op één dag kunnen bezoeken; empathie en goed luisteren door
de hulpverleners.
In de enquête worden bij de kinderen
die een Downsyndroom Team bezoeken
per leeftijdsgroep (0-5 jaar; 5-13 jaar; 13-18
jaar) gelijke percentages met specifieke
medische problemen gevonden als bij
niet-teambezoekers (zie de Update bij
Down+Up 92 voor een overzicht van de
geïnventariseerde medische problemen).
De enige uitzondering is dat in de leeftijd
13-18 jaar van de 27 teambezoekers een
significant hoger percentage van 59 procent volgens de ouders gehoorproblemen
heeft tegenover 33 procent bij de andere
kinderen van deze leeftijd (n=54). Verrips
et al. (1995) onderzochten in 1994 een
steekproef van 891 kinderen met Downsyndroom uit de geboortejaren 19851994. Er waren geen verschillen tussen de
153 kinderen (17 procent) die toentertijd
een Downsyndroom Team bezochten en
degenen die dit niet deden in de prevalentie van medische aandoeningen, met
uitzondering van gehoorproblemen. Uit
een analyse van dossiers van teambezoekers bleek dat bij 23 procent door het
bezoek aan een Downsyndroom Team
nieuwe KNO-aandoeningen aan het licht
waren gekomen. Het bezoek aan een
Downsyndroom Team leidde indertijd
dus waarschijnlijk tot minder onderdiagnostiek van gehoorproblemen. Ditzelfde
patroon lijkt ook nu nog zichtbaar te zijn
in de leeftijdsgroep 13-18 jaar (geboortejaren 1992-1996). Bij 0-13 jaar zijn er op
dit punt echter geen verschillen tussen
teambezoekers en andere kinderen. Een

Update

IQ (zelf ingeschat, of op een test gescoord)
en/of (door de ouders gerapporteerd) autistiform gedrag. Er blijkt echter wel een
duidelijk verband te zijn tussen het zelf
ingeschatte IQ en de aard van het huidige
toekomstbeeld (363 ouders hebben beide
vragen beantwoord). Van de ouders van
kinderen met een (door de ouders zelf
ingeschat) IQ < 35 (n=28) ziet 46 procent
de toekomst positief en 36 procent de
toekomst negatief (en de overige ‘anders’), bij een IQ tussen 35 en 50 (n=69)
ligt dit op 64 en 10 procent en bij een IQ
≥ 50 (n=266) op 83 en 4 procent. Bij 206
kinderen waarvan de ouders een huidig
toekomstbeeld hebben omschreven is tevens een IQ-score op een test bekend. Van
de ouders van kinderen met een (getest)
IQ < 35 (n=24) ziet 50 procent de toekomst
positief en 33 procent de toekomst negatief, bij een IQ tussen 35 en 50 (n=74) ligt
dit op 72 en 7 procent en bij een IQ ≥ 50
(n=108) op 82 en 6 procent. Van 31 ouders
die hebben aangegeven dat er sprake is
van autistiform gedrag bij het kind heeft
36 procent een positief toekomstbeeld en
32 procent een negatief. Bij de kinderen
zonder autistiform gedrag (n=440) ligt
dit op 77 en 6 procent.
Er is hierbij een verband tussen door
ouders gerapporteerd autistiform gedrag
en een IQ < 35 (bijna de helft van de kinderen met een IQ < 35 vertoont volgens de
ouders autistiform gedrag tegenover zo’n
5 procent bij degenen met een IQ ≥ 35).
Deze twee gegevenheden hebben echter
ook onafhankelijk van elkaar een relatie
met het huidige toekomstbeeld. De ouders van kinderen met meer aanzienlijke
cognitieve beperkingen (met name een
IQ < 35) en/of de aanwezigheid van autistiform gedrag maken zich dus relatief
vaker zorgen over de toekomst van hun
kind.

mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat
bij de jonge kinderen ook de kinderartsen
buiten de Downsyndroom Teams heden
ten dage meer alert zijn op gehoorproblematiek dan begin jaren negentig.

Conclusie

De vermoedelijke diagnose Downsyndroom wordt naarmate het geboortejaar
recenter is op een vroeger tijdstip gesteld.
Een meerderheid omschrijft het eerste
gesprek bij de vermoedelijke diagnose
in overwegend positieve termen, een
minderheid van 29 procent in overwegend negatieve termen. De verloskundige wordt hierbij van de verschillende
beroepsgroepen het vaakste positief
gewaardeerd. De waardering voor dit eerste gesprek, alsmede het oordeel over de
toereikendheid van de informatie daarbij,
is toegenomen in de loop der jaren, met
name door een toegenomen waardering
voor de kinderarts. Het oordeel over dit
eerste gesprek is vaker positief naarmate
de vermoedelijke diagnose korter na de
geboorte is uitgesproken, als beide partners erbij aanwezig waren en tevens als
het kind erbij was. Daarbij moeten artsen
de diagnose niet in negatieve bewoordingen brengen en dienen zij zich empathisch op te stellen.
Deze resultaten van de enquête bevestigen de aanbevelingen uit de literatuur
(Cunningham, 1991; Taanila et al., 1998;
Skotko et al., 2009; Muggli et al., 2009). In
Nederland heeft de SDS vanaf haar oprichting in 1988 dergelijke aanbevelingen voor
het diagnosegesprek verbreid. Deze hebben halverwege de jaren negentig ook hun
weg gevonden naar de medische leidraad
van de Nederlandse kinderartsen. Heden
ten dage maakt het merendeel van de kinderartsen hiervan gebruik. Aanbevelingen
uit de literatuur over de wijze van mededelen van de diagnose blijken steeds vaker
te worden opgevolgd. Dit leidt tot een grotere tevredenheid bij de ouders.
Er is een positieve tendens in de tijd bij
de medische en paramedische begeleiding. Steeds meer ouders vinden snel de
weg naar begeleiding door een kinderarts, fysiotherapeut, logopedist en Downsyndroom Team. Vrijwel alle kinderen
maken heden ten dage gebruik van begeleiding door kinderarts, fysiotherapeut en
logopedist. Het merendeel van de ouders
is (zeer) tevreden over de verschillende
hulpverleners. De waardering voor de kinderarts en de huisarts is toegenomen in
vergelijking met het onderzoek uit 1992.
Verder is er een toegenomen waardering
voor de opvang in het ziekenhuis en voor
de informatie van kraamhulp en wijkverpleegkundige.
Zo’n 65 procent van de ouders geeft
aan zelf de medische zorg voor zijn of
haar kind te coördineren, in de leeftijdsgroep ≥ 21 jaar zelfs 86 procent. Ouders
spelen hierin dus een grote rol. Eenderde
van alle ouders heeft zelf de medische

leidraad voor de kinderartsen gebruikt.
Ongeveer 42 procent van de ouders heeft
behoefte aan een medische leidraad speciaal voor ouders in voor ouders begrijpelijke taal, bij de 0-5 jarigen 50 procent,
bij niet-westers allochtone ouders zelfs
71 procent. Inmiddels is overigens in deze
behoefte voorzien. De Stichting Artsen
voor Kinderen heeft voor ouders het
boek Downsyndroom. Alle medische problemen op een rij uitgegeven, verkrijgbaar bij de SDS en via www.hebikdat.nu .
De situatie waarin ouders helemaal
niet worden doorverwezen naar hulpverleningsinstanties na de diagnose en
de situatie waarin ouders in de eerste
levensjaren met geen enkele hulpverleningsinstantie contact opnemen is
steeds zeldzamer geworden. Heden ten
dage vinden veel ouders vrij snel de weg
naar met name SDS, MEE en Downsyndroom Team. Uit een analyse van de
SDS-database komt naar voren dat in de
afgelopen twintig jaar van de ouders die
ooit contact hebben opgenomen met de
SDS zo’n 84 procent dit binnen het eerste
levensjaar heeft gedaan. Er kan worden
ingeschat dat van de ouders van alle in
Nederland geboren kinderen met Downsyndroom in de leeftijd 0-21 jaar zo’n 61
procent binnen het eerste levensjaar van
hun kind contact heeft opgenomen met
de SDS (zie kader over contact met de
SDS in de eerste levensjaren).
Het merendeel van de ouders heeft kort
na de vermoedelijke diagnose behoefte
om over gevoelens te praten. De ouders
willen vooral vaak praten met de eigen
partner, vrienden en familie. Daarnaast
worden deskundigen redelijk frequent
genoemd. Ook geven relatief veel ouders
aan behoefte te hebben aan een gesprek
met ouders van andere kinderen met
Downsyndroom in de periode na de diagnose. Ouders die dit hebben gedaan zeggen hier (zeer) veel aan te hebben gehad.
Het komt helaas ook nu nog regelmatig
voor dat ouders die hieraan wel behoefte
hebben verstoken blijven van contact
met andere ouders van een kind met
Downsyndroom in de periode kort na de
diagnose.
Iets meer dan de helft van de ouders
heeft ooit deelgenomen aan een oudercontactgroep, meestal georganiseerd
vanuit SDS, dit laatste zeker in de drie
jongste leeftijdsgroepen. Van de ouders
die een oudercontactgroep hebben bezocht geeft 79 procent aan hier (zeer) veel
aan te hebben gehad.
Op het gebied van de pedagogische
begeleiding bij Early Intervention is zeker
nog winst te behalen. Van de 68 procent
ouders die met een Early Intervention
programma werken, wordt nog steeds
een relatief grote groep (zo’n 42 procent
van de betreffende ouders) daarbij niet
professioneel begeleid. De ouders die
wel begeleid worden zijn vaker (zeer)
tevreden over het werken met Early Inter48 • Down+Up 93
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vention. Bijna de helft van de ouders, in
de jongste leeftijdsgroep zelfs 61 procent,
die zonder begeleiding met Early Intervention werk(t)en, geeft aan eigenlijk wel
behoefte te hebben (gehad) aan professionele begeleiding.
Het komt heel veel vaker voor dat ouders een negatief toekomstbeeld bij de
diagnose later positief bijstellen, dan
andersom. Ouders van kinderen met een
IQ < 35 en/of autistiform gedrag (tezamen
zo’n 16 procent van de respondenten) maken zich vaker zorgen over de toekomst
dan andere ouders. Zij rapporteren ook
relatief vaker hulpvragen die door geen
enkele vorm van hulpverlening zijn beantwoord, met name op het gebied van
gedragsmatige begeleiding en van diagnostiek van autisme. Onbeantwoorde
hulpvragen van ouders hebben daarnaast relatief vaak betrekking op de combinatie van Downsyndroom met andere
meer zeldzame medische aandoeningen.
Het is belangrijk dat de hulpverlening en
belangenorganisaties (zoals de SDS) oog
hebben voor de behoefte van deze specifieke subgroepen.
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ten behoeve van werkers in het
veld, zoals medici, logopedisten,
fysio- en ergotherapeuten,
psychologen, pedagogen en
maatschappelijk werkenden

Opzet van de enquête

In de online enquête van de SDS werden
zo’n 835 deelvragen gesteld, verdeeld
over 28 thema’s. In deze update wordt
ingegaan op het thema vroegkinderlijke
ontwikkeling.
We hebben 34 mijlpalen uit de ontwikkeling die kinderen gewoonlijk tussen
de 0 en 5 jaar doorlopen geselecteerd uit
het Early Intervention programma Kleine
Stapjes. De respondenten is ten eerste gevraagd of de persoon met Downsyndroom
de betreffende vaardigheid beheerst.
Als dit het geval was, is er vervolgens gevraagd of zij kunnen aangeven op welke
leeftijd hun kind voor het eerst liet zien
de betreffende vaardigheid te beheersen.
Ouders konden daarbij ook aangeven dat
zij zich dit niet meer herinneren.
In totaal begonnen 835 ouders (827 biologische en 8 pleeg/stiefouders) van kinderen met Downsyndroom aan het invullen
van de gehele vragenlijst. Wat betreft de
antwoorden zijn er geen systematische
verschillen tussen ouders die slechts een
deel en ouders die de gehele vragenlijst
hebben ingevuld. De enige uitzondering
hierop is dat moeders die niet in Nederland zijn geboren minder vaak de gehele
vragenlijst hebben voltooid.

Vroegkinderlijke
ontwikkeling en
Early Intervention

In 2009 hebben meer dan 800 ouders de online enquête van de SDS ingevuld.

Eén van de thema’s was de vroegkinderlijk ontwikkeling. Op welke leeftijd
bereiken kinderen met Downsyndroom mijlpalen als zitten, lopen of de eerste woordjes zeggen? Door welke factoren, bijvoorbeeld geslacht of gezondheidsproblemen, wordt dit beïnvloed? Daarbij kijken wij in het bijzonder
naar mogelijke effecten van Early Intervention. • Gert de Graaf, Erik de Graaf
De eerste vraag over vroegkinderlijke
ontwikkeling is door 605 ouders beantwoord, 551 ouders hebben alle vragen bij
dit thema beantwoord. De vragenlijst
is vaker (zo’n 80 procent) ingevuld door
de moeder dan door de vader. De leeftijd
van de personen met Downsyndroom
loopt uiteen van 0 jaar tot 45 jaar. Bij
de analyse van gegevens wordt een
indeling in grove leeftijdscategorieën
gebruikt: 0 tot 5 jarigen; 5-13 jaar; 13-21; 21
jaar en ouder (waarvan de meerderheid
tussen de 21 en 30). Zie het kader op pagina 42 voor uitgebreide informatie over
de representativiteit.

Waarom is dit artikel ook voor ouders interessant?

U heeft wellicht meegewerkt aan de grote SDS-enquête. Hier (en ook in voorgaande afleveringen uit deze serie) leest u hoe alle gegevens zijn verwerkt en welke
conclusies er kunnen worden getrokken. In deze aflevering vindt u informatie over
de vroegkinderlijke ontwikkeling, met onder andere een overzicht van de leeftijd
waarop je kunt verwachten dat respectievelijk 10, 25, 50, 75 en 90 procent van de
kinderen met Downsyndroom bepaalde vaardigheden heeft geleerd. Aan de hand
hiervan kunt u zich een beeld vormen waar uw kind met Downsyndroom staat in
de ontwikkeling ten opzichte van andere kinderen met Downsyndroom. Verder
gaan we hier specifiek in op het effect van Early Intervention. EI blijkt de ontwikkeling positief te beïnvloeden, ook na correctie voor andere relevante factoren. En
kinderen waarvan de ouders meer aan Early Intervention hebben gedaan, gaan
vaker naar een reguliere school.
37 • Down+Up 94
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Mijlpalen

Op welke leeftijd beheersen kinderen
met Downsyndroom gewoonlijk een bepaalde vaardigheid? Om hiervan een beeld
te geven kan men twee verschillende samenvattende maten gebruiken: de gemiddelde leeftijd en de mediane leeftijd. De
gemiddelde leeftijd wordt berekend door
de leeftijd waarop het kind de vaardigheid
voor het eerst beheerst voor alle kinderen op te tellen en dan te delen door het
aantal kinderen. Er kleven hieraan twee
nadelen. Ten eerste kan een gemiddelde
sterk naar boven worden getrokken als de
verdeling zeer scheef is. In de praktijk is er
vaak sprake van een scheve verdeling bij
Downsyndroom, omdat een deel van de
kinderen de vaardigheden zeer veel later
leert dan de meeste anderen. Het tweede
nadeel is hieraan verwant. Een deel van de
kinderen leert bepaalde meer complexe
vaardigheden namelijk helemaal nooit.
Die worden dan niet meegeteld bij het
berekenen van het gemiddelde, waardoor
het gemiddelde alleen het beeld geeft van
de kinderen die uiteindelijk de betreffende
vaardigheid wel geleerd hebben. Dat is
niet erg als de groep die de betreffende
vaardigheid nooit leert heel klein is, maar

Tabel 1: Vergelijking tussen werkwijzen om een beeld te verkrijgen van de vroegkinderlijke ontwikkeling.

A: op grond van de curven met het percentage ouders dat aangeeft dat het kind de vaardigheid op dat moment beheerst.
B: op grond van de curven geconstrueerd bij de vraag op welke leeftijd het kind de vaardigheid in de herinnering van de ouders heeft geleerd.
C: op grond van B, maar het beeld bij deze meer complexe vaardigheden is gecorrigeerd voor de vertekening door relatief veel jonge
kinderen in de enquête. Het beeld bij C is gebaseerd op alleen de kinderen in de enquête van 5 jaar en ouder. De percentielscores zijn tevens gecorrigeerd
voor het feit dat minder dan honderd procent van alle personen met Downsyndroom deze vaardigheden ooit leert.

Leeftijd in maanden
Mediaan
Tussen haakjes: (p25-p75)

Grove Motoriek (GM)
A
1. Zitten zonder ondersteuning
2. Rondstappen terwijl het
zich aan meubels vasthoudt
3. Alleen lopen
4. Springen
5. Fietsen op driewieler
6. Een klein balletje vangen
7. Hinken op één been

B

C

12 (9-16)
22 (17-27)

13 (10-17)
22 (17-27)

30 (25-36)
50 (36-66)
58 (49-78)
64 (40-88)
81 (65-102)

28 (24-34)
42 (36-54)
48 (38-60)
60 (46-74)
66 (60-88)

dat is niet bij alle vaardigheden in de enquête het geval. Daarmee kan het gemiddelde bij de meer complexe vroegkinderlijke vaardigheden ook een te positief beeld
suggereren. Daar komt nog bij dat er relatief veel jonge kinderen in de enquête zijn.
Als die de vaardigheid hebben geleerd, dan
is dit op een relatief jonge leeftijd. Ook dat
kan bij complexe vaardigheden leiden tot
een te positief beeld.
De mediane leeftijd is de leeftijd waarop
de helft van de kinderen de specifieke
vaardigheid beheerst. Deze maat heeft
geen hinder van een aantal van de bovengenoemde nadelen van het gemiddelde
en geeft daarmee in principe het meest
adequate beeld. De inschatting van het
percentage kinderen dat op een bepaalde
leeftijd een specifieke vaardigheid beheerst wordt, als we uitgaan van de vraag
‘beheerst uw kind de betreffende vaardigheid’, bereikt door de kinderen op te delen
in kleine leeftijdsgroepen. De kinderen
kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden in
leeftijdsgroepen van een aantal maanden.
Het percentage kinderen in de leeftijd
0 tot 4 maanden dat de vaardigheid beheerst wordt dan opgevat als behorend bij
2 maanden, het percentage in de leeftijd
1 tot 5 maanden als behorend bij 3 maanden, enz. Het nadeel van een dergelijke
korte periode is dat er relatief kleine
subgroepen ontstaan (met name boven
de twee jaar), met daardoor toevalsfluctuaties. Er kan ook worden gekozen om uit
te gaan van een grotere leeftijdsspreiding
per subgroep. Het percentage kinderen dat
de vaardigheid beheerst in de subgroep
0 tot 12 maanden wordt dan opgevat als
behorend bij 6 maanden, die van 1 tot 13
maanden als behorend bij 7 maanden, enz.
In de praktijk blijkt de keuze voor deze iets
grotere leeftijdssubgroepen tot identieke
ontwikkelingscurven te leiden. Zo’n curve
geeft het verband weer tussen leeftijd
en het percentage dat de vaardigheid beheerst. Alleen voor de eerste 5 maanden
is noodzakelijkerwijs uitgegaan van de

Gemiddelde
(gemiddelde -SD ; gemiddelde +SD)

48 (36-66)
48 (39-66)
68 (50-96)
84 (60-130)

kleinere leeftijdssubgroepen en vervolgens
van deze grotere.
Omdat we de informatie over mijlpalen
op twee verschillende manieren hebben
nagevraagd, kan het beeld op twee manieren worden geconstrueerd. Het is mogelijk om een ontwikkelingscurve te construeren op grond van de antwoorden
bij de vraag ‘kan uw kind de betreffende
vaardigheid?’(methode 1) ofwel op grond
van de antwoorden bij de vraag ‘op welke
leeftijd beheerste uw kind de betreffende
vaardigheid?’ (methode 2). Figuur 1 geeft
het beeld volgens beide werkwijzen weer
voor zitten zonder ondersteuning, lopen
terwijl het kind steunt op een meubel, en
los lopen.
Op grond van deze ontwikkelingscurven
(zoals in figuur 1) kan bij beide werkwijzen
een mediaan en een gemiddelde worden
ingeschat. In tabel 1 is dit gedaan voor de
grove motorische vaardigheden. Om de
spreiding aan te geven is bij de mediaan
ook de p25 en de p75 aangegeven, de leeftijden waarop respectievelijk een kwart en
driekwart van de kinderen de vaardigheid
beheerst. Bij het gemiddelde is tevens het
38 • Down+Up 94
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A

B

13 (8-17)
25 (14-35)

14 (9-20)
23 (16-30)

32 (22-42)
51 (34-68)
59 (43-76)
62 (38-86)
79 (64-95)

31 (21-40)
46 (29-63)
52 (31-73)
62 (37-87)
73 (48-98)

C

48 (29-67)
53 (31-85)
67 (43-89)
74 (49-99)

gemiddelde plus of min de standaarddeviatie aangegeven. Zo’n 60 à 65 procent van
de kinderen zal binnen dit interval vallen.
Tabel 1 vereist nadere toelichting. De
tweede manier van vragen doet een beroep op het geheugen van de respondenten en heeft daarmee een risico dat deze
het zich niet zo precies meer herinneren.
Met name bij minder opvallende mijlpalen
zal dat het geval kunnen zijn. Een ander
nadeel van de tweede werkwijze is dat bij
meer complexe vaardigheden een vertekend beeld kan ontstaan omdat er relatief
veel jonge kinderen in de enquête zijn. Die
jonge kinderen hebben namelijk de betreffende vaardigheid, als zij deze geleerd
hebben, op een relatief jonge leeftijd geleerd. Daarmee kan bij de meer complexe
vaardigheden een te optimistisch beeld
ontstaan bij het berekenen van de gemiddelde leeftijd. Dit kan worden opgevangen door bij die vaardigheden alleen de
gegevens van oudere kinderen (de groep
>= 5 jaar) te gebruiken (zoals is gedaan in
kolom C). Verder ontstaat bij de tweede
werkwijze bij meer complexe vaardigheden, omdat de gegevens van kinderen die

Tussen haakjes (…) staat het percentage dat uiteindelijk de vaardigheid heeft geleerd in de loop van de tienerjaren
of in de volwassenheid als dit kleiner is dan de 90 procent.

p10

p25

p50

p75

p90

Grove motoriek (GM)
1. Zitten zonder ondersteuning
2. Rondstappen terwijl het zich aan meubels vasthoudt
3. Alleen lopen
4. Springen
5. Fietsen op driewieler
6. Een klein balletje vangen (maximaal:p87)
7. Hinken op één been (p76)

7
14
20
32
42
34
52

9
17
25
36
49
40
65

12
22
30
50
58
64
81

16
27
36
66
78
88
102

20
32
41
82
98
-

Fijne motoriek (FM)
1. Twee aangeboden blokken pakken
2. Voorwerpen in een doosje of potje stoppen
3. Stukje touw pakken met pincetgreep
4. Blokkentoren bouwen
5. Een cirkel natekenen (p86)
6. Een poppetje tekenen met minstens drie onderdelen (p84)
7. Eenvoudige tekening maken met vier of meer onderdelen (p84)

7
8
9
14
35
62
64

8
11
13
16
48
70
80

10
15
18
22
60
84
94

14
20
27
29
84
110
126

17
24
45
41
-

Expressieve taal (ET)
1. Ma-ma/pa-pa geluidjes maken
2. Communiceren met gebaren (natuurlijk en/of aangeleerde)
3. Zo’n vier à zes woorden gebruiken
4. Werkwoorden gebruiken (p85)
5. Drie-woord-zinnen gebruiken (p89)
6. Zelf een gesprek beginnen (p82)
7. Desgevraagd de volledige naam (voor- en achternaam) noemen (p86)

6
9
18
32
38
44
44

7
12
24
39
46
50
60

12
20
38
55
56
66
76

16
32
55
76
80
94
96

19
48
72
-

Receptieve taal (RT)
1. Naar pappa of mamma kijken wanneer dat wordt gevraagd
2. Eenvoudige opdrachten uitvoeren
3. Zo’n vier à vijf lichaamsdelen aanwijzen
4. Gecombineerde opdrachten uitvoeren (p81)
5. Begrijpt drie of vier voorzetsels (p85)
6. Drie op elkaar volgende opdrachten uitvoeren (p70)

3
11
21
24
26
40

7
15
24
32
36
56

13
20
31
46
54
86

20
25
40
62
82
-

26
34
53
-

Persoonlijke en Sociale Vaardigheden (PS)
1. Een koekje eten
2. Uit een kopje drinken
3. Zelf met een lepel eten (met een beetje morsen)
4. Met een lepeltje eten zonder te morsen
5. Vadertje en moedertje spelen (p75)
6. Gaat helemaal alleen naar de wc (p87)
7. Antwoordt met straat en plaatsnaam op de vraag: ‘Waar woon je?’ (p77)

7
9
15
32
36
60
76

10
14
19
38
48
69
88

14
32
24
50
70
87
108

18
41
29
62
96
108
126

21
66
53
116
-

de vaardigheid nog niet hebben geleerd
niet worden meegenomen, een te optimistisch beeld van de mediaan. Die mediaan geeft dan slechts de leeftijd waarop
de helft van de subgroep kinderen die de
vaardigheid inderdaad hebben geleerd die
vaardigheid hebben geleerd. Maar dat
is niet het beeld voor alle kinderen met
Downsyndroom. Stel dat maar 80 procent
de vaardigheid ooit leert, dan is de mediaan voor de gehele groep eigenlijk de p63
(50/80) van de groep die de vaardigheid
wel heeft geleerd (p63: 63 procent van de
kinderen heeft de vaardigheid op deze
leeftijd geleerd). In kolom C is in die gevallen de p50 van de waarden vervangen door
die ‘p63’ (of welke waarde het bij die specifieke vaardigheid moet hebben).

Tabel 1 toont dat het beeld volgens beide
methoden (A versus B; of A versus C bij de
meer complexe vaardigheden) bij de grove
motorische vaardigheden goed overeenkomt. Als we ook naar de andere ontwikkelingsgebieden kijken, dan leiden beide
methoden tot vrijwel hetzelfde beeld bij
23 van de 34 items. Bij 11 items leidt de
tweede methode tot een mediane leeftijd
die duidelijk afwijkt (meer dan 25 procent
hoger of lager ligt) dan die volgens de
eerste methode. Bijvoorbeeld volgens de
eerste methode kan 50 procent van de kinderen met 22 maanden een blokkentoren
bouwen, volgens de tweede methode is dit
pas bij 29 maanden. Bij alle 11 items met
daarop een wat grotere afwijking wordt in
de praktijk de mediane leeftijd hoger in39 • Down+Up 94
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geschat volgens de tweede methode. Het
is niet helemaal onmogelijk dat oudere
personen met Downsyndroom bepaalde
vaardigheden iets later bereikten dan de
huidige generatie, maar het is waarschijnlijk dat deze verschillen ook of zelfs voornamelijk het gevolg zullen zijn van het zich
niet meer geheel correct herinneren van
het moment waarop het kind die betreffende vaardigheid liet zien bij de ouders
van oudere kinderen. Daarom wordt de
voorkeur gegeven aan het beeld volgens
de eerste werkwijze. In tabel 2 vindt u voor
alle 34 items een overzicht van de p10, p25,
p50, p75 en p90, dat wil zeggen de leeftijd
waarop respectievelijk 10, 25, 50, 75 of 90
procent de vaardigheid beheerst, ingeschat volgens de eerste methode.

Update

Tabel 2: leeftijd in maanden waarop respectievelijk 10, 25, 50, 75 en 90% van de kinderen met Downsyndroom
de betreffende vaardigheid beheerst.

Vergelijking met de literatuur

Er is een aantal onderzoeken waarin is
gekeken op welke leeftijd kinderen met
Downsyndroom bepaalde mijlpalen bereiken. Overzichten zijn te vinden in Buckley
& Sacks (2001) en in Sacks & Buckley
(2003) (zie hiervoor www.down-syndrome.org), in Winders (1997) (zie hiervoor
www.riverbendds.org) en in Cunningham
(2006). Buckley & Sacks, Sacks & Buckley
en Cunningham vermelden hierbij tevens
dezelfde informatie over kinderen zonder
beperking in zoverre deze voorhanden is.
Hieronder volgt een vergelijking met de
resultaten uit de enquête voor die mijlpalen die overeenkomen.
Grove motoriek
De leeftijd waarop kinderen met Downsyndroom gemiddeld gesproken zitten
zonder ondersteuning ligt volgens de bovenvermelde overzichten op 11 maanden
(p50 in de enquête: 12 maanden), voor
kinderen zonder beperking op 7 maanden.
Voor lopen terwijl het zichzelf ondersteunt
aan meubels noteert Winders voor kinderen met Downsyndroom 18 maanden (p50
in de enquête: 22 maanden). De leeftijd
waarop een kind met Downsyndroom
15 losse pasjes kan lopen ligt (volgens
Winders) op 26 maanden (p50 voor zelf
lopen in de enquête: 30 maanden), voor
kinderen zonder beperking op 13 maanden.
Springen kunnen de kinderen met Downsyndroom (volgens Winders) gemiddeld
rond de 47 maanden (p50 in de enquête
50 maanden), fietsen op een driewieler
rond de 61 maanden (p50 in enquête: 58
maanden). De informatie uit de enquête
komt dus redelijk overeen met die uit de
literatuur. Alleen ‘lopen langs meubels’ en
‘zelfstandig lopen’ lijkt iets later te worden
ingeschat door de ouders uit de enquête.
Wellicht hanteren de ouders voor hun kind
op dit punt iets strengere normen dan
de onderzoekers uit de bovengenoemde
overzichten.
Fijne motoriek
Buckley & Sacks vermelden voor kinderen met Downsyndroom gemiddeld 16,5
maanden voor ‘een blokje in een doosje of
potje doen’ (p50 in de enquête: 15 maanden), 20 maanden voor de pincetgreep
(p50 in de enquête: 18 maanden) en 20
maanden voor het bouwen van een blokkentoren van twee of meer blokken (p50
in de enquête: 22 maanden). Cunningham
noteert 48 maanden voor het natekenen
van een cirkel (p50 in de enquête: 60
maanden). Mogelijkerwijs hebben de
kinderen in het onderzoek van Cunningham dit eerder geleerd omdat er gericht
op is geoefend. De betreffende kinderen
namen deel aan een onderzoek naar het
effect van Early Intervention. Een andere
mogelijke verklaring voor het verschil met
de huidige enquête kan zijn dat bij het
berekenen van de gemiddelde leeftijd de
kinderen die de vaardigheid nog niet had-

den geleerd ten tijde van Cunninghams
onderzoek niet zijn meegenomen en dat
dit op dat moment nog een redelijk hoog
percentage was.
Expressieve taal
Volgens de bovengenoemde overzichten
maken kinderen met Downsyndroom gemiddeld gesproken ma-ma/pa-pa geluidjes rond de 11 maanden (p50 in de enquête:
12 maanden), kinderen zonder beperking
rond de 8 maanden. Communiceren met
gebaren wordt voor kinderen met Downsyndroom ingeschat op 22 maanden (p50
in de enquête: 20 maanden) en voor kinderen zonder beperking op 15 maanden.
Cunningham geeft aan dat kinderen met
Downsyndroom gemiddeld gesproken het
eerste woordje rond de 18 maanden zeggen, kinderen zonder Downsyndroom met
14 maanden. De p50 in de enquête voor
‘zo’n vier tot zes woorden gebruiken’ ligt
een stuk later, namelijk op 38 maanden.
Nu hebben wij op een andere plaats in de
enquête nog een aanvullende vraag gesteld over het aantal woorden dat het kind
kan zeggen. Daaruit blijkt dat 50 procent
van de kinderen in de enquête rond de 20
maanden het eerste woordjes zegt (p10=12
maanden; p25=15 maanden; p50=20
maanden; p75=31 maanden; p90=50
maanden). Verder kan met 47 maanden
50 procent van de kinderen meer dan
10 woordjes zeggen (p10=27 maanden;
p25=33 maanden; p50=47 maanden;
p75=55 maanden; p90=85 maanden). De
tijdspanne tussen het eerste woordje en
de eerste tien woordjes is dus bij veel kinderen met Downsyndroom opvallend lang.
Over de overige expressieve taal items is in
de literatuur geen informatie te vinden.
Receptieve taal
Het reageren op bekende woorden wordt
door Cunningham en door Buckley &
Sacks voor kinderen met Downsyndroom
gemiddeld gesproken rond de 13 maanden
geplaatst, voor kinderen zonder beperking
rond de 8 maanden. Zo’n 50 procent van
de kinderen in de enquête reageert rond
de 13 maanden op de woorden papa en
mama door naar hen te kijken. Volgens
Cunningham kunnen kinderen met Downsyndroom gemiddeld rond de 16 maanden
op verzoek eenvoudige opdrachten uitvoeren (de p50 in de enquête ligt iets hoger op
20 maanden). Over de overige receptieve
taal items is geen informatie te vinden in
de literatuur.
Persoonlijke en sociale vaardigheden
Cunningham en Buckley & Sacks vermelden dat kinderen met Downsyndroom
gemiddeld gesproken met 10 maanden
zelf een koekje kunnen eten (p50 in de
enquête: 14 maanden), kinderen zonder
beperking met 5 maanden. Het zelf uit
een kopje drinken wordt in de overzichten uit de literatuur voor kinderen met
Downsyndroom op 20 maanden geplaatst
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en voor kinderen zonder beperking op 12
maanden. De ouders uit de enquête rapporteren dat 50 procent van de kinderen
pas met 32 maanden uit een kopje kan
drinken. Waarschijnlijk hanteren zij op
dit punt strengere criteria (bijvoorbeeld
qua knoeien) dan de onderzoekers uit de
bovengenoemde overzichten, ofwel de
kinderen uit bovengenoemde onderzoeken leerden dit inderdaad eerder omdat
zij deelnamen aan een model Early Intervention programma. Buckley & Sacks
melden dat kinderen met Downsyndroom
gemiddeld gesproken rond de 20 maanden met een lepeltje kunnen eten (p50 in
de enquête: 24 maanden), kinderen zonder
beperking met 13 maanden. Het naar de
wc gaan zonder hulp wordt in de literatuur voor kinderen met Downsyndroom
rond de 4 à 5 jaar geplaatst. De ouders in
de enquête geven aan dat 50 procent van
de kinderen hiertoe pas in staat is rond de
7 jaar, een stuk later dus (de resultaten van
een aanvullende vraag later in de enquête
wijken hiervan nauwelijks af). Deze bevinding komt overeen met de resultaten van
Dolva (2009) in een recent onderzoek naar
43 schoolkinderen met Downsyndroom in
Noorwegen. Op de leeftijd van 7 jaar droeg
50 procent nog een luier overdag. Dolva
wijst erop dat recent onderzoek naar
Noorse kinderen zonder beperking laat
zien dat deze later zindelijk zijn dan die uit
eerdere onderzoeken naar kinderen uit de
VS. Dit zou het effect zijn van betere luiers
heden ten dage, waardoor het gemakkelijker is om zindelijkheidstraining uit
te stellen, en van de culturele gewoonte
in Scandinavië om niet te veel druk uit te
willen oefenen op kinderen om zindelijk te
worden. Wij veronderstellen dat deze mechanismen ook gelden voor Nederlandse
ouders, met als resultaat dat de kinderen
met Downsyndroom uit de enquête later
zindelijk worden dan wordt vermeld in de
literatuuroverzichten uit de Engelstalige
wereld.

Beïnvloedende factoren

Om te bepalen welke factoren invloed
hebben op de vroegkinderlijke ontwikkeling is het nodig om een samenvattende
maat voor die vroegkinderlijke ontwikkeling te construeren. Hiervoor kan het
aantal items (maximaal 34) dat het kind
beheerst worden genomen. De samenhang tussen deze items is groot (Cronbach’s Alpha voor de 34 items is 0,98 voor
alle kinderen in de enquête tezamen, 0,95
voor de kinderen van 0-5 jaar). Omdat deze
totaalscore sterk samenhangt met de leeftijd mogen alleen kinderen van dezelfde
leeftijd met elkaar worden vergeleken of
moet er bij vergelijkingen tussen subgroepen voor leeftijd worden gecorrigeerd. Er
is sprake van een toename in deze totaalscore met de leeftijd tot 9 jaar. Tussen de
9 en 21 jaar blijven de scores min of meer
gelijk. Boven de 21 jaar liggen deze gemiddeld gesproken iets lager, wellicht omdat

Update

de oudere generatie toch onder andere
omstandigheden is opgegroeid. Omdat er
boven de 9 jaar geen sprake meer is van
een toename in de totaalscore op vroegkinderlijke ontwikkeling, beperken wij ons
bij het bepalen van de invloed van andere
factoren op de vroegkinderlijke ontwikkeling tot de personen tot 9 jaar (n=353).
Vervolgens kan worden gekeken welke
factoren correleren met de totaalscore op
vroegkinderlijke ontwikkeling na correctie
voor de leeftijdsverschillen. Daarbij nemen
wij in onderstaande inventarisatie steeds
p<0.01 als criterium in plaats van p<0.05
om de kans op verbanden die eigenlijk toevallig zijn klein te houden.
Geslacht
Meisjes met Downsyndroom ontwikkelen zich gemiddeld gesproken significant
sneller dan jongens. De correlatie tussen
geslacht en de totaalscore op de vroegkinderlijke ontwikkelingsitems (na leeftijdcorrectie) is 0,23.
IQ
De IQ-categorie (<35; 35-50; 50-60; 60-70;
70-75; >75) hangt samen met de vroegkinderlijke ontwikkeling (correlatie 0,34 na
controle voor leeftijd). Er is overigens maar
bij een klein deel van de kinderen tot 9 jaar
(79 van de 353) ooit een IQ-test gedaan.
Medische problemen
In de Update van Down+Up 92 is uitgebreid ingegaan op de prevalentie van
medische problemen bij de personen in de
enquête. Twee hiervan blijken significant
samen te hangen met de vroegkinderlijke
ontwikkeling. Kinderen met een aangeboren darmprobleem (correlatie na correctie
voor leeftijd: 0,25) en kinderen met volgens de ouders autistiform gedrag (correlatie na correctie voor leeftijd: 0,27) blijken
zich iets minder snel te ontwikkelen.
Opleidingsniveau ouders
Er is een samenhang tussen de vroegkinderlijke ontwikkeling en het opleidingsniveau van de ouders. Kinderen van hoger
opgeleide moeders (correlatie na correctie
voor leeftijd: 0,19) en kinderen van hoger
opgeleide vaders (correlatie na correctie
voor leeftijd: 0,14) ontwikkelen zich iets
sneller. Andere gemeten gezinskenmerken en ouderkenmerken (gezinsgrootte;
positie in de kinderrij; leeftijd ouders bij
de geboorte van het kind; geloof van de
ouders) hangen niet samen met de vroegkinderlijke ontwikkeling.
Hulpverleners
In de Update van Down+Up 93 is geïnventariseerd van welke hulpverleners de
ouders gebruikt hebben gemaakt voor
zichzelf of voor hun kind. Kinderen die
worden of zijn begeleid door een logopedist ontwikkelen zich gemiddeld gesproken iets sneller (correlatie na correctie voor
leeftijd: 0,16). Er is geen duidelijk verband

tussen het gebruik maken van de overige
hulpverleners (extra begeleiding door
huisarts; begeleiding door kinderarts;
fysiotherapie; maatschappelijk werk; pedagogisch werk; Downsyndroom Team)
en de vroegkinderlijke ontwikkeling. Dat
betekent overigens niet perse dat deze
vormen van hulp geen effect hebben op de
ontwikkeling. Met name begeleiding door
een kinderfysiotherapeut en door een
kinderarts wordt vrijwel altijd gegeven,
waardoor een vergelijking tussen degenen
die dit wel doen en niet doen eigenlijk niet
goed mogelijk is.
Early Intervention
Naarmate de ouders meer aan Early
Intervention doen (score: niet; af en toe;
intensief) ontwikkelen de kinderen zich
iets sneller. De correlatie met de vroegkinderlijke ontwikkeling (na correctie voor
leeftijd) is 0,22. In figuur 2 is dit verband
visueel gemaakt voor de leeftijd 0-5 jaar.
Het verschil tussen de kinderen die wel
of geen Early Intervention hebben gehad
lijkt op het eerste gezicht niet heel groot.
Maar, de kinderen van ouders die helemaal
geen Early Intervention hebben gedaan
hebben op de leeftijd van 5 jaar gemiddeld
gesproken hetzelfde aantal items doorlopen als kinderen waarvan de ouders af en
toe Early Intervention hebben gedaan bij
4,5 jaar en als kinderen waarvan de ouders
intensief hiermee bezig zijn geweest bij 4
jaar. Dat kan een verschil zijn dat relevant
is, bijvoorbeeld voor de toelating op een
reguliere school.
Nu is het mogelijk dat een aantal ouders
afziet van Early Intervention, of ervan afziet dit intensief te doen, omdat het kind
zodanig veel beperkingen heeft dat zij
het gevoel hebben met Early Intervention
geen vat te kunnen krijgen op hun kind.
Een klein aantal van de respondenten
geeft dit aan in een open toelichting bij de
vragen over Early Intervention (zie de Update in Down+Up 93). Als we om hiervoor
te corrigeren de 15 procent kinderen met
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de laagste score op vroegkinderlijke ontwikkeling in ieder kalenderjaar verwijderen uit de analyse, dan wordt het verschil
qua vroegkinderlijke ontwikkeling tussen
intensief, af en toe en geen Early Intervention, inderdaad kleiner. Maar, ook dan nog
blijft er een verschil van ongeveer negen
maanden (in plaats van een jaar) wat betreft het aantal doorlopen items tussen
de kinderen van ouders die intensief Early
Intervention hebben gedaan versus geen
Early Intervention.
De variabelen in onderlinge samenhang
Binnen deze groep kinderen tot 9 jaar is
er een licht positief verband tussen Early
Intervention en opleidingsniveau van de
moeder (correlatie 0,17) en opleidingsniveau van de vader (0,13), tussen Early Intervention en logopedie (0,23), tussen Early
Intervention en IQ-categorie (0,29), tussen
aangeboren darmproblemen en autistiform gedrag (0,18), tussen opleidingsniveau van de moeder en IQ-categorie (0,27)
en uiteraard tussen de opleidingsniveaus
van de vader en de moeder (0,55).
In hoeverre hebben de variabelen uit
bovenstaande verkenning effect na correctie voor de andere variabelen? We zijn
daarbij met name geïnteresseerd of dit
voor Early Intervention het geval is. Om
dit te bepalen kan een stepwise regressievergelijking worden gemaakt met daarin
leeftijd, geslacht, de aanwezigheid van
autistiform gedrag, aangeboren darmproblemen, opleidingsniveau van de vader,
opleidingsniveau van de moeder, al dan
niet logopedische begeleiding en de mate
waarin ouders Early Intervention doen als
onafhankelijke variabelen en de totale
score op vroegkinderlijke ontwikkeling als
de afhankelijke variabele. We laten hier in
eerste instantie IQ buiten beschouwing,
omdat van de meeste kinderen in de
leeftijd 0-9 jaar nog geen IQ bekend is. In
tabel 3 worden de resultaten weergegeven. Bijna alle bovengenoemde variabelen
blijken een klein uniek effect te hebben op

Representativiteit van de enquête
In de Update van Down+Up 90 is uitgebreid ingegaan op de representativiteit van
de enquête. Deze mag in ieder geval voor
de leeftijd van 0-21 jaar als in hoge mate representatief voor alle ouders van kinderen
met Downsyndroom in Nederland worden
opgevat. Wel zijn er kleine afwijkingen
van de werkelijkheid. Donateurs van de
SDS, hoger opgeleide moeders en (althans
bij kinderen ouder dan 9 jaar) ouders van
kinderen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan zijn enigszins oververtegenwoordigd. Verder is er in de enquête
sprake van een aanzienlijke ondervertegenwoordiging van niet-westers allochtone gezinnen.
Om na te gaan of er verschillen zijn tussen
donateurs versus niet-donateurs, hoog
opgeleide versus minder hoog opgeleide
moeders, en tussen ouders van kinderen
met een overwegend speciale of reguliere
schoolloopbaan, dient bij de vragen naar
het al dan niet beheersen van een vaardigheid rekening te worden gehouden
met eventuele leeftijdsverschillen (ook
bínnen de vier grove leeftijdsgroepen)
tussen kinderen uit de onderscheiden
subgroepen. Na correctie voor leeftijd is er
bij zeven (van de 34) afzonderlijke items
een significant verschil (bij p<0.01) tussen donateurs en niet-donateurs, bij drie

items tussen kinderen van hoog opgeleide
en minder hoog opgeleide moeders en bij
dertien items tussen kinderen met een
overwegend reguliere schoolloopbaan
versus een overwegend speciale schoolloopbaan. Ook bij het tweede type vraag
(op welke leeftijd beheerste het kind de
vaardigheid voor het eerst) zijn er op een
min of meer vergelijkbaar aantal van de
items significante verschillen tussen de
subgroepen. Als we als laatste nog kijken
naar het totale aantal items dat met ‘ja’ is
beantwoord, dan is er, bekeken per leeftijd,
tussen de 1 en de 4 items verschil tussen
de onderscheiden subgroepen (donateurs
versus niet-donateurs; hoog versus minder
hoog opgeleid; regulier versus speciaal). Zo
hebben vanaf 13 jaar de kinderen van donateurs gemiddeld 31 items doorlopen versus
29 bij de niet-donateurs, de kinderen van
hoog opgeleide moeders 31 items versus
29 bij minder hoog opgeleide moeders, en
de kinderen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan 33 versus 29 items bij een
overwegend speciale schoolloopbaan.
Alleen het laatste verschil is statistisch
significant.
Weging (voor opleidingsniveau, donateurschap of schoolloopbaan) leidt tot slechts
zeer geringe wijzigingen van de resultaten
voor de totale groep. De geconstrueerde

de vroegkinderlijke ontwikkeling (bovenop
het zeer aanzienlijke effect van leeftijd).
Alleen het opleidingsniveau van de moeder (met opleidingsniveau van de vader in
de regressie) en de aanwezigheid van aangeboren darmproblemen vallen weg. De
IQ-categorie toevoegen aan de regressie
(die dan betrekking heeft op veel minder
kinderen door de missing values voor IQ)
levert geen ander beeld op: IQ blijkt na
correctie voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau van de moeder en de aanwezigheid
van autistiform gedrag, in de betreffende
regressie niet significant bij te dragen.
Wat betreft het mogelijke effect van Early
Intervention mogen we dus concluderen
dat de mate van Early Intervention correleert met de mate van vroegkinderlijke
ontwikkeling, ook na correctie voor de andere relevante variabelen.
Early Intervention gaat samen met meer
ontwikkeling op de vroegkinderlijke items.
Het zou echter zo kunnen zijn dat ouders
van kinderen met meer vaardigheden vaker kiezen om Early Intervention te gaan
doen. Er zijn drie argumenten waarom dit
niet een heel waarschijnlijke verklaring is.

Tabel 3: Voorspelling van de vroegkinderlijke ontwikkeling door stepwise regressie.

• Het eerste argument betreft het moment waarop ouders beslissen om Early
Intervention te gaan doen. Tot ongeveer
18 maanden stijgt het percentage ouders
dat Early Intervention doet binnen de
enquête, daarna blijft het min of meer sta-

R square
d.f.
F
p<

0,855
351
333,405
0.0001

Leeftijd
Autistiform gedrag
Mate van Early Intervention door
de ouders (niet, af en toe, intensief)
Geslacht
Logopedie
Opleidingsniveau vader
biel. Dat betekent dat de meeste ouders
reeds in de eerste 18 maanden de beslissing hebben genomen om al dan niet
Early Intervention te gaan doen. Het lijkt
niet heel waarschijnlijk dat de ouders op
die prille leeftijd van hun kind al kunnen
inschatten hoeveel leermogelijkheden het
kind straks zal hebben. Als we naar de 102
kinderen van 0-24 maanden kijken dan
correleert de vroegkinderlijke ontwikkeling in die subgroep alleen met de leeftijd
en niet met Early Intervention. Binnen
die leeftijdsgroep zijn er na correctie voor
leeftijd dus geen significante verschillen
wat betreft de vroegkinderlijke ontwikkeling tussen de kinderen van ouders die al
dan niet Early Intervention doen. Dat wijst
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mediaan per item (de leeftijd waarop de
helft van de kinderen de betreffende vaardigheid beheerst) verandert nauwelijks
door weging, bij 33 van de 34 items minder
dan 10 procent (bij 1 item is het 13 procent).
Ook bij het andere type vraag naar de
leeftijd waarop het kind de vaardigheid
voor het eerst beheerste leidt weging tot
zeer geringe wijzigingen, bij geen enkel
item meer dan 6 procent. Voor de totaalscore (aantal items ‘ja’) maakt weging
eveneens nauwelijks verschil. We mogen
dus concluderen dat de geconstateerde
afwijkingen van de representativiteit niet
problematisch zijn en dat het beeld uit de
enquête in hoge mate zal overeenkomen
met de Nederlandse werkelijkheid.
Een uitzondering vormt de categorie nietwesters allochtone ouders, daar hebben er
maar weinig van aan de enquête deelgenomen. Door dit geringe aantal, in combinatie met de grote leeftijdsverschillen
binnen de enquête, is hier een vergelijking
op itemniveau niet goed mogelijk. Als we
echter als alternatief kijken naar het totale
aantal items dat met ‘ja’ is beantwoord,
dan zijn er op vergelijkbare leeftijd geen
opvallende verschillen tussen de kinderen
van niet-westers allochtone ouders en die
van autochtone ouders.

57

Beta

p<

0,897
-0,106
0,092

0,001
0,001
0,001

-0,077
0,065
0,045

0,001
0,004
0,033

erop dat er geen selectie is op geleide van
het functioneren van het kind om al dan
niet Early Intervention te gaan doen. Blijkbaar ontstaan de significante verschillen
in vroegkinderlijke ontwikkeling bij een
verschillende mate van Early Intervention
pas later (na die eerste 24 maanden) – en
waarschijnlijk is dit daarmee dus een gevolg van Early Intervention.
• Het tweede argument betreft het ontbreken van verschillen tussen jongens
en meisjes wat betreft de mate waarin
ouders Early Intervention doen. Als ouders
bij meer vaardige kinderen meer geneigd
zouden zijn om Early Intervention te gaan
doen, dan zou Early Intervention vaker
worden gedaan bij meisjes dan bij jon-

gens, omdat meisjes met Downsyndroom
zich gemiddeld gesproken iets sneller ontwikkelen. Er is echter in het geheel geen
sprake van een verband tussen geslacht en
de mate van Early Intervention. Of we nu
naar alle kinderen van 0-9 jaar kijken of de
kinderen in die leeftijd per leeftijdsgroep
van 1 jaar toetsen (chi-square), in alle gevallen is er in dit opzicht geen verschil tussen jongens en meisjes.
• Een laatste controle kan worden bereikt
door de 15 procent kinderen met de laagste score op vroegkinderlijke ontwikkeling
in ieder kalenderjaar (in de leeftijd 0-9
jaar) te verwijderen uit de analyse (omdat de ouders van deze kinderen met de
meest uitgesproken beperkingen wellicht
geen Early Intervention hebben gedaan,
of in mindere mate Early Intervention, als
reactie op die beperkingen). Ook dan blijft
Early Intervention hoog significant in de
regressievergelijking. (Dit geldt eveneens
voor leeftijd, geslacht, logopedie en autistiform gedrag. Opleidingsniveau is in deze
vergelijking niet langer significant.)
Early Intervention en toegang tot de
reguliere basisschool
De ouders hebben aangegeven hoeveel
jaar hun kind op school heeft gezeten en,
als het is gestart in het regulier onderwijs,
hoeveel jaar daarvan op een reguliere basisschool. Op grond van die gegevens kunnen curven worden geconstrueerd waarop

wordt weergegeven hoeveel procent
van de kinderen na een bepaalde aantal
schooljaren nog steeds op een reguliere
school zat. We hebben dit nagegaan voor
de groep 4-21 jaar. De generatie boven
de 21 jaar laten we buiten beschouwing,
omdat deze personen zowel wat betreft
het aanbod van Early Intervention als
wat betreft hun schoolgang in een heel
andere tijd opgroeiden. De resultaten zijn
in figuur 3 uitgesplitst naar de mate van
Early Intervention door de ouders. Van
de 237 kinderen in de leeftijd 4-21 jaar die
een school hebben bezocht is 73 procent
gestart in het regulier onderwijs. (In de
werkelijke Nederlandse situatie zal dit iets
lager liggen, waarschijnlijk tussen de 55 en
60 procent, omdat de respondenten van
de enquête voornamelijk afkomstig zullen
zijn uit de SDS-bestanden. Wij gaan ervan
uit dat kinderen die niet bekend zijn bij de
SDS waarschijnlijk zeer zelden op een reguliere school zijn gestart). Bij de kinderen
van ouders uit de enquête die geen Early
Intervention hebben gedaan (n=69) startte 58 procent op een reguliere school, bij af
en toe Early Intervention (n=111) 76 procent
en bij intensief Early Intervention (n=57)
88 procent. Kinderen waarvan de ouders
Early Intervention hebben gedaan starten
dus vaker op een reguliere basisschool.
Daarenboven loopt de lijn die het verband
weergeeft tussen leeftijd en percentage
op een reguliere school iets minder steil
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Verband met andere factoren
Van de variabelen die invloed hebben
op de vroegkinderlijke ontwikkeling bij
de kinderen tot 9 jaar hangen geslacht,
de aanwezigheid van autistiform gedrag,
IQ van het kind, opleidingsniveau van de
moeder (en in iets mindere mate opleidingsniveau van de vader) en de mate van
Early Intervention ook significant samen
met het feit of het kind (in de leeftijd 4-21
jaar) al dan niet in het regulier onderwijs
is gestart. Met een logistische regressie
kan vervolgens worden vastgesteld dat
geslacht, opleidingsniveau van de moeder
en de mate van Early Intervention alledrie
een unieke significante bijdrage leveren
in de voorspelling of het kind al dan niet
naar een reguliere school is gegaan. De
aanwezigheid van autistiform gedrag
levert geen significante bijdrage in deze
regressie. Ook na correctie voor geslacht
en opleidingsniveau van de moeder
(opleidingsniveau van de vader leidt tot
dezelfde conclusie) gaat Early Intervention
gepaard met een grotere kans op starten
in het regulier onderwijs. De Odds Ratio
voor mate van Early Intervention is 1,99.
Alle drie de variabelen zijn significant.
De chi square van de regressie met deze
drie voorspellende variabelen is 35,2. In 76
procent van de gevallen is de voorspelling
correct, 93 procent correct bij degenen die
zijn gestart op een reguliere school, maar
slechts 29 procent correct bij degenen die
daar niet zijn gestart. In figuur 4 wordt
de invloed van de factoren geslacht, opleidingsniveau moeder en mate van Early
Intervention op het al dan niet starten op
een reguliere school geïllustreerd. Er valt
bijvoorbeeld uit af te lezen dat meisjes
vaker starten op een reguliere school dan
jongens bij dezelfde mate van Early Intervention en een gelijk opleidingsniveau van
de moeder. Tegelijkertijd blijkt uit figuur 4
dat jongens met ouders die intensief Early
Intervention hebben gedaan vaker starten
op een reguliere school dan meisjes met
ouders die geen Early Intervention hebben
gedaan (ongeacht het opleidingsniveau
van de moeder).
Het feit dat Early Intervention in enige
mate bijdraagt aan de vroegkinderlijke
ontwikkeling maakt het wellicht gemakkelijker om te starten op een reguliere
school. Het faciliteren van de ontwikkeling met als beoogd effect meer kans op
een reguliere schoolgang is één van de
oorspronkelijke doelstellingen van veel
Early Intervention programma’s, waaron-
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naar beneden bij de kinderen waarvan de
ouders intensief Early Intervention hebben
gedaan in vergelijking met beide andere
subgroepen. Dat betekent dat van de
kinderen die zijn gestart op een reguliere
school de kinderen die intensief Early Intervention hebben gehad iets minder snel
worden doorverwezen naar het speciaal
onderwijs gedurende de basisschoolperiode.

der ‘Kleine Stapjes’. Los van het mogelijke
effect op de ontwikkeling is het waarschijnlijk dat ouders die kiezen voor Early
Intervention, vanuit hun motivatie de
ontwikkeling te stimuleren, ook vaker zullen proberen hun kind naar een gewone
school te laten gaan. Als we het aantal
vroegkinderlijke items dat het kind heeft
doorlopen toevoegen aan de logistische
regressie, dan blijft de mate van Early Intervention significant. Ook de andere drie
variabelen (geslacht, opleidingsniveau
moeder en vroegkinderlijke ontwikkeling)
zijn significant. De Odds Ratio voor de
mate van Early Intervention is 1,91. De chi
square voor de vergelijking is 39,9. In 74
procent van de gevallen is de voorspelling
correct, 91 procent correct bij degenen die
zijn gestart op een reguliere school, maar
slechts 27 procent bij degenen die daar
niet zijn gestart. Het feit dat de mate van
Early Intervention significant blijft na toevoeging van de score op vroegkinderlijke
ontwikkeling suggereert dat Early Intervention is verbonden met de keuze voor
de reguliere school door een ander mechanisme dan het eventuele effect van Early
Intervention op de ontwikkeling. Een probleem hierbij is echter dat boven de 9 jaar
de score op vroegkinderlijke ontwikkeling
niet meer toeneemt. De vraag is daarom
of het aantal items op de vroegkinderlijke
ontwikkeling boven die leeftijd nog wel
voldoende onderscheid maakt tussen kinderen met een vlottere of minder vlotte
ontwikkeling.
In de enquête is ook geïnformeerd of het
kind ooit een IQ-test heeft gedaan en of
de ouders in dat geval kunnen aangeven
in welke categorie dit IQ viel. Van de 237
schoolgaande kinderen van 4-21 jaar is er
van 156 een IQ-score bekend. Als we de
IQ-categorie (<35; 35-50; 50-60; 60-70;
70-75; >75) toevoegen aan de logistische
voorspelling van het al dan niet starten
op een reguliere school, met geslacht,
opleidingsniveau van de moeder en mate
van Early Intervention als de andere onafhankelijke variabelen, dan wordt de
voorspelling nauwkeuriger. Alle vier de
variabelen zijn significant. Chi square
is 55,7. Voor alle kinderen tezamen is de
voorspelling bij 82 procent correct, voor
degenen die zijn gestart op een reguliere
school bij 92 procent, voor degenen die
niet zijn gestart op een reguliere school bij
60 procent. Als we ervan uitgaan dat de
reguliere schoolgang geen effect heeft op
de IQ-score (overigens weten we dat niet
zeker), dan is de verklaring voor de grotere
nauwkeurigheid van de voorspelling het
gegeven dat kinderen met een hoger IQ
vaker zullen zijn gestart op een reguliere
school. Kinderen met een hoger IQ zullen
hoogstwaarschijnlijk verder zijn geweest
in de ontwikkeling op de leeftijd waarop
het kind moest worden aangemeld op een
school (een jaar of 4 à 5). Nu blijkt dat ook
na correctie voor IQ-categorie, geslacht en
opleidingsniveau van de moeder de mate

van Early Intervention een significante
unieke bijdrage levert aan de logistische
voorspelling. De Odds Ratio voor mate
van Early Intervention is 2,04. Als we als
laatste zowel IQ-categorie en het aantal
items vroegkinderlijke ontwikkeling als
de andere drie onafhankelijke variabelen
toevoegen aan de regressie, dan is in deze
regressie alleen de vroegkinderlijke ontwikkeling net niet significant (p=0.09), de
mate van Early Intervention blijft echter
significant (met een Odds Ratio van 1,97).
Ouders die kiezen voor Early Intervention
zijn dus vaker geneigd te kiezen voor starten op de reguliere school dan ouders die
geen Early Intervention hebben gedaan,
ook bij vergelijkbaar IQ en vergelijkbare
vroegkinderlijke ontwikkeling van de
betreffende kinderen. Dit ondersteunt de
veronderstelling dat de samenhang tussen
Early Intervention en een reguliere schoolgang niet alleen wordt bepaald door een
eventueel effect van Early Intervention op
de ontwikkeling.

Discussie

Dit onderzoek is gebaseerd op een enquête onder ouders. De ontwikkeling is
derhalve niet rechtstreeks gemeten door
de onderzoekers, maar is gebaseerd op
de percepties van de ouders. Er wordt wel
eens verondersteld dat ouders te optimistisch zouden zijn als het gaat om de
ontwikkeling van hun kind met Downsyndroom. Dat wordt echter niet bevestigd
door deze enquête: de resultaten lijken bij
de items waarop er een vergelijking mogelijk is sterk op die uit de onderzoeksliteratuur. En, op de items waar er iets grotere
verschillen zijn tussen de enquête en de
onderzoeksliteratuur schatten de ouders
uit de enquête de ontwikkeling juist minder positief in.
In de enquête is op twee verschillende
wijzen informatie verzameld over de
vroegkinderlijke ontwikkeling. Bij de eerste werkwijze is alleen gevraagd of het
kind een bepaalde vaardigheid beheerst,
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bij de tweede werkwijze ook op welk
moment het dit voor het eerst liet zien.
Van de tweede werkwijze is het grootste
nadeel dat dit een zwaar beroep doet op
het geheugen van de ouders. Toch blijken
de ontwikkelingscurven gebaseerd op de
eerste en tweede methode bij 23 van de
34 items zeer goed overeen te komen (zie
figuur 1 en tabel 1). Met name het moment
waarop het kind duidelijk zichtbare mijlpalen bereikte, zoals voor het eerst los zitten of lopen, staat de ouders blijkbaar nog
helder voor de geest. Waar er verschillen
zijn tussen de twee werkwijzen moet de
voorkeur worden gegeven aan de eerste
methode, met name omdat deze geen beroep doet op het geheugen.
De enquête geeft een duidelijk beeld
van de spreiding in de vroegkinderlijke
ontwikkeling bij kinderen met Downsyndroom. Ouders en hulpverleners kunnen
met de informatie uit tabel 2 een bepaald
kind vergelijken met andere kinderen met
Downsyndroom wat betreft een aantal
specifieke vaardigheden. In grote lijnen
komt het beeld uit tabel 2 wat betreft
overeenkomstige items overeen met de
literatuur over Downsyndroom. De tabel
bevat echter ook items waarover in de
literatuur geen informatie is te vinden en
geeft daarmee een aanvulling.
Tabel 2 geeft het beeld dat ouders hebben van de vroegkinderlijke ontwikkeling
van kinderen met Downsyndroom in het
huidige Nederland. Dat is echter niet hetzelfde als de ontwikkeling bij een optimale
begeleiding. Het moment waarop een gemiddeld kind met Downsyndroom een bepaalde vaardigheid beheerst wordt bij een
aantal van de mijlpalen in de literatuur
over Downsyndroom vroeger geplaatst
dan wat de ouders ons rapporteren. Mogelijkerwijs hanteren de ouders uit de enquête strengere normen dan in de onderzoeken zijn gebruikt waarop de literatuur
is gebaseerd. Anderzijds betreft een aantal
van de onderzoeken kinderen uit model
Early Intervention programma’s. Het is
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heel wel mogelijk dat deze als gevolg van
Early Intervention gemiddeld gesproken
zich iets sneller hebben ontwikkeld dan de
kinderen uit onze dwarsdoorsnede van de
Nederlandse situatie.
Eén van de meest opvallende verschillen is het moment waarop de kinderen
zelfstandig de wc kunnen gebruiken. In de
literatuur uit de Engelstalige wereld wordt
dit bij kinderen met Downsyndroom gemiddeld rond de 4 à 5 jaar geplaatst, door
de ouders uit de enquête rond de 7 jaar.
Dit laatste wijkt af van de situatie in de
Engelstalige wereld, maar komt wel goed
overeen met een recent Noors onderzoek.
De Noorse onderzoeker veronderstelt dat
dit het effect is van betere luiers heden
ten dage, waardoor het gemakkelijker is
om zindelijkheidstraining uit te stellen, en
van de culturele gewoonte in Scandinavië
om niet te veel druk uit te willen oefenen
op kinderen om zindelijk te worden. Wij
veronderstellen dat deze mechanismen
ook gelden voor Nederlandse ouders. Het
effect daarvan zou kunnen zijn dat veel
kinderen met Downsyndroom later zindelijk worden dan eigenlijk nodig is. Dit is potentieel problematisch: het kan een factor
zijn die voor een reguliere schoolcarrière
belemmerend kan uitwerken.
Verder blijkt uit de enquête dat er zeer
veel tijd kan verlopen tussen het eerste
woordje zeggen (p50 rond de 20 maanden), vier tot zes woordjes kunnen zeggen (p50 bij 38 maanden) en meer dan
tien woordjes gebruiken (p50 rond 47
maanden). Dit bevestigt het beeld uit de
literatuur dat met name de expressieve
taal vaak opvallend vertraagd verloopt bij
kinderen met Downsyndroom.
Meisjes met Downsyndroom, kinderen
van hoog opgeleide ouders, kinderen zonder autistiform gedrag, kinderen zonder
aangeboren darmproblemen, kinderen
die worden of zijn begeleid door een logopedist en kinderen van ouders die meer
aan Early Intervention hebben gedaan
ontwikkelen zich gemiddeld gesproken
iets vlotter. Van andere medische problemen, vormen van hulpverlening, gezin- en
ouderkenmerken kon geen effect worden
aangetoond. Een belangrijke bevinding is
dat Early Intervention effect heeft, ook na
controle voor de andere relevante variabelen (zie tabel 3).
Het verschil tussen de kinderen die wel
of geen Early Intervention hebben gehad
lijkt op het eerste gezicht niet heel groot.
Maar, de kinderen van ouders die helemaal
geen Early Intervention hebben gedaan,
hebben op de leeftijd van 5 jaar gemiddeld
gesproken hetzelfde aantal items doorlopen als kinderen waarvan de ouders intensief hiermee bezig zijn geweest bij 4 jaar
(zie figuur 2). Dat kan een relevant verschil
zijn, bijvoorbeeld voor de toelating op een
reguliere school.
Early Intervention gaat samen met meer
ontwikkeling op de vroegkinderlijke items.
De enige manier om hierbij meer zeker-

heid te verkrijgen over de precieze relatie
tussen oorzaak en gevolg is longitudinaal
onderzoek waarbij een grote representatieve groep kinderen met Downsyndroom
in de tijd gevolgd wordt. Het zou namelijk
zo kunnen zijn dat ouders van kinderen
met meer vaardigheden vaker kiezen om
Early Intervention te gaan doen. Toch is dit
niet een heel waarschijnlijke verklaring.
Ouders kiezen ten eerste al relatief vroeg
of zij Early Intervention gaan doen. Op dat
moment (de eerste twee jaar) blijken er
binnen de enquête nog geen significante
verschillen te zijn in de ontwikkeling tussen de kinderen van ouders die geen, af en
toe of intensief Early Intervention doen.
Ten tweede: jongens met Downsyndroom
ontwikkelen zich minder vlot dan meisjes.
Als weinig ontwikkeling een reden zou
zijn om af te zien van Early Intervention
dan zouden ouders van jongens minder
vaak Early Intervention doen. Dat is niet
het geval. Ten derde: mogelijkerwijs zien
de ouders van de kinderen met de meest
uitgesproken belemmeringen vaker af van
Early Intervention als reactie op die belemmeringen. Ook na verwijdering van de 15
procent minst vaardige kinderen per jaar
blijft er echter een significant verschil in
ontwikkeling bij verschillende mate van
Early Intervention.
De mate van Early Intervention hangt
niet alleen samen met de ontwikkeling
maar ook met de schoolloopbaan. Kinderen van ouders die intensief Early Intervention hebben gedaan en kinderen van
ouders die dit af en toe hebben gedaan
starten veel vaker op een reguliere school
dan kinderen van ouders die geen Early Intervention hebben gedaan. Bij intensieve
Early Intervention worden de kinderen
bovendien gedurende de basisschooljaren
minder snel doorverwezen naar het speciaal onderwijs (figuur 3).
Meisjes, kinderen van hoger opgeleide
ouders en kinderen van ouders die meer
aan Early Intervention hebben gedaan
starten vaker op een reguliere school (fi45 • Down+Up 94
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guur 4). Logistische regressie toont aan
dat deze factoren ook onafhankelijk van
elkaar een effect hierop hebben.
Het feit dat Early Intervention in enige
mate bijdraagt aan de vroegkinderlijke
ontwikkeling maakt het wellicht gemakkelijker om te starten op een reguliere
school. Het faciliteren van de ontwikkeling
met als beoogd effect meer kans op een
reguliere schoolgang is één van de oorspronkelijke doelstellingen van veel Early
Intervention programma’s, waaronder
‘Kleine Stapjes’. Toch wordt de samenhang
tussen Early Intervention en een reguliere
schoolgang niet alleen bepaald door een
eventueel effect van Early Intervention
op de ontwikkeling. Ouders die kiezen
voor Early Intervention blijken vaker geneigd tevens te kiezen voor starten op
de reguliere school dan ouders die geen
Early Intervention hebben gedaan, ook bij
een vergelijkbaar IQ en een vergelijkbare
vroegkinderlijke ontwikkeling van de betreffende kinderen.
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Waarom is dit artikel ook voor
ouders interessant?

In deze serie artikelen leest u hoe alle gegevens van de grote SDS-enquête zijn verwerkt en welke conclusies er kunnen worden getrokken. Deze aflevering gaat over
de ervaringen van ouders met onderwijs
en de voorbereiding hierop. Net als andere
kinderen maken de meeste kinderen met
Downsyndroom vanaf een jaar of twee
gebruik van een vorm van gestructureerde
dagbesteding. Het gaat hierbij vaker om
reguliere voorzieningen (crèche of peuterspeelzaal) dan om speciale voorzieningen.
Ongeveer de helft van de ouders heeft met
‘leren lezen om te leren praten’ gewerkt
in de peuter- en/of kleuterleeftijd. Dit
gaat samen met een grotere kans op een
langere reguliere schoolloopbaan, ook na
controle voor andere relevante factoren.
Kleuters blijken door het ‘leren lezen om
te leren praten’ een aantal leeswoorden en
letters direct te kunnen herkennen. Waarschijnlijk verlaagt dit de drempel naar
groep drie. Een langere reguliere schoolloopbaan gaat vervolgens samen met
een betere leesontwikkeling op termijn.
Ongeveer 60 procent van de kinderen met
Downsyndroom start tegenwoordig op
een reguliere school en daarvan doorloopt
39 procent de gehele basisschool regulier.

Opzet van de enquête

In de online enquête van de SDS werden
zo’n 835 deelvragen gesteld, verdeeld over
28 thema’s. In totaal startten 835 ouders
(827 biologische en 8 pleeg/stiefouders)
van kinderen met Downsyndroom aan het
invullen van de gehele vragenlijst. Wat
betreft de antwoorden op de vragen zijn
er geen systematische verschillen tussen
ouders die slechts een deel en ouders die
de gehele vragenlijst hebben ingevuld. De
enige uitzondering hierop is dat moeders
die niet in Nederland zijn geboren minder
vaak de hele vragenlijst hebben voltooid.
De eerste vraag over voorbereiding op
onderwijs is door 531 ouders beantwoord,
529 hebben alle vragen over voorbereiding
op het onderwijs beantwoord. Van de be-

Onderwijs en
voorbereiding
op onderwijs

In 2009 hebben meer dan 800 ouders de online enquête van de SDS ingevuld.

In deze Update gaan wij in op twee thema’s uit deze enquête: onderwijs en

voorbereiding op onderwijs. Naar welke voorschoolse voorzieningen (crèche,
peuterspeelzaal, speciaal kinderdagverblijf, etc.) gingen de kinderen? Hoe

tevreden waren de ouders over deze voorzieningen? Is er een verband tussen
de verschillende vormen van dagbesteding en de vroegkinderlijke ontwik-

keling? Maakten de ouders gebruik van ‘leren lezen om te leren praten’ om
de spraakontwikkeling van hun peuter of kleuter met Downsyndroom te

stimuleren? In hoeverre heeft dit effect gehad op de ontwikkeling van lezen
en praten en op de schoolloopbaan van hun kind? Welke soorten onderwijs

bezochten de kinderen? Welke indicaties voor extra financiële middelen zijn
er daarbij toegekend? Wat hield de extra begeleiding op school in en hoe

tevreden waren ouders hierover? Hoeveel deden de ouders zelf thuis aan begeleiding van schools leren in de leeftijd 4-13 jaar? • Gert de Graaf, Erik de Graaf
treffende kinderen zijn er 295 ooit op een
school gestart. De ouders van 289 van deze
kinderen hebben alle vragen over onderwijs beantwoord. De vragenlijst is vaker
(zo’n 80 procent) ingevuld door de moeder
dan door de vader. De leeftijd van de personen met Downsyndroom loopt uiteen
van 0 jaar tot 45 jaar. Bij de analyse van
gegevens wordt een indeling in grove leeftijdscategorieën gebruikt: 0 tot 5 jarigen;
5-13 jaar; 13-21; 21 jaar en ouder (waarvan
de meerderheid tussen de 21 en 30).

Dagbesteding tot 5 jaar

Van de 233 kinderen in de leeftijd 0 tot 5
jaar maakte 28 procent (nog) geen gebruik
van enige vorm van kinderopvang buiten
het eigen gezin. Zo’n 27 procent ging naar
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een reguliere crèche en zo’n 10 procent
bezocht een reguliere peuterspeelzaal. Ongeveer 16 procent maakte gebruik van een
speciaal kinderdagverblijf voor kinderen
met een verstandelijke beperking en nog
eens 5 procent van een combinatie van
zowel reguliere als speciale kinderopvang
(op verschillende dagen van de week). Dan
ging er reeds 12 procent naar school (dit
betreft 27 van de 49 kinderen van vier jaar
oud), in veruit de meeste gevallen (23 kinderen) een reguliere basisschool. De overige ongeveer 2 procent (de ouders van 5
kinderen) heeft de categorie ‘anders’ ingevuld. Daarvan maakte 3 kinderen gebruik
van gastouderopvang, 1 kind lag (nog) in
het ziekenhuis en 1 kind was opgenomen
in een instituut.

In figuur 1 wordt een overzicht gegeven
van de dagbesteding opgesplitst naar
leeftijdsgroepen van 1 jaar. In de eerste
twee levensjaren maakt een meerderheid
van ongeveer 64 procent nog geen gebruik
van enige vorm van kinderopvang. Met 2
jaar geldt dit nog voor een kleine minderheid van 12 procent en met 3 jaar nog voor
slechts 2 procent. Er wordt duidelijk vaker
gebruik gemaakt van reguliere dan van
speciale opvang.
Van der Kleij e.a. (1994) deden in 1992
een enquêteonderzoek onder 707 ouders
van kinderen met Downsyndroom. In de
leeftijd 0-3 jaar (n=266) maakte toentertijd ongeveer 70 procent geen gebruik van
enige vorm van kinderopvang, 13 procent
van reguliere kinderopvang (crèche of peuterspeelzaal), 3 procent van een speciaal
kinderdagverblijf en 14 procent van een
andere voorziening (vaak oppas of gastgezin). In het huidige onderzoek liggen
deze percentages voor de leeftijd 0-3 (de
leeftijdsverdeling binnen die groep komt
ongeveer overeen met de situatie in het
onderzoek uit 1992) respectievelijk op: 48
procent geen dagbesteding, 41 procent
reguliere dagbesteding (inclusief combinatieplaatsingen regulier-speciaal), 10
procent speciale dagbesteding (inclusief
combinatieplaatsingen) en 2 procent ‘anders’. In de leeftijd 0-3 jaar maken kinderen
met Downsyndroom heden ten dage dus
veel meer gebruik gemaakt van (meestal
reguliere) kinderopvang dan begin jaren
negentig. Een zelfde groei is overigens
ook zichtbaar in de algehele bevolking.
Afgaand op gegevens van het CBS maakte
rond 1995 zo’n 16 procent van alle kinderen
in Nederland tot 4 jaar gebruik van georganiseerde kinderdagopvang (crèche), in
2007 rond de 54 procent.
Van der Kleij e.a. analyseerde daarnaast
de situatie voor de leeftijdsgroep 3-6 jaar.
Toentertijd maakte in die leeftijd 29 procent van de kinderen met Downsyndroom
gebruik van reguliere kinderopvang (crèche en peuterspeelzaal), 22 procent van regulier basisonderwijs, 39 procent van een
speciaal kinderdagverblijf en 2 procent van
speciaal onderwijs (de overigen vulden
‘anders’ in). In het huidige onderzoek liggen deze percentages voor de leeftijd 3-6
jaar respectievelijk op 32 procent reguliere
kinderopvang, 29 procent regulier basisonderwijs, 27 procent speciale kinderopvang
en 13 procent speciaal onderwijs. Daarmee
is er in deze leeftijdscategorie één opvallende verschuiving: blijkbaar stromen kinderen met Downsyndroom in vergelijking
met begin jaren negentig tegenwoordig
eerder door van een speciaal kinderdagverblijf naar het speciaal onderwijs (vrijwel altijd ZML).
In het huidige onderzoek maakten in de
leeftijd 0-5 jaar de kinderen van moeders
met een hoger opleidingsniveau (HBO
of universitair) vaker gebruik van reguliere voorzieningen dan de kinderen van
minder hoog opgeleide moeders. In de

figuur 1
eerste groep maakte 58 procent gebruik
van reguliere kinderopvang of regulier onderwijs (inclusief combinatieplaatsingen
speciaal-regulier) en 16 procent van speciale kinderopvang of speciaal onderwijs
(inclusief combinatieplaatsingen). In de
tweede groep is dit respectievelijk 42 en 33
procent, een duidelijk andere verhouding.
Er is geen verschil tussen beide groepen
in de percentages ouders die hebben
geantwoord ‘geen structurele opvang’ of
‘anders’.
Van degenen in de leeftijd 0-5 jaar die
gebruik maakten van een crèche, peuterspeelzaal, speciaal kinderdagverblijf of
een school (de categorie ‘geen structurele
dagbesteding buiten het eigen gezin’ en
de categorie ‘anders’ buiten beschouwing
gelaten) maakte ongeveer 70 procent gebruik van een reguliere voorziening. Er waren in dit opzicht geen verschillen tussen
jongens en meisjes met Downsyndroom.
In Down+Up 94 hebben we toegelicht
hoe wij op grond van de enquête een maat
hebben geconstrueerd voor de vroegkinderlijke ontwikkeling. De vergelijking
beperkend tot alleen kinderen van 2-5
jaar (omdat in de leeftijd 0-2 jaar speciale
voorzieningen nog nauwelijks worden
gebruikt) is er op deze maat een significant verschil tussen de kinderen die een
reguliere versus een speciale voorziening
bezochten (de categorieën ‘geen structurele dagbesteding’, ‘anders’ en combinatieplaatsingen zijn buiten beschouwing
gelaten). Terwijl de kinderen (2-5 jaar) die
een speciale voorziening bezochten wat
betreft kalenderleeftijd gemiddeld twee
maanden ouder zijn dan de kinderen in
reguliere voorzieningen scoorden zij ongeveer 2 items lager op de geconstrueerde
schaal. Dit komt overeen met de ontwikkeling die de kinderen in de enquête gemid38 • Down+Up 95
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deld gesproken in ongeveer 6 maanden
doorlopen. Dit verschil kan tot stand komen ofwel omdat ouders van relatief vaardige kinderen vaker kiezen voor reguliere
plaatsing of omdat reguliere plaatsing
stimulerend uitwerkt op de ontwikkeling
of een combinatie van beide.
Ons wederom beperkend tot alleen de
kinderen die reeds gebruik maakten van
crèche, peuterspeelzaal, speciaal kinderdagverblijf of school, bezochten kinderen
(2-5 jaar) van ouders die Early Intervention
deden significant vaker een reguliere
voorziening. Van de 31 kinderen waarvan
de ouders intensief Early Intervention
deden, bezocht 81 procent een reguliere
voorziening en 19 procent een speciale.
Bij de 61 kinderen waarvan de ouders af
en toe Early Intervention deden was dit
67 versus 33 procent. Bij de 29 kinderen
waarvan de ouders geen Early Intervention
deden 48 versus 52 procent. Zowel binnen
de groep die gebruik maakte van speciale
voorzieningen als binnen de groep die gebruik maakte van reguliere voorzieningen
waren kinderen waarvan de ouders Early
Intervention deden gemiddeld gesproken
iets verder in de vroegkinderlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd waren bij een gelijke
mate van Early Intervention (onderscheiden in: niet; af en toe; intensief) kinderen
in reguliere voorzieningen in vergelijking
met kinderen in speciale voorzieningen
gemiddeld gesproken ook iets verder in de
vroegkinderlijke ontwikkeling.

Tevredenheid over de dagbesteding
tot 5 jaar

De tevredenheid van de ouders over de
dagbesteding hebben we aan de hand
van een viertal vragen geïnventariseerd.
We beperken ons hieronder tot de ouders
die gebruik maakten van een crèche, peu-

‘Leren lezen om te leren praten’

Onderzoek van Buckley (zie bijvoorbeeld
Buckley & Bird, 1993) suggereert dat niet
alleen de leesontwikkeling, maar ook de
spraakontwikkeling van peuters en kleuters met Downsyndroom kan worden gestimuleerd door hen te leren leeswoorden
direct te herkennen. Deze leeswoorden
worden vervolgens in allerlei (korte) zinnen aangeboden aan het kind. Zie voor
meer informatie over deze methode de cdrom ‘Leren lezen om te leren praten’ van de
SDS (www.downsyndroom.nl) en artikelen
hierover op www.stichtingscope.nl .
Van de 430 ouders van kinderen van
twee jaar of ouder in de enquête heeft 20
procent veel gebruik gemaakt van ‘leren
lezen om te leren praten’, 33 procent een

beetje en 47 procent in het geheel niet.
Er zijn in dit opzicht geen significante
verschillen tussen ouders met een hoog
versus een minder hoog opleidingsniveau.
In de leeftijd 5-13 jaar en in de leeftijd 1321 jaar zijn er wel significante verschillen
tussen donateurs versus niet-donateurs
en vooral tussen ouders van kinderen
met een overwegend reguliere versus een
overwegend speciale schoolloopbaan. Weging voor donateurschap leidt tot geringe
wijzigingen in de percentages. Weging
voor schoolloopbaan geeft iets grotere
verschuivingen. In tabel 1 wordt daarom
een overzicht gegeven met en zonder deze
weging.
De weging voor schoolgeschiedenis
brengt aan het licht dat het ‘leren lezen
om te leren praten’ (in de peuter- en kleuterleeftijd) vaker is (of nog werd) gedaan
door de ouders van kinderen van 2-13 jaar
in vergelijking met de ouders van kinderen
boven de 13 jaar (zie tabel 1). Opvallend is
verder dat slechts 9 procent van de ouders
van de kinderen in de leeftijd 2-5 jaar veel
gebruik maakte van ‘leren lezen om te
leren praten’. In de leeftijd 5-13 jaar lag dit
percentage hoger (op 27 procent, of na weging 25 procent). De verklaring hiervoor is
waarschijnlijk dat veel van de betreffende
ouders pas in de kleuterjaren intensiever
zijn gaan werken met het ‘leren lezen om
te leren praten’.
Er is een duidelijk verband tussen de
mate waarin ouders werkten met ‘leren lezen om te leren praten’ en de mate waarin
zij gebruik maakten van Early Intervention.
Van de 88 ouders (van kinderen van 2 jaar
of ouder) die intensief werkten met ‘leren
lezen om te leren praten’ heeft 43 procent
intensief gewerkt met een Early Intervention programma, 39 procent af en toe en
18 procent niet. Bij de 141 ouders die een
beetje hebben gewerkt met ‘leren lezen
om te leren praten’ liggen deze percentages op respectievelijk 23, 52 en 25 procent.
Bij degenen die niet hebben gewerkt met
‘leren lezen om te leren praten’ op 13, 42,
en 45 procent.
Op dezelfde wijze als dit het geval is met
betrekking tot Early Intervention (zie de
Update bij Down+Up 94) zijn de kinderen

vaker hun schoolloopbaan gestart op een
reguliere school als de ouders hebben gewerkt met ‘leren lezen om te leren praten’.
Ook hebben de kinderen waarvan de ouders veel hebben gedaan aan ‘leren lezen
om te leren praten’ een grotere kans om
na plaatsing op een reguliere school meer
jaren onderwijs aldaar te blijven volgen.
Het verband tussen ‘leren lezen om te
leren praten’ en de reguliere schoolgang
wordt maar ten dele verklaard door de
correlatie tussen het toepassen van Early
Intervention en het gebruiken van ‘leren
lezen om te leren praten’. Met lineaire
regressie kan het aantal jaren dat het kind
onderwijs heeft gevolgd op een reguliere
school (de groep > 21 jaar is hierbij buiten
beschouwing gelaten) worden voorspeld
door een combinatie van een aantal variabelen (zie tabel 2). Meisjes, kinderen
zonder autistiform gedrag (gedrag in de
perceptie van de ouders), kinderen van
hoger opgeleide moeders, kinderen van
ouders die meer hebben gedaan aan ‘leren lezen om te leren praten’ en kinderen
van ouders die meer hebben gedaan aan
Early Intervention hebben een grotere
kans om meer jaren onderwijs te volgen
op een reguliere school. Wanneer de mate
waarin de ouders tijdens de schooljaren
thuis werkten aan schoolse vaardigheden
met hun kind (vijfpuntsschaal) wordt toegevoegd aan de vergelijking vervangt de
invloed van deze variabele het effect van
Early Intervention. Beide variabelen (Early
Intervention in de eerste levensjaren en
thuis werken aan schoolse vaardigheden
tijdens de schooljaren) vertonen overigens
ook een redelijk mate van correlatie (0,42
Spearman’s Rho). Bij een deel van de kinderen is ooit een IQ-test afgenomen. Wanneer vervolgens ook nog de IQ-categorie
op deze test (verdeeld in: <35; 35-50; 50-60:
60-70; 70-75; >75) wordt toegevoegd aan
de voorspelling, blijft het effect van de
andere variabelen significant. Zie hiervoor
tabel 3. Kinderen waarvan de ouders meer
hebben gedaan aan ‘leren lezen om te
leren praten’ hebben dus meer kans op
een langere reguliere schoolloopbaan, ook
na controle voor de andere variabelen uit
tabel 2 en 3.

Tabel 1: Hebben de ouders gebruik gemaakt van ‘Leren lezen om te leren praten’
in de peuter- of kleuterjaren?
Percentage ouders dat de betreffende antwoordcategorie heeft gekozen.
Tussen <..> staat het percentage na weging voor schoolgeschiedenis.

Niet
Een beetje
Veel
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2-5 jaar
(n=135)

5-13 jaar
(n=155)

13-21 jaar
(n=83)

≥ 21 jaar

(n=57)

Totaal
(n=430)

46,7
<46,7>
44,4
<44,4>
8,9
<8,9>

42,6
<48,3>
30,3
<26,9>
27,1
<24,8>

44,6
<58,0>
26,5
<25,9>
28,9
<16,0>

61,4
<61,0>
21,1
<20,3>
17,5
<18,6>

46,7
<51,4>
32,8
<31,4>
20,5
<17,1>
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terspeelzaal, speciaal kinderdagverblijf of
een combinatie van speciale en reguliere
opvang voor hun kind. De categorieën
‘geen structurele dagbesteding’ , ‘reguliere
school’, ‘speciale school’ en ‘anders’ zijn
buiten beschouwing gelaten.
Zo’n 76 procent van de ouders (n=131)
was tevreden over de afstemming van de
dagbesteding op het intelligentieniveau
van hun kind, 16 procent oordeelde neutraal, 3 procent was ontevreden en 5 procent antwoordde ‘niet van toepassing’. Er
zijn in dit opzicht geen verschillen tussen
de verschillende vormen van dagbesteding.
Wat betreft de afstemming op de interesse van het kind zijn de percentages
vrijwel identiek aan die bij de vorige vraag,
namelijk respectievelijk 77, 18, 1 en 4 procent. Ook hier geen verschillen tussen de
vormen van dagbesteding.
Een derde vraag betrof de mate waarin
het kind wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen. Zo’n 68 procent scoorde hier
tevreden, 24 procent neutraal, 5 procent
ontevreden en 4 procent ‘niet van toepassing’. Bij deze vraag is er enig verschil tussen de vormen van dagbesteding. Als we
combinatieplaatsingen en de antwoordcategorie ‘n.v.t.’ buiten beschouwing laten,
dan scoorden ouders die gebruik maakten
van een reguliere voorziening (n=80) 69
procent tevreden, 30 procent neutraal en
1 procent ontevreden. Ouders die gebruik
maakten van een speciale voorziening
(n=36) antwoordden 69 procent tevreden,
17 procent neutraal en 14 procent ontevreden.
De laatste vraag betrof de deskundigheid van de begeleiders. Zo’n 57 procent
scoorde hier tevreden, 34 procent neutraal,
3 procent ontevreden en 5 procent ‘n.v.t.’.
Ook bij deze vraag is er enig verschil tussen de vormen van dagbesteding. Ouders
die gebruik maakten van een reguliere
voorziening (n=78) scoorden 54 procent
tevreden, 45 procent neutraal en 1 procent
ontevreden. Ouders die gebruik maakten
van een speciale voorziening (n=36) antwoordden 67 procent tevreden, 25 procent
neutraal en 8 procent ontevreden.

Kinderen (4-21 jaar) in de enquête waarvan
de ouders meer deden aan ‘leren lezen om
te leren praten’ in de peuter- en kleuterleeftijd blijken op alle leeftijden gemiddeld
gesproken een stuk beter te lezen dan kinderen waarvan de ouders minder of geen
aandacht hieraan hebben besteed. De correlatie tussen enerzijds het aantal items
‘ja’ op de vragen over lezen en anderzijds
de mate waarin ouders hebben gewerkt
met ‘leren lezen om te leren praten’ is
na controle voor leeftijd 0,348 (p<0,001).
Deze voorsprong geldt ook, maar slechts
in geringe mate voor het praten. Hierbij is
de correlatie tussen enerzijds het aantal
items ‘ja’ op de vragen over spraak en anderzijds ‘leren lezen om te leren praten’ na
controle voor leeftijd 0,143 (p<0,03).
Beide effecten van ‘leren lezen om te
leren praten’ op de ontwikkeling blijken
echter sterk samen te hangen met het verband tussen‘leren lezen om te leren praten’ en de schoolcarrière van het kind (het
aantal jaren regulier onderwijs). Wanneer
namelijk kinderen (4-21 jaar) met een gelijk aantal jaren regulier onderwijs worden
vergeleken is er geen verschil in de leesontwikkeling of in de spraakontwikkeling
tussen degenen waarvan de ouders veel,
een beetje of geen aandacht hebben besteed aan ‘leren lezen om te leren praten’.
De bovengenoemde correlaties blijken namelijk niet significant als wordt gecontroleerd voor niet alleen de leeftijd maar ook
voor het aantal jaren dat het kind regulier
onderwijs heeft gehad. Als we echter een
inperking maken tot alleen de kinderen
van 4-9 jaar, dan blijft de correlatie tussen
enerzijds leesontwikkeling en anderzijds
‘leren lezen om te leren praten’ wel significant na controle voor leeftijd en het aantal
jaren regulier onderwijs. De correlatie binnen deze leeftijdsgroep na alleen controle
voor leeftijd is 0,442 (p<0,001), de correlatie na ook controle voor aantal jaren regulier onderwijs is 0,327 (p<0,001). Dit betekent dat bij deze jonge kinderen er wel
degelijk een effect zichtbaar is van ‘leren
lezen om te leren praten’ dat niet direct is
gekoppeld aan het aantal jaren regulier
onderwijs dat het kind heeft gehad.
We concluderen dat ‘leren lezen om
te leren praten’ de kans op een langere
reguliere schoolloopbaan verhoogt. Waarschijnlijk stromen de betreffende kinderen
door een betere (voorbereidende) leesontwikkeling tijdens de kleuterjaren vaker
door naar groep drie en hoger (in plaats
van bij de overgang naar groep drie af te
stromen naar speciaal onderwijs). Kleuters
die zijn begeleid met ‘leren lezen om te
leren praten’ zullen vaker hebben laten
zien al een aantal leeswoorden en letters
direct te kunnen herkennen. Waarschijnlijk
zien de ouders en/of de school daardoor
eerder mogelijkheden voor het schoolse
programma van groep drie. Een langere
reguliere schoolloopbaan blijkt vervolgens
gemiddeld gesproken samen te gaan met
een veel betere leesontwikkeling (en in

mindere mate ook met een betere spraakontwikkeling). Op de ontwikkeling van
kinderen met Downsyndroom zal in meer
detail worden ingegaan in een volgende
Update.

School

Op de leeftijd van vier jaar ging binnen
de geënquêteerde groep 57 procent reeds
naar school. Tussen de vier en 4,5 jaar was
dit 38 procent, tussen de 4,5 en vijf jaar
loopt dit op naar 77 procent. Meisjes lijken
gemiddeld gesproken enkele maanden
eerder te starten op school dan jongens.
Van de 17 vierjarige meisjes zat reeds 82
procent op school, bij de 30 vierjarige
jongens was dit 50 procent. Dit verschil is
statistisch significant (bij p<0,05).
Boven de vijf jaar is slechts een klein
deel van de kinderen met Downsyndroom
nooit naar school gegaan. Binnen de enquête ligt dit zonder weging op zo’n 5 procent, na weging voor schoolgeschiedenis
op 8 procent. Deze kinderen bezoeken ook
in de leerplichtige leeftijd een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Zo’n 68 procent in de groep 5-13 jaar is
gestart op een reguliere school. Dit is 69
procent bij 13-21 jaar en 33 procent boven
de 21 jaar (de meerderheid in deze leeftijdsgroep is 21-30 jaar). Na weging voor
schoolgeschiedenis – hetgeen de werkelijke percentages in de populatie moet opleveren (zie Down+Up 90) – worden deze
percentages respectievelijk 60 procent
voor 5-13 jaar, 51 procent bij 13-21 jaar en 18
procent boven de 21 jaar.
Er is wat betreft starten op de reguliere
school een verschil tussen jongens en
meisjes. In de leeftijd 5-21 jaar is binnen de
enquête (zonder weging) zo’n 81 procent
van de meisjes versus 61 procent van de
jongens gestart in het regulier onderwijs.
Onafhankelijk daarvan blijkt er een verschil te zijn tussen de kinderen van hoogopgeleide versus minder hoogopgeleide
moeders. Van de eerste groep startte er
(zonder weging) 78 procent regulier, van
de tweede groep 63 procent.
Afgaand op de schoolloopbaan van de
kinderen in de enquête kan worden ingeschat dat van degenen die ooit op een
reguliere school zijn gestart uiteindelijk

Tabel 2: voorspelling van het aantal jaren dat het kind (< 21 jaar) onderwijs heeft gevolgd
op een reguliere basisschool (stepwise regressie) *
* opleidingsniveau vader én al dan geen logopedie gehad hebben in de eerste levensjaren
vallen als niet significant buiten deze vergelijking.
R square
d.f.
F
p<

0,380
235
47, 293
0,0001

Onafhankelijke variabelen:

Beta

p<

Leeftijd
Mate van ‘Leren lezen om te leren praten’
Autistiform gedrag
Mate van Early Intervention
(niet, af en toe, intensief)
Geslacht (gecodeerd als meisje = 0, jongen = 1)
Opleidingsniveau moeder

0,432
0,242
-0,164
0,138

0,001
0,001
0,003
0,023

-0,142
0,141

0,07
0,011

Tabel 3: voorspelling van het aantal jaren dat het kind (< 21 jaar) onderwijs heeft gevolgd
op een reguliere basisschool onder toevoeging van de mate waarin ouders thuis werkten
aan schoolse vaardigheden tijdens de schooljaren én IQ (stepwise regressie ) *
* opleidingsniveau vader én al dan geen logopedie gehad hebben én de mate van Early
Intervention in de eerste levensjaren vallen als niet significant buiten deze vergelijking.
R square
d.f.
F
p<

0,427
157
31, 831
0,0001

Onafhankelijke variabelen:

Beta

Leeftijd
Mate van ‘Leren lezen om te leren praten’
Autistiform gedrag
Geslacht
Opleidingsniveau moeder
Mate van thuis werken aan schoolse vaardigheden
(vijfpuntsschaal)
IQ (volgens ouders op test gescoord)

0,300
0,222
-0,131
-0,215
0,165
0,157

0,001
0,002
0,042
0,001
0,013
0,031

0,203

0,003
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ongeveer 53 procent tegen het einde van
de reguliere basisschool nog steeds regulier onderwijs volgt, na weging is dit 39
procent (hetgeen overeenkomt met het
beeld uit eerder onderzoek van De Graaf,
2007). Daarmee doorloopt tegenwoordig
in Nederland ongeveer een kwart van alle
kinderen met Downsyndroom de gehele
reguliere basisschool.
Er is in dit opzicht een verschil tussen
jongens en meisjes. Van de meisjes die op
een reguliere school zijn gestart bereikte
(zonder weging) ongeveer 58 procent het
einde van de reguliere basisschool, van
de jongens 46 procent. Onafhankelijk
hiervan blijkt er een vergelijkbaar verschil
te bestaan tussen de kinderen van hoogopgeleide versus minder hoogopgeleide
moeders. In de eerste groep bereikte van
de kinderen die gestart zijn op de reguliere
basisschool (zonder weging) 59 procent
het einde van de reguliere basisschool, van
de tweede groep 44 procent.
Van de kinderen op een reguliere basisschool zaten de vierjarigen en driekwart
van de vijfjarigen in groep 1. Een klein deel
van de vijfjarigen zat reeds in groep 2.
Met zes jaar volgde 85 procent onderwijs
in groep 2, 7 procent nog in groep 1 en 7
procent reeds in groep drie. Een jaar extra
kleuteren komt dus vaak voor. Met zeven
jaar bevond zich nog een derde van de
kinderen in groep twee. De meerderheid
heeft dan echter de overstap naar groep
drie gemaakt, 8 procent zat reeds in groep
4. De achtjarigen zaten of in groep 3 (5 van
de 8) of in groep 4. Groep drie doubleren
lijkt daarmee ook regelmatig voor te komen. Met negen jaar bezocht zo’n tweederde groep 4 en de overigen gingen naar
groep 5. Met tien jaar zat nog een enkeling
in groep 4, maar de meeste waren verdeeld over groep vijf (3 van de 7) of groep
6 (ook 3 van de 7). De vier elfjarigen zaten
allen in groep 7. Degenen van 12 en 13 jaar
zaten ofwel in groep 7 (1 van de 7) ofwel in
groep 8.
Van de achttien ouders van kinderen
van 10 tot en met 13 jaar op een reguliere
basisschool hadden er vier nog niet nagedacht over vervolgonderwijs. Vijf wilden
voor hun kind VSO-ZML na de basisschool,
de overige negen Praktijkonderwijs of
VMBO. De Graaf (2007) schat dat er jaarlijks zo’n 60 kinderen met Downsyndroom
de gehele basisschool regulier hebben
doorlopen. Uit de huidige enquête blijkt
dat zeker de helft van deze betreffende ouders Praktijkonderwijs of VMBO als vervolg
zouden willen zien.
Een reguliere vorm van onderwijs na de
basisschoolperiode is in de praktijk echter
nog steeds zeldzaam. Van de 57 personen
>21 jaar waarvan de ouders hebben vermeld welke vormen van onderwijs zij hebben bezocht na de leeftijd van 12 jaar (acht
daarvan hebben de gehele basisschool
regulier doorlopen) zijn er twee naar een
VMBO gegaan (beide in een Leer Weg Ondersteunend Onderwijs klas). Deze twee

hebben daarna nog onderwijs gevolgd op
een Middelbare Beroepsopleiding (MBO).
Verder heeft er één persoon volwasseneneducatie genoten en één persoon een
opleiding in de Horeca, beide na VSO-ZML.
Van de 80 personen van 13-21 waarvan de
ouders hebben vermeld welke vormen van
onderwijs zij hebben bezocht na de leeftijd
van 12 jaar (30 daarvan hebben de gehele
basisschool regulier doorlopen) zijn er drie
naar Praktijkonderwijs gegaan. Eén van
hen is daarna nog doorgestroomd naar
een reguliere MBO-opleiding. Drie personen zijn gestart op een VMBO-school,
waarvan één in een LWOO-klas, één in een
reguliere VMBO-klas en één alleen voor
een proefperiode. Eén persoon heeft een
Horeca-opleiding gedaan na het VSOZML. Eén persoon heeft het NTI-examen
foutloos Nederlands spreken en schrijven
gehaald vanuit een VSO-ZML. Eén persoon
volgde onderwijs in een speciale klas binnen een reguliere school voor voortgezet
onderwijs.
Van de 295 personen in het totaal die een
school hebben bezocht, zijn er 190 naar
een vorm van speciaal onderwijs gegaan.
41 • Down+Up 95

66

Meestal betrof dit een ZML-school. Daarnaast vermeldden acht ouders dat hun
kind naar speciaal basisonderwijs (de vroegere LOM/MLK) is gegaan. Zeven daarvan
vallen in de leeftijd 5-13 jaar. Drie personen
gingen naar Praktijkonderwijs. Drie personen gingen naar een andere vorm van speciaal onderwijs (Mytylschool; school voor
kinderen met taalbeperkingen; school
voor blinde/slechtziende kinderen). Acht
kinderen gingen naar een speciale klas
binnen een reguliere school. Eén ouder
rapporteert dat het kind gebruik maakte
van een combinatie van speciaal onderwijs
en dagbesteding. Twee ouders vermelden
onder de categorie ‘anders, namelijk’ dat
hun kind een groep voor meervoudig
gehandicapte leerlingen binnen een ZMLschool bezocht.

Indicaties

Van de 295 personen die naar een school
zijn gegaan hebben er 60 geen enkel indicatietraject doorlopen. Dit komt vaker
voor naarmate de personen ouder zijn.
Bij de personen ouder dan 21 jaar is dit
bijvoorbeeld bij 63 procent het geval, bij de

5-13 jarigen nog maar bij 6 procent. Van de
295 die naar school zijn gegaan, hebben er
31 extra formatie toegekend gekregen op
grond van de aanvullende formatieregeling voor leerlingen met Downsyndroom
in het regulier basisonderwijs die bestond
voor de invoering van de Rugzak. Veertien
van hen hebben vervolgens later ook de
Rugzak (cluster 3) toegekend gekregen.
Nog 157 andere leerlingen hebben gebruik
gemaakt van de Rugzak. Acht leerlingen
hebben een indicatie van de PCL gekregen voor Speciaal Basisonderwijs. Drie
leerlingen kregen een indicatie voor Praktijkonderwijs. Drie leerlingen hadden een
indicatie voor een andere vorm van speciaal onderwijs dan cluster 3 (d.w.z. cluster 1
of 2). Een indicatie voor begeleiding vanuit
de AWBZ in de schoolsituatie werd bij 55
personen afgegeven. Dit gebeurde vooral
bij de jongere kinderen. Bij degenen >21
jaar heeft 7 procent ooit een dergelijke
indicatie gekregen, in de leeftijd 13-21 jaar
10 procent, bij 9-13 jaar 20 procent en bij
5-9 jaar 29 procent. Er zijn bij de indicatie
voor begeleiding vanuit de AWBZ geen
significante verschillen tussen jongens en
meisjes of tussen opleidingsniveaus van
de ouders

Extra onderwijsbegeleiding

Van de 228 personen die op het moment
van de enquête op een school zaten,
bezochten er 95 regulier onderwijs, 127
speciaal onderwijs en 6 een combinatie
(speciale klas in gewone school). Bij de
100 meisjes was dit respectievelijk 50, 49
en 1 procent, bij de 128 jongens 35, 61 en 4
procent.
Bij de 95 leerlingen in het regulier onderwijs geeft 92 procent van de respondenten
aan dat er extra onderwijsbegeleiding
werd gegeven. Vier procent geeft aan dat
er geen extra begeleiding werd geboden,
maar dat dit ook niet nodig was en vier
procent rapporteert dat de school geen
extra begeleiding wilde geven ofwel dat er
geen personeel hiervoor beschikbaar was.
Van de 86 regulier geplaatste kinderen die
volgens de ouders extra onderwijsbegeleiding ontvingen ging het, in volgorde van
frequentie, bij 76 procent om ambulante
begeleiding, bij 69 procent om begeleiding vanuit een PGB, bij 50 procent om
aangepast lesmateriaal, bij 38 procent
om Remedial Teaching, bij 36 procent om
een onderwijs- of klassenassistent, bij 4
procent om huiswerkbegeleiding door
een ander persoon dan de ouders, bij 2
procent om stagebegeleiding (voortgezet
onderwijs), bij 2 procent om ‘andere begeleiding’ (o.a. speciale gymnastiekles) en bij
1 procent om gesprekken met de mentor
(voortgezet onderwijs).
Bij de 127 speciaal geplaatste leerlingen
geeft een overgrote meerderheid van 82
procent van de ouders aan dat er geen extra onderwijsbegeleiding werd geboden.
Op drie van deze 104 ouders na vonden de
respondenten extra begeleiding, buiten

wat er gebruikelijk wordt geboden in het
speciaal onderwijs, ook niet nodig. Van de
23 respondenten die wel melding maken
van extra onderwijsbegeleiding ging het
bij 78 procent om begeleiding vanuit een
PGB, bij 17 procent om aangepast lesmateriaal, bij 17 procent om stagebegeleiding
(voortgezet onderwijs), bij 9 procent om
extra formatie in de groep, bij 9 procent
om ‘andere begeleiding’ (kunstzinnige therapie en extra logopedie) en bij 4 procent
om Remedial Teaching.
Bij de zes kinderen in een speciale groep
binnen een gewone school werd bij 4
leerlingen extra onderwijsbegeleiding
geboden. Bij de overige twee vonden de
ouders dit ook niet nodig. De extra begeleiding betreft begeleiding vanuit een PGB
(100 procent), ambulante begeleiding (100
procent), onderwijs- of klassenassistent
(75 procent), aangepast materiaal (50 procent), Remedial Teaching (25 procent) en
‘andere begeleiding’(25 procent).

Tevredenheid over onderwijs

De tevredenheid van de ouders over het
onderwijs hebben we aan de hand van een
viertal vragen geïnventariseerd.
Zo’n 64 procent van de ouders met een
schoolgaand kind (n=228) was tevreden
over de afstemming van het onderwijsniveau op het intelligentieniveau van hun
kind, 22 procent oordeelde neutraal en 15
procent was ontevreden. Na weging voor
schoolgeschiedenis is dit respectievelijk
69, 20 en 11 procent.
Bij de 95 regulier geplaatste leerlingen
was 71 procent tevreden, 21 procent neutraal en 8 procent ontevreden (zonder
weging) . Bij de 127 speciaal geplaatste
leerlingen gold dit respectievelijk voor 59,
22 en 19 procent (zonder weging). De mate
van tevredenheid blijkt bij de ouders van
de speciaal geplaatste leerlingen sterk
samen te hangen met de schoolloopbaan
van het kind, dat wil zeggen met de mate
waarin het kind voorafgaand aan speciale
plaatsing op een reguliere school heeft
gezeten. Van de 127 speciaal geplaatste
leerlingen hebben er 57 nooit op een reguliere school gezeten. De ouders van deze
leerlingen waren het meest tevreden over
het onderwijs op de speciale school met
76 procent tevreden, 19 procent neutraal
en 5 procent ontevreden. 34 kinderen hadden voorafgaand aan speciale plaatsing 1
à 4 jaar op een reguliere school gezeten.
De betreffende ouders scoorden over het
speciaal onderwijs: 61 procent tevreden,
21 procent neutraal en 18 procent ontevreden. 36 kinderen zaten voorafgaand aan
speciale plaatsing 5 jaar of langer in het
regulier onderwijs. Over de afstemming
van het speciaal onderwijs op het intelligentieniveau van hun kind waren deze
ouders voor 30 procent tevreden, voor 28
procent neutraal en voor 42 procent ontevreden. Naarmate het kind voorafgaand
aan speciale plaatsing langer op een reguliere school heeft gezeten, beoordelen de
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ouders het speciaal onderwijs dus vaker
kritischer.
Een tweede vraag betrof de afstemming
van het onderwijs op de wijze waarop de
persoon informatie verwerkt. De antwoorden hierop komen echter zodanig overeen
met die op de vorige vraag dat er wordt
afgezien van de presentatie van de vrijwel
identieke percentages.
De derde vraag betrof de deskundigheid
en attitude van het schoolteam. Zo’n 68
procent van de ouders was hierover tevreden, 20 procent oordeelde neutraal en 12
procent was ontevreden. Na weging voor
schoolgeschiedenis is dit respectievelijk 73,
18 en 9 procent.
Bij de 95 regulier geplaatste leerlingen
was wat betreft deskundigheid en attitude van het schoolteam 67 procent
tevreden, 17 procent neutraal en 16 procent
ontevreden. Bij de 127 speciaal geplaatste
leerlingen gold dit respectievelijk voor 69,
21 en 10 procent. De mate van tevredenheid blijkt bij de ouders van de speciaal
geplaatste leerlingen wederom samen
te hangen met de schoolloopbaan van
het kind. De ouders van de 57 speciaal
geplaatste leerlingen zonder reguliere
voorgeschiedenis scoorden 86 procent
tevreden, 7 procent neutraal en 7 procent
ontevreden. Bij een korte reguliere voorgeschiedenis (1 à 4 jaar regulier) respectievelijk 65, 32 en 3 procent en bij een lange
reguliere voorgeschiedenis (5 jaar of meer)
respectievelijk 44, 33 en 22 procent.
Een laatste vraag betrof de deskundigheid en attitude van de ambulant begeleider. Bij deze vraag gaat het alleen om
de kinderen in het regulier onderwijs. Van
de 95 betreffende ouders was 81 procent
tevreden, 12 procent neutraal en 7 procent
ontevreden hierover.

Thuis werken aan schoolse
vaardigheden

Met behulp van een vijfpuntsschaal
hebben wij de ouders gevraagd of zij
thuis met hun kind werkten aan schoolse
vaardigheden in de leeftijd 4-13 jaar. Van
de ouders van schoolgaande kinderen
4-13 jaar (n=158) antwoordde 22 procent
zeer waar, 28 procent waar, 35 procent niet
waar en niet onwaar, 10 procent onwaar
en 5 procent zeer onwaar. Deze verdeling
komt vrijwel overeen met die gevonden in
een eerder onderzoek uit het schooljaar
2005-2006 naar schoolgaande kinderen
met Downsyndroom in deze zelfde leeftijdscategorie (De Graaf, 2007).
De ouders van regulier geplaatste kinderen geven vaker aan dat zij (zeer) veel
thuis werkten aan schoolse vaardigheden
dan de ouders van speciaal geplaatste kinderen. De percentages zijn respectievelijk
60 procent (zeer) waar bij de regulier geplaatste versus 35 procent bij de speciaal
geplaatste leerlingen. Een vergelijkbaar
verschil werd gevonden in het eerdere onderzoek van De Graaf (2007), namelijk 61
versus 40 procent. Eerder hebben we erop

Representativiteit
In de Update van Down+Up 90 is uitgebreid ingegaan op de representativiteit van de enquête. Deze
mag in ieder geval voor de leeftijd van 0-21 jaar
als in hoge mate representatief voor alle ouders
van kinderen met Downsyndroom in Nederland
worden opgevat. Wel zijn er kleine afwijkingen van
de werkelijkheid. Donateurs van de SDS, hoger opgeleide moeders en (althans bij kinderen ouder dan
9 jaar) ouders van kinderen met een overwegend
reguliere schoolloopbaan zijn enigszins oververtegenwoordigd. Verder is er in de enquête sprake
van een aanzienlijke ondervertegenwoordiging van
niet-westers allochtone gezinnen.
Wat betreft de antwoorden zijn er bij verreweg de
meeste vragen bij de thema’s uit deze Update geen
significante verschillen tussen donateurs versus
niet-donateurs en tussen hoog opgeleide versus
minder hoog opgeleide moeders. Correctie door
middel van weging leidt bovendien tot minimale
veranderingen in de percentages per leeftijdsgroep
met een bepaalde antwoordcategorie. Daarom
wordt verder afgezien van deze correctie. Relatief
vaker zijn er echter verschillen in de antwoorden
van de ouders van kinderen met een overwegend
reguliere versus een overwegend speciale schoolloopbaan, omdat veel vragen in deze update direct
samenhangen met de schoolloopbaan van het
kind. Waar van toepassing zullen in de tabellen en
tekst daarom ook de percentages na weging voor
schoolgeschiedenis worden weergegeven. Bij de
meeste vragen leidt deze weging overigens niet
tot grote verschuivingen.

gewezen (zie tabel 3) dat een hogere mate
van thuis werken aan schoolse vaardigheden samenhangt met een langere reguliere schoolloopbaan, ook na controle voor
factoren als o.a. intelligentie van het kind,
de aanwezigheid van autistiform gedrag,
mate van Early Intervention en van ‘leren
lezen om te leren praten’ en opleidingsniveau van de ouders.
We hebben de ouders ook gevraagd om
in te schatten hoeveel uur zij besteedden
aan het thuis werken aan schoolse vaardigheden. Voor de groep 4-13 jarigen als
totaal is dit gemiddeld 4,5 uur per week
(Standaarddeviatie 4,2). Voor ouders die
aangaven weinig of niet te werken aan
schoolse vaardigheden was dit gemiddeld
1,2 uur, voor ouders die ‘niet waar en niet
onwaar’ aangaven 3,9 uur, voor ouders
die veel hieraan werkten 4,8 uur en voor
ouders die zeer veel hieraan werkten 7,6
uur. De ouders van regulier geplaatste kinderen gaven aan gemiddeld gesproken 5,0
uur (SD 4,5) per week hieraan te werken,
de ouders van speciaal geplaatste kinderen 3,9 uur (SD 3,8). Er is dus een verschil
tussen regulier en speciaal geplaatste leerlingen met Downsyndroom in het gemiddeld aantal uren per week dat ouders thuis
werken aan schoolse vaardigheden met
hun kind. De variatie binnen deze beide
groepen blijkt echter zeer groot te zijn.

Discussie en conclusie

Er is in de enquête sprake van enige
oververtegenwoordiging van kinderen
boven de 9 jaar met een overwegend
reguliere schoolloopbaan. Hiervoor kan
worden gecorrigeerd door weging. In de
hoofdtekst zijn, waar van toepassing, de
percentages zonder en met weging vermeld. Hieronder wordt uitgegaan van de
gewogen percentages, omdat deze beter
zullen overeenkomen met de werkelijke
situatie in Nederland. Bij de meeste vragen
leidt deze weging overigens niet tot grote
verschuivingen.
Dagbesteding tot 5 jaar
In de eerste twee levensjaren maakt
bijna tweederde van de kinderen met
Downsyndroom nog geen gebruik van
gestructureerde kinderopvang. Dit aantal
daalt daarna snel van 12 procent met twee
jaar tot nog maar 2 procent met drie jaar.
In de leeftijd 0-3 jaar wordt tegenwoordig veel vaker gebruik gemaakt van een
vorm van kinderopvang dan begin jaren
negentig. Deze tendens geldt in de algehele bevolking en, de resultaten van
de huidige enquête vergelijkend met die
van een vergelijkbare enquête van begin
jaren negentig, ook voor kinderen met
Downsyndroom. In de leeftijd 3-6 jaar is
er bij kinderen met Downsyndroom één
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opvallende verschuiving ten opzichte van
begin jaren negentig: de kinderen stromen
tegenwoordig vaker op jongere leeftijd
door van een speciaal kinderdagverblijf
naar speciaal onderwijs.
Kinderen met Downsyndroom (0-5 jaar)
maken heden ten dage veel vaker gebruik
van reguliere dan van speciale kinderopvang. Er zijn hierin binnen deze leeftijdsgroep geen verschillen tussen jongens en
meisjes. De kinderen van hoger opgeleide
ouders maken vaker gebruik van reguliere
in plaats van speciale kinderopvang dan
die van minder hoog opgeleide ouders. Tevens maken kinderen van ouders die meer
aan Early Intervention doen vaker gebruik
van reguliere kinderopvang.
Kinderen met Downsyndroom in de
reguliere kinderopvang (crèche of peuterspeelzaal) zijn bij gelijke leeftijd iets verder
in de vroegkinderlijke ontwikkeling dan
kinderen met Downsyndroom in de speciale kinderopvang. Waarschijnlijk kiezen
ouders van zich minder vlot ontwikkelende kinderen eerder voor speciale dagopvang, mogelijkerwijs heeft reguliere dagbesteding ook een stimulerende invloed
op de ontwikkeling. Verder zijn kinderen
waarvan de ouders meer aan Early Intervention doen iets verder in de vroegkinderlijke ontwikkeling (zie ook de Update van
Down+Up 94). De relatieve voorsprong van

Update
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kinderen in de reguliere dagopvang geldt
ook bij een gelijke mate van Early Intervention. De relatieve voorsprong van kinderen
waarvan de ouders meer aan Early Intervention doen, geldt ook binnen hetzelfde
type dagopvang.
De meerderheid van de ouders is tevreden over de dagopvang. Er zijn hierin geen
grote verschillen tussen reguliere versus
speciale dagopvang.
Leren lezen om te leren praten
Ongeveer de helft van de ouders heeft
gebruik gemaakt van ‘leren lezen om te
leren praten’ in de peuter- en/of kleuterleeftijd. In de kleuterleeftijd doet tegenwoordig ruwweg een kwart dit intensief
en ongeveer een kwart een beetje. In de
leeftijd >13 jaar ligt het percentage ouders
dat gedurende de kleuterjaren een beetje
of veel heeft gedaan met ‘leren lezen om
te leren praten’ iets lager. De bekendheid
van ‘leren lezen om te leren praten’ is
het afgelopen decennium blijkbaar nog
gegroeid onder ouders van kinderen met
Downsyndroom. Ouders die meer hebben gedaan met ‘leren lezen om te leren
praten’ zijn ook vaak actiever geweest met
Early Intervention.
Kinderen van ouders die meer hebben gedaan aan ‘leren lezen om te leren
praten’ hebben meer kans te starten op
een reguliere school en meer kans op een
langere reguliere schoolloopbaan, ook na
controle voor andere relevante variabelen
zoals het geslacht van het kind, de intelligentie van het kind, de eventuele aanwezigheid van autistiform gedrag, de mate
van Early Intervention, de mate van thuis
werken aan schoolse vaardigheden door
de ouders tijdens de basisschooljaren en
het opleidingsniveau van de ouders. Kleuters die zijn begeleid met ‘leren lezen om
te leren praten’ zullen vaker hebben laten
zien al een aantal leeswoorden en letters
direct te kunnen herkennen. Waarschijnlijk
zien de ouders en/of de school daardoor
eerder mogelijkheden voor het schoolse
programma van groep drie. Een langere
reguliere schoolloopbaan blijkt vervolgens
gemiddeld gesproken samen te gaan met
een veel betere leesontwikkeling (en in
mindere mate ook met een betere spraakontwikkeling) dan een overwegend speciale schoolloopbaan.
School
Op de leeftijd van vier jaar gaat bijna 60
procent van de kinderen met Downsyndroom naar school. Meisjes starten daarbij
vaker iets jonger dan jongens. Boven de
vijf jaar gaat slechts een klein deel (na
weging 8 procent) niet naar school maar
naar een speciaal kinderdagcentrum.
Heden ten dage start zo’n 60 procent van
de kinderen met Downsyndroom op een
reguliere school. Meisjes starten vaker op
een reguliere school dan jongens. Tevens
starten kinderen van hoger opgeleide
ouders vaker op een reguliere school dan

de kinderen van minder hoog opgeleide
ouders.
Van degenen die zijn gestart op een reguliere school doorloopt zo’n 39 procent
de gehele basisschool. Dit percentage ligt
hoger bij meisje en bij kinderen van hoger
opgeleide ouders. Deze starten dus niet
alleen vaker op een gewone school, maar
hebben bovendien meer kans er langer te
verblijven. Een verklaring voor de invloed
van het opleidingsniveau van ouders zou
kunnen zijn dat hoger opgeleide ouders
wellicht vaker beter toegerust zijn om te
onderhandelen met de school. Dit wijst op
de wenselijkheid van een versterking van
de ouderpositie en van een betere ondersteuning van ouders van leerlingen met
Downsyndroom in het onderwijs.
Uit de enquête blijkt dat bij de kinderen
in het regulier onderwijs een extra jaar
kleuteren en/of een jaar groep drie doubleren veel voorkomt. Verder blijkt dat
minstens de helft van de ouders met een
kind in de bovenbouw van de reguliere
basisschool het kind graag zou zien doorstromen naar Praktijkonderwijs of VMBO.
In de praktijk blijkt dit echter nog vaak niet
te worden gerealiseerd. Slechts een klein
aantal kinderen is na de reguliere basisschool doorgestroomd naar Praktijkonderwijs of VMBO (en soms daarna ook nog
naar MBO). Naar schatting 90 procent van
de op dit moment ongeveer 60 kinderen
met Downsyndroom per jaar die de gehele
basisschool regulier hebben doorlopen
stroomt door naar VSO-ZML. Dit heeft dus
niet de eerste voorkeur van een aanzienlijk
deel van de ouders van deze betreffende
kinderen.
Wanneer kinderen met Downsyndroom
naar speciaal onderwijs gaan, dan is dit in
zo’n 90 procent van de situaties een ZMLschool. Soms gaan de kinderen ook naar
speciaal basisonderwijs, Praktijkonderwijs
of een andere vorm van speciaal onderwijs
(Mytylschool; school voor kinderen met
taalbeperkingen; school voor kinderen
met een visuele beperking). Een klein aantal volgt onderwijs in een speciale klas binnen een gewone school.
De meerderheid van de ouders is tevreden over het onderwijs, d.w.z. over: de
afstemming op het intelligentieniveau; de
afstemming op de wijze van informatieverwerking; de deskundigheid en attitude
van het team; de deskundigheid van de
ambulant begeleider. Over beide eerste
aspecten zijn de ouders van speciaal geplaatste leerlingen iets vaker ontevreden
dan de ouders van regulier geplaatste
leerlingen. Bij de eerste drie aspecten valt
op dat de ouders van speciaal geplaatste
kinderen het speciaal onderwijs vaker
kritischer beoordelen naarmate het kind
voorafgaand aan speciale plaatsing langer
op een reguliere school heeft gezeten.
Deze ouders hanteren waarschijnlijk hun
eerdere ervaring op de reguliere school als
vergelijking. Zoals we hierboven hebben
gezien geldt bovendien voor een aanzien44 • Down+Up 95
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lijk deel van de ouders van kinderen die de
gehele basisschool hebben doorlopen dat
de daarop volgende plaatsing in het VSOZML niet hun voorkeur had.
Thuis werken aan schoolse
vaardigheden
Ongeveer de helft van de ouders van
schoolgaande kinderen met Downsyndroom in de leeftijd 4-13 jaar geeft aan veel
of zeer veel thuis te werken aan schoolse
vaardigheden met hun kind. Bij regulier
geplaatste leerlingen ligt dit op 60 procent, bij speciaal geplaatste op 35 procent.
Gemiddeld gesproken besteden ouders
zo’n 4,5 uur per week aan schoolse vaardigheden. Ouders die hier weinig of niet
aan werken zo’n 1,2 uur, ouders die hier
zeer veel aan doen gemiddeld 7,6 uur. De
ouders van regulier geplaatste leerlingen
besteden hier ongeveer 5,0 uur aan, de
ouders van speciaal geplaatste leerlingen
zo’n 3,9 uur. De variatie binnen deze beide
groepen is echter groot.
Een hogere mate van thuis werken aan
schoolse vaardigheden (op de vijfpuntsschaal) gaat samen met een langere reguliere schoolloopbaan, ook na controle voor
factoren als o.a. intelligentie van het kind,
de aanwezigheid van autistiform gedrag,
mate van Early Intervention en van ‘leren
lezen om te leren praten’ en opleidingsniveau van de ouders.
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In deze serie artikelen leest u hoe alle
gegevens van de grote SDS-enquête zijn
verwerkt en welke conclusies er kunnen
worden getrokken. Hier gaat het over de
ontwikkeling van taal, zelfredzaamheid,
schoolse vaardigheden en computervaardigheden. Deze Update geeft hiervan
een gedetailleerd beeld. Opvallend is dat
de jongere generatie tegen een jaar of
14 gemiddeld reeds betere schoolse- en
computervaardigheden heeft dan de
huidige volwassenen. In deze Update is
systematisch nagegaan welke factoren
van invloed zijn. Naast IQ en leeftijd blijkt
het aantal jaren dat een kind naar een
reguliere school is gegaan een cruciale rol
te spelen, vooral voor schoolse- en computervaardigheden en in mindere mate voor
taal. Regulier onderwijs hoeft niet voor
ieder kind met Downsyndroom haalbaar
te zijn of de beste keuze te zijn. Maar als
het lukt, dan blijkt dit de ontwikkeling te
stimuleren. Er zijn nog andere belangrijke
factoren. Op twee daarvan hebben ouders
direct invloed: Early Intervention en thuis
werken aan schoolse vaardigheden.

De ontwikkeling
van kinderen met
Downsyndroom
In 2009 hebben meer dan 800 ouders de online SDS-enquête ingevuld. In de update bij Down+Up 94 bespraken wij de mijlpalen in de
vroegkinderlijke ontwikkeling. Deze update gaat in op de verdere ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom. Daarbij worden ook data
betrokken uit een onderzoek uit 2006 met een follow-up in 2007 en
2010. We bekijken een aantal gebieden: IQ, lezen, schrijven, rekenen,
zelfredzaamheid, taal en computervaardigheden. Welke vaardigheden
kunnen mensen met Downsyndroom op welke leeftijd? Ook wordt
nagegaan of er verbanden zijn tussen ontwikkeling en een aantal
andere factoren, waaronder geslacht, intelligentie van het kind, bijkomende medische problemen, opleidingsniveau van de ouders, Early
Intervention door de ouders, mate waarin ouders thuis werken aan
schoolse vaardigheden en schooltype. • Gert de Graaf, Erik de Graaf

Opzet van de enquête

Van december 2008 tot en met augustus
2009 heeft de SDS een online enquête
uitgezet. Er werden zo’n 835 deelvragen
gesteld, verdeeld over 28 thema’s. In totaal startten 835 ouders (827 biologische
en 8 pleeg/stiefouders) van kinderen
met Downsyndroom aan het invullen
van de gehele vragenlijst. Wat betreft de
antwoorden op de vragen zijn er geen systematische verschillen tussen ouders die
slechts een deel en ouders die de gehele
vragenlijst hebben ingevuld. De enige uitzondering hierop is dat moeders die niet
in Nederland zijn geboren minder vaak de
gehele vragenlijst hebben voltooid.
De eerste vraag over de ontwikkeling van
de spraak is door 548 ouders beantwoord,
513 hebben alle vragen over de ontwikkeling van de verschillende vaardigheden
beantwoord.
De vragenlijst is vaker (zo’n 80 procent)
ingevuld door de moeder dan door de
vader. De leeftijd van de personen met
Downsyndroom loopt uiteen van 0 jaar tot
45 jaar, bij de onderwerpen in deze Update
van 0 tot 35 jaar. Bij de analyse van gegevens wordt uiteraard rekening gehouden
met de verschillen in leeftijd.

Gebruik van data uit
eerder onderzoek

In 2006 (zie: De Graaf, 2007a;b;2010) is
vanuit de SDS een onderzoek gedaan naar
de ontwikkeling van schoolse vaardigheden, zelfredzaamheid en taal van kinderen
met Downsyndroom bij een steekproef
uit de SDS-bestanden. In 2007 en in 2010
is een follow-up gedaan naar een deel van
deze steekproef (noot 1). In 2007 is geïnfor-

Figuur 1: Vergelijking tussen de onderzoeken wat betreft de leesontwikkeling per
schoolgeschiedenis
meerd naar zelfredzaamheid, taal en lezen.
In 2010 zijn alleen de leesvaardigheden
geïnventariseerd.
In deze verschillende onderzoeken zijn
steeds dezelfde vragen gesteld ten aanzien van zelfredzaamheid, taal en schoolse
vaardigheden als in de huidige enquête.
Daardoor konden wij voor de verschillende
aspecten van de ontwikkeling nagaan of
er verschillen zijn tussen de verschillende
onderzoeken (de 2006-steekproef, de
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2007-follow-up, de 2010-follow-up en de
2009 online enquête) waar het personen
van dezelfde leeftijd betreft. Er blijken
vrijwel geen verschillen te zijn wanneer de
verschillende steekproeven gewogen zijn
voor schoolgeschiedenis (zie kader over representativiteit), ofwel wanneer personen
met een vergelijkbare schoolgeschiedenis
(overwegend regulier of juist overwegend
speciaal) met elkaar worden vergeleken.
Mede daarom vonden wij het verantwoord

Update

Waarom is dit artikel ook voor
ouders interessant?

om, in het kader van deze Update, bij de
beschrijving van wat personen met Downsyndroom kunnen op verschillende leeftijden, de gegevens uit de eerdere onderzoeken samen te voegen met die van de 2009
online enquête. Door het samenvoegen
van al deze data, zijn er per leeftijd veel
grotere aantallen beschikbaar, met daardoor minder toevalsschommelingen. Ter
illustratie zijn de grote overeenkomsten
tussen de onderzoeken in figuur 1 zichtbaar gemaakt voor lezen. In de bovenste
subfiguur gaat het om personen met een
overwegend reguliere schoolgeschiedenis.
Deze zitten ofwel op een reguliere school
ofwel hebben voorafgaand aan speciale
plaatsing 5 jaar of langer op een reguliere
school gezeten. In de onderste subfiguur
gaat het om personen met een overwegend speciale schoolgeschiedenis. Deze
hebben ofwel altijd hun onderwijs op een
speciale school gevolgd, ofwel hebben
voorafgaand aan speciale plaatsing korter
dan 5 jaar op een reguliere school gezeten.
De lijnen in de grafiek zijn getrokken met
de non-lineaire Loess-functie van SPSS
(Epanechnikov).
Met betrekking tot lezen hebben we
door het samenvoegen van de onderzoeken 1259 data over 868 personen met
Downsyndroom in de leeftijd 0-35 jaar beschikbaar. Voor schrijven zijn dit 649 data
verdeeld over 649 personen, voor rekenen
654 data verdeeld over 654 personen, voor
taal 819 data verdeeld over 686 personen
en voor zelfredzaamheid 814 data verdeeld
over 681 personen. Wat betreft IQ hebben
we uit de onderzoeken tezamen 410 data
beschikbaar, verdeeld over 410 personen
(bij lang niet alle personen is er ooit een
IQ-test afgenomen). Informatie over computervaardigheden is beperkt tot de 2009
enquête en betreft 513 personen.

IQ

Wij beseffen dat het IQ een zeer grove
– bovendien in de praktijk lang niet altijd
betrouwbaar te meten - maat is die zeker
niet alles bepalend is voor de leermogelijkheden van een kind, noch voor diens
participatie in het echte leven. Toch leek
het ons in het kader van de volledigheid
van informatie over de ontwikkeling onontkoombaar om informatie hierover te
verzamelen. In de enquête is de ouders
daarom gevraagd of er bij hun kind ooit
een IQ-test is afgenomen. Als dat het geval was, dan konden de ouders kiezen uit
een zestal IQ-categorieën en aangeven
op welke leeftijd de test was afgenomen.
In de 2010-follow-up van het eerder genoemde onderzoek uit 2006 is de ouders
bovendien gevraagd het precieze IQ en de
gebruikte test te rapporteren.
De verdeling over de zes onderscheiden categorieën blijkt vrijwel identiek
te zijn in de 2009 online enquête en in
de 2010-steekproef. Het gecombineerde
beeld (n=410): 12 procent met een IQ <35;

39 procent met een IQ 35-50; 36 procent
met een IQ 50-60; 10 procent met een IQ
60-70; 2 procent met een IQ 70-75 en 1
procent met een IQ >75. Na weging voor
schoolgeschiedenis blijft de verdeling min
of meer gelijk met respectievelijk: 15; 40;
34; 7; 2 en 2 procent.
De meest gebruikte test in de 2010-follow-up is met 59 procent de SON-R
(Snijders-Oomen et al., 1998), gevolgd
door de WISC met 21 procent. Het gemiddelde IQ in de 2010-follow-up (n=125 met
een bekend IQ) is 47,2 (SD 11,3). Na weging
voor schoolgeschiedenis 46,5. Omdat nietschoolgaande kinderen niet in de followup zijn meegenomen zal dit beeld in de
werkelijke populatie nog iets lager kunnen
liggen. Uitgaande van een IQ van 20-30
voor de kinderdagverblijfkinderen (die in
de schoolgaande leeftijd niet naar een
school gaan), zal dit naar schatting rond de
45 liggen.
Er is een enigszins andere verdeling in
IQ tussen de personen <13 jaar en de personen >=13 jaar. In de eerste groep (n=192)
heeft 60 procent een IQ boven de 50, bij
de tweede groep (n=218) 39 procent. Na
weging voor schoolgeschiedenis 58 versus
34 procent. Dit verschil wordt grotendeels
verklaard door de leeftijd waarop het kind
is getest. De personen <13 jaar zijn op de
leeftijd van gemiddeld 6 jaar getest, bij
de personen >= 13 jaar is dit gemiddeld op
12-jarige leeftijd gebeurd. In eerdere onderzoeken (Carr, 1995; Rynders et al., 1997;
Turner & Alborz, 2003) is gevonden dat het
IQ gemiddeld gesproken daalt bij kinderen
met Downsyndroom gedurende de kinderjaren. Dat lijkt ook in het hier gepresenteerde onderzoek het geval te zijn.
De gemiddelde leeftijd waarop het IQ
(of bij jongere kinderen eigenlijk het DQ
= ‘developmental quotiënt’) is gemeten
bij alle kinderen tezamen (het 2009 en
2010 onderzoek gecombineerd) is 9 jaar,
variërend tussen de 0 jaar en de 28 jaar.
Bij 25 procent is het IQ gemeten tussen
de 0-5 jaar, bij 52 procent tussen de 5 en
13 jaar en bij de overige 23 procent boven
de 13 jaar (waarvan slechts bij 3 personen
boven de 21 jaar). Bij degenen waarbij het
IQ is gemeten tussen 0-5 jaar (n=103) heeft
63 procent een IQ >50, bij meting tussen
5-13 (n=212) 46 procent en boven de 13 jaar
(n=95) 41 procent. Na weging voor schoolgeschiedenis wordt dit respectievelijk 61,
44 en 33 procent. Ook het gemiddelde IQ
ligt iets lager naarmate het op een hogere
leeftijd is gemeten, in de 2010-groep ligt
het gemiddelde IQ in de onderscheiden
groepen qua meetleeftijd respectievelijk
op: 54, 46 en 46. Na weging voor schoolgeschiedenis verandert hier vrijwel niets aan:
54, 46 en 45.
Carr (1995) en Carr (2011) rapporteren
longitudinale data over een geboortecohort (van oorspronkelijk 54 personen,
afnemend naar 40 personen met 21 jaar)
geboren in 1963 en 1964 in Londen en
omgeving. Op de leeftijd van 4 jaar was
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het gemiddelde IQ 44 (Bayley Scale), op de
leeftijd van 11 jaar 37 (Merill-Palmer test)
en op de leeftijd van 21 jaar 45 (Leiter-test).
Carr veronderstelt dat de lagere score met
11 jaar het gevolg zou kunnen zijn van het
feit dat op die leeftijd een test is gebruikt
die meer beroep doet op verbale vaardigheden. Een andere mogelijke verklaring is
dat na een aanvankelijk daling van het gemiddelde IQ gedurende de kinderjaren, dit
in de jongvolwassen leeftijd weer iets kan
stijgen, omdat een deel van de mensen
met Downsyndroom zich cognitief langer
doorontwikkelt dan gebruikelijk is bij
mensen zonder Downsyndroom (Hodapp,
1997). Sloper et al. (1990), Turner & Alborz
(2003) en Turner et al. (2008) rapporteren
longitudinale data over een geboortecohort (van oorspronkelijk 181 kinderen) uit
Manchester en omgeving, geboren in de
periode 1973-1980. Op de leeftijd van 9 jaar
(n=102) was het gemiddelde IQ 40 (meestal gemeten met de McCarthy test of soms
met de Bayley Scale).
Het gemiddelde IQ in het huidige (2010-)
onderzoek ligt dus iets hoger dan dat in
het Manchester geboortecohort, maar is
vergelijkbaar met dat van de 21-jarigen in
het onderzoek van Carr. Er is geen onderzoek naar het IQ van meer recente grote
representatieve groepen kinderen met
Downsyndroom. Wel is er onlangs een
Nederlands onderzoek van TNO (GamerenOosterom et al., 2011) gepubliceerd waarin
informatie te vinden is over de mentale
leeftijd van kinderen met Downsyndroom
uit de geboortejaren 1992-1994. Ten tijde
van afname van de test (de McCarthy) waren de kinderen (n=285) 8,1 jaar oud met
een gemiddelde mentale leeftijd van 3,9
jaar. In het betreffende onderzoek worden
geen IQ-scores gerapporteerd. Om daarvan toch een ruwe tentatieve indicatie te
verkrijgen zou men de mentale leeftijd
kunnen delen door de kalenderleeftijd om
vervolgens deze uitkomst vermenigvuldigen met 100. Dan zou dit uitkomen op een
schatting van 48,1, dat wil zeggen vrijwel
overeenkomend met het gemiddelde IQ
van 47,2 in de ongewogen 2010-steekproef. De vergelijking met de ongewogen
steekproef is op zijn plaats, omdat de TNOsteekproef uit dezelfde SDS-bestanden
komt als de hier gepresenteerde onderzoeken. In de SDS-bestanden zijn kinderen
met een reguliere schoolloopbaan enigszins oververtegenwoordigd (zie het kader
over representativiteit).

IQ en geslacht

Waar voor de groep als geheel in ons
onderzoek (alle data tezamen) 48 procent
een IQ>50 heeft, is dit bij de mannen 44
procent en bij de vrouwen 55 procent. Na
weging voor schoolgeschiedenis wordt
dit 41 en 52 procent. Dit verschil is statistisch significant op een Chi-Square test.
Het bijbehorende gemiddelde IQ in het
onderzoek uit 2010 is 45 voor mannen en
49 voor vrouwen (na weging 45 en 48), een

net niet significant verschil op de T-test.
Ook Carr (2011) rapporteert net niet-significante verschillen in gemiddeld IQ tussen
mannen en vrouwen met Downsyndroom
(IQ van 42 versus 50 op 21 jarige leeftijd). In
het Manchester geboortecohort zijn deze
verschillen tussen mannen en vrouwen
wel significant (Turner et al., 2008), maar
bij de rapportage worden deze niet nader
gespecificeerd.

IQ en opleidingsniveau van de ouders

In de 2010-steekproef is er geen significant verband tussen opleidingsniveau
van de vader of de moeder enerzijds en
het IQ van het kind anderzijds, niet met
het gemiddeld IQ en ook niet als naar de
verdeling over de IQ-categorieën wordt
gekeken. In de 2009-enquête is alleen
informatie beschikbaar over de verdeling
over IQ-categorieën. Daarbij is er geen
significant verband tussen opleidingsniveau van de vader en de IQ-categorie van
het kind. Tussen opleidingsniveau van de
moeder en de IQ-categorie van het kind is
er wel een significant verband. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat de 23 universitair opgeleide moeders bij 20 kinderen
een IQ boven de 50 rapporteren (87 pro-

Representativiteit
In de Update van Down+Up 90 is uitgebreid ingegaan op
de representativiteit van de enquête. Deze mag in ieder geval voor de leeftijd van 0-21 jaar als in hoge mate representatief voor alle ouders van kinderen met Downsyndroom in
Nederland worden opgevat. Wel zijn er kleine afwijkingen
van de werkelijkheid. Donateurs van de SDS, hoger opgeleide moeders en (althans bij kinderen ouder dan 9 jaar)
ouders van kinderen met een overwegend reguliere schoolloopbaan zijn enigszins oververtegenwoordigd. Overwegend regulier betekent dat het kind nog op een reguliere
school zit, ofwel voorafgaand aan speciale plaatsing 5 jaar
of langer op een reguliere school heeft gezeten. Verder is er
in de enquête sprake van een aanzienlijke ondervertegenwoordiging van niet-westers allochtone gezinnen.
Wat betreft de antwoorden zijn er bij verreweg de meeste
vragen bij de thema’s uit deze update geen significante
verschillen tussen donateurs versus niet-donateurs en
tussen hoog opgeleide versus minder hoog opgeleide
moeders. Correctie door middel van weging leidt bovendien tot minimale veranderingen in de percentages per
leeftijdsgroep met een bepaalde antwoordcategorie.
Daarom wordt verder afgezien van deze correctie. Relatief
vaker zijn er echter verschillen in de antwoorden van de
ouders van kinderen met een overwegend reguliere versus
een overwegend speciale schoolloopbaan, vooral bij de
vragen ten aanzien van schoolse vaardigheden en computervaardigheden. Waar van toepassing zullen in de tabellen
en tekst daarom de percentages na weging voor schoolgeschiedenis worden weergegeven, omdat deze beter zullen
overeenkomen met de werkelijke situatie in Nederland.
Bij de beschrijving in deze Update van wat personen met
Downsyndroom op verschillende leeftijden kunnen hebben
wij de gegevens uit een eerder onderzoek van De Graaf
(2007a;b;2010) naar een representatieve groep kinderen
met Downsyndroom, en de follow-up van dit onderzoek
uit 2007 en 2010, samengevoegd met de data uit de online
enquête. Dit is uitgelegd in de inleiding van deze Update.

cent), terwijl dit bij de kinderen van de 259
niet-universitair opgeleide moeders bij 48
procent het geval is. Dit verschil kan niet
worden verklaard door verschillen in de
leeftijd waarop de kinderen zijn getest. Er
zijn in de enquête overigens geen significante verschillen in IQ van het kind tussen
laag-, MBO- en HBO-opgeleide moeders.
Carr (1995) vond geen significante verbanden tussen opleidingsniveau’s van ouders
en IQ van het kind. In het Manchester geboortecohort blijkt er wel een significante
correlatie te zijn tussen het opleidingsniveau van de moeder en het IQ van het kind
(Turner et al., 2008). Carr (1995) merkt op
dat er drie studies zijn waarin een correlatie is gevonden tussen opleidingsniveau
van de ouders en IQ van het kind met
Downsyndroom, maar ook drie studies
waarin geen enkel significant verband kon
worden aangetoond. Zij concludeert dat
een eventueel verband in deze wellicht
niet een vast gegeven is, maar blijkbaar
kan variëren tussen populaties.

IQ en Early Intervention

Niholm (1996) geeft aan dat er in een
aantal onderzoeken korte termijn effecten
zijn aangetoond van Early Intervention op
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de cognitieve ontwikkeling van kinderen
met Downsyndroom. Onderzoek naar lange termijn effecten is echter schaars. Ook
zijn er daarbij vaak zodanige methodologische problemen dat het niet mogelijk
is om enige conclusie te trekken. Niholm
noemt slechts vier onderzoeken met een
lange termijn follow-up waarbij sprake is
van weinig methodologische problemen.
In twee daarvan verdwenen de effecten
van Early Intervention na verloop van tijd,
in beide andere niet. Er is dus nog weinig
zeker over de lange termijn effecten van
Early Intervention.
In de 2009-enquête is gevraagd naar de
mate waarin ouders Early Intervention
hebben gedaan en naar de mate waarin
zij hebben gewerkt met ‘leren lezen om
te leren praten’. Van de kinderen (met een
gerapporteerd IQ op een test) waarvan de
ouders niet met Early Intervention hebben gewerkt (n=113) heeft 42 procent een
IQ boven de 50, bij de ouders die af en toe
met Early Intervention hebben gewerkt
(n=108) is dit 51 procent, bij degenen die
hiermee intensief hebben gewerkt (n=64)
66 procent. Bij ‘leren lezen om te leren
praten’ geldt een soortgelijk verband met
percentages van respectievelijk 42, 60 en

Update

De grote SDS-enquête

65 procent met een IQ hoger dan 50 (n=112;
n=62; n=57). In beide gevallen zijn die verschillen statistisch significant (p<0.01 bij
Chi-Square). Ze blijken niet te kunnen worden verklaard door verschillen in testleeftijd van de kinderen, noch door verschillen
in opleidingsniveau’s van de ouders die
in meerdere of mindere mate met Early
Intervention, en/of met leren lezen om te
leren praten, hebben gewerkt.
Een verband tussen twee variabelen zegt
nog niets over de richting van oorzaak
en gevolg. Het valt niet helemaal uit te
sluiten dat kinderen met Downsyndroom
die relatief meer leerbaar zijn, of kinderen
met minder gezondheidsproblemen, meer
kans hebben dat hun ouders intensief
gaan werken met Early Intervention (en/of
later met leren lezen om te leren praten),
ofwel door de positieve feedback van hun
kind hiermee intensiever doorgaan. Omdat ouders echter al op zeer jonge leeftijd
van hun kind (zie Update 94) beslissen of
zij Early Intervention gaan doen, lijkt het
onwaarschijnlijk dat zij op dat moment
al kunnen inschatten dat hun kind tot de
meer of minder leerbare kinderen met
Downsyndroom behoort. Ook is er geen
enkele verschil in gerapporteerde medische problematiek tussen kinderen waarvan de ouders in meerdere of mindere
mate Early Intervention (niet; af en toe;
of juist intensief) hebben gedaan. Wanneer ouders van de kinderen met meer
gezondheidsproblemen werkelijk vaker
zouden afzien van Early Intervention, zou
je dergelijke verschillen wel verwachten.
Een alternatieve verklaring is dan dat het
werken met Early Intervention (en wellicht
ook het leren lezen om te leren praten) een
positieve uitwerking heeft op de ontwikkeling – en daarmee op termijn op het IQ.
Hierover kan echter alleen longitudinaal
onderzoek meer uitsluitsel geven. Ouders
moeten zich realiseren dat een eventueel
verband op groepsniveau nog niets zegt
over een individu. Ook binnen de groep
kinderen waarvan de ouders op gelijke
wijze (niet, af en toe, of juist intensief) met
Early Intervention (en/of met leren lezen
om te leren praten) hebben gewerkt bestaat er namelijk nog steeds een enorme
spreiding in het IQ van de kinderen.

IQ en schoolplaatsing

Zowel in de 2009-enquête als in het
2010-onderzoek is er een significant verschil in IQ tussen degenen die ooit hun onderwijs zijn gestart op een reguliere school
en degenen die direct op een ZML-school
zijn begonnen. In de 2009-enquête heeft
van de reguliere starters (met een bekend
IQ; n=128) 68 procent een IQ>50, van degenen die direct startten op een speciale
school (n=76) 30 procent. In het 2010-onderzoek is dit verschil iets minder extreem,
bij de reguliere starters (n=104) heeft 48
procent een IQ>50, bij de speciale starters
(n=21) 29 procent. Het gemiddeld IQ in

het 2010-onderzoek van de eerste groep
is 48 en van de tweede 42. Dit verschil is
statistisch significant (p<0.05). Binnen de
2009-enquête is er geen verschil in de gemiddelde leeftijd van testafname tussen
de reguliere en de speciale starters. Ditzelfde geldt binnen het 2010-onderzoek.
Als we vervolgens kijken naar degenen
van 9 jaar en ouder, en daarbij de personen
vergelijken met een voornamelijk reguliere schoolloopbaan (deze zitten nog op een
reguliere school of hebben voorafgaand
aan speciale plaatsing 5 jaar of langer op
een reguliere school gezeten) versus de
personen met een overwegend speciale
schoolloopbaan, dan valt wederom een
verschil in IQ op. Van degenen ouder dan 9
jaar met een overwegend reguliere schoolloopbaan in de 2009-enquête (n=71) heeft
69 procent een IQ>50, van degenen met
een overwegend speciale schoolloopbaan
(n=85) 40 procent. Gemiddelde testleeftijd
is gelijk in beide groepen. In het 2010-onderzoek is dit respectievelijk 65 en 25
procent (n=62; n=63). Het gemiddeld IQ in
het 2010-onderzoek van de eerste groep
is 52 en van de tweede 42. Dit verschil is
statistisch significant (p<0.05). Ook in het
2010-onderzoek is er tussen de onderscheiden groepen geen significant verschil
in gemiddelde leeftijd waarop de test is
afgenomen.
IQ lijkt dus een duidelijke rol te spelen in
de selectie welke kinderen op een reguliere school starten en ook in de selectie
welke daar na de aanvankelijke plaatsing
in groep 1 meer jaren onderwijs blijven volgen. Dit laatste wordt bevestigd door een
longitudinale analyse van het 2010-onderzoek. In het schooljaar 2005-2006 zaten
57 kinderen (met volledige data in 2006
en 2010) uit dit onderzoek nog op een reguliere school. In 2010 waren 23 van deze
kinderen doorverwezen naar speciaal onderwijs. In de periode tussen 2006 en 2010
hadden de betreffende 57 kinderen tussen
de 0 en de 4,5 jaar op een reguliere school
gezeten. Dit aantal jaren (dat de in 2006
regulier geplaatste kinderen daarna nog
op een reguliere school hebben gezeten)
correleert na correctie voor leeftijd met
alle gemeten ontwikkelingsgebieden in
2006, maar het sterkst met IQ (r=0,45). Na
controle voor leeftijd en IQ vervalt de significantie van alle andere correlaties met
het aantal jaren dat het kind nog op een
reguliere school heeft gezeten. Alleen de
correlatie met lezen (r=0,26) bereikt met
p=0,06 bijna significantie. Vooral kinderen
met Downsyndroom met een hoger IQ
hebben dus meer kans om op een reguliere school te kunnen blijven. Dit effect op
groepsniveau neemt niet weg dat er ook
kinderen met een relatief hoog IQ starten
op een ZML-school of vanaf een reguliere
school al snel kunnen worden doorverwezen naar speciaal onderwijs, en dat soms
kinderen met een relatief laag IQ toch tot
in de bovenbouw van de reguliere basisschool onderwijs volgen.
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Overzicht van zes
ontwikkelingsgebieden

We hebben de data van de 2009-enquête en van het 2006-onderzoek en de
follow-ups uit 2007 en 2010 voor wat
betreft lezen, schrijven, rekenen, zelfredzaamheid en taal samengevoegd. Voor
de computervaardigheden is gebruik gemaakt van de data uit de 2009-enquête.
Bij de schoolse vaardigheden, bij taal en bij
de computervaardigheden konden ouders
alleen aangeven of hun kind wel of niet
een bepaalde vaardigheid beheerste. Een
totaalscore per ontwikkelingsgebied is berekend door 3 punten toe te kennen voor
elk item waarop ouders hebben aangegeven dat hun kind het kan. Bij zelfredzaamheid kon bij de vragen gekozen worden uit
‘niet’, ‘met een beetje hulp’, ‘met veel hulp’
en ‘helemaal zelfstandig’. Daarvoor zijn
respectievelijk 0, 1, 2 of 3 punten toegekend. Een totaalscore werd berekend door
alle punten per ontwikkelingsgebied bij
elkaar op te tellen. De totaalscores op de
verschillende gebieden kunnen overigens
niet met elkaar worden vergeleken, omdat
het aantal items per gebied verschillend
is en ook de moeilijkheidsgraad van items
kan variëren. Cronbach’s Alfa, een maat
voor de interne samenhang van de schalen, was in de 2006 steekproef 0,72 bij taal,
0,82 bij zelfredzaamheid en 0,95 bij de drie
schoolse gebieden. In een vooronderzoek
in 2005 werden de scores bij 18 kinderen
verzameld bij zowel ouders als leerkrachten. De leerkracht- en ouderscores hadden
een hoge correlatie, tussen de 0,85 en 0,95
voor de verschillende gebieden.

Overeenkomst tussen beide
onderzoeken

Naar vijf van de zes ontwikkelingsgebieden is in beide onderzoeken geïnformeerd.
Figuur 2 toont de overeenkomst tussen
beide onderzoeken (2009 enquête versus
2006-onderzoek met de follow-ups in
2007 en 2010) wanneer personen met een
reguliere of juist met een speciale voorgeschiedenis met elkaar worden vergeleken.
De lijnen in de grafiek zijn wederom getrokken met de non-lineaire Loess-functie
van SPSS (Epanechnikov).

Verloop van de ontwikkeling
met de leeftijd

In figuur 3 worden de data van beide onderzoeken tezamen gebracht en wordt het
verloop van de ontwikkeling weergegeven
voor de totale gewogen steekproef en
opgesplitst voor personen met een overwegend reguliere versus een overwegend
speciale schoolloopbaan.
Wat betreft lezen, schrijven, rekenen en
computervaardigheden, neemt voor de
groep als geheel de score toe tot een jaar
of veertien. Boven deze leeftijd liggen de
scores steeds lager met toenemende leeftijd. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste
daalt het percentage personen met een
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Figuur 2: Vergelijking tussen de twee onderzoeken per
schoolgeschiedenis
overwegend reguliere voorgeschiedenis
snel boven de veertien jaar, van zo’n 35
procent met een overwegend reguliere
voorgeschiedenis tussen de acht en de
veertien jaar, naar vrijwel 0 rond de dertig
jaar. Dit bepaalt zeker de helft van de daling van scores voor de groep als geheel.
Ten tweede liggen boven de veertien
jaar de scores op deze gebieden, althans
bij lezen en computervaardigheden, van
degenen met een overwegend speciale
schoolgeschiedenis lager met toenemende leeftijd.
Voor de personen met een overwegend
reguliere schoolgeschiedenis stijgen de
scores voor lezen en schrijven, rekenen
en computervaardigheden tot een jaar of
veertien om daarna min of meer constant
te blijven. Bij personen met een speciale
voorgeschiedenis liggen de scores voor de
schoolse vaardigheden en de computervaardigheden duidelijk lager dan bij degenen met een reguliere voorgeschiedenis
en neemt dit verschil toe met de leeftijd.
Bij degenen met een speciale schoolgeschiedenis stijgen de schoolse scores tot
een jaar of veertien. Daarboven liggen de
scores lager met toenemende leeftijd, althans bij lezen en computervaardigheden.
Dit laatste zou in principe door twee
mechanismen verklaard kunnen worden.
Mogelijkerwijs verleert een deel van de
personen met een speciale schoolgeschiedenis schoolse vaardigheden en computervaardigheden boven de veertien jaar.
De 2010-follow-up van het onderzoek uit
2006 geeft hiervoor echter geen aanwijzingen. Van de 36 personen van 12-14 in
2007 hebben er slechts drie vaardigheden
verloren op het gebied van lezen tussen
2007 en 2010, 2 van de 20 met een speciale
voorgeschiedenis en 1 van de 16 met een
reguliere voorgeschiedenis. Een andere
mogelijke – en plausibele - verklaring voor
de daling van schoolse vaardigheden bij
personen met een speciale voorgeschiedenis boven de 14 jaar, zou kunnen zijn dat
ZML-scholen in de loop der jaren gemiddeld gesproken meer aandacht zijn gaan

Figuur 3: Verloop van de ontwikkeling per schoolgeschiedenis
(beide onderzoeken tezamen)

besteden aan schoolse vaardigheden (en
computervaardigheden) bij hun leerlingen
met Downsyndroom. De oudere generatie
scoort dan lager, omdat in hun tijd er minder tijd en energie werd geïnvesteerd in
schools leren binnen het ZML-onderwijs.
Zij hebben de vaardigheden niet verleerd,
maar het is hun nooit (of in minder mate)
aangeleerd.
Zelfredzaamheid volgt een ander patroon dan de schoolse vaardigheden, met
relatief weinig verschil tussen personen
met een reguliere versus een speciale
schoolgeschiedenis, en – opvallend – het
blijven toenemen van de scores boven de
veertien jaar bij beide subgroepen. Als het
om zelfredzaamheidvaardigheden gaat,
worden adolescenten en jongvolwassenen
met Downsyndroom blijkbaar nog zelfstandiger met toename van leeftijd.
Taal volgt ook een ander patroon dan de
schoolse vaardigheden, met eveneens een
wat minder groot verschil tussen regulier
en speciaal. Taalvaardigheid, zoals dit is
gemeten in de vragenlijst, stijgt tot de
leeftijd van een jaar of twaalf om daarna
vrijwel constant te blijven in beide subgroepen qua schoolgeschiedenis.

Verklaring voor de verschillen
in ontwikkeling

Waarom zijn personen met een overwegend reguliere schoolgeschiedenis
vaardiger dan personen met een overwegend speciale schoolgeschiedenis? Is dit
alleen een gevolg van selectieve integratie, waarbij meer vaardige kinderen met
Downsyndroom meer kans hebben om in
het regulier onderwijs te starten en/of er
langer te verblijven, of is er ook een direct
gunstig effect van onderwijsintegratie op
de ontwikkeling? Wat is de rol van IQ? En,
welke andere variabelen zijn hierbij van
invloed?

Ontwikkeling, schoolplaatsing en IQ

We hebben eerder gezien dat er een
aanzienlijke verschil is in het gemiddelde
IQ – en de verdeling over IQ-categorieën
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- tussen leerlingen met een overwegend
reguliere versus een overwegend speciale
schoolgeschiedenis. Toch verklaart dit IQverschil maar zeer ten dele de gemiddelde
verschillen in vaardigheden tussen de
personen met een overwegend reguliere
versus overwegend speciale schoolgeschiedenis. In figuur 6 wordt dit zichtbaar
gemaakt. We vergelijken daarin de ontwikkeling in de leeftijd 5-21 jaar van vier
groepen:
1) personen met een overwegend reguliere schoolloopbaan met een IQ>50;
2) personen met een overwegend speciale schoolloopbaan met een IQ>50;
3) personen met een overwegend reguliere schoolloopbaan met een IQ tussen
35-50;
4) personen met een overwegend speciale schoolloopbaan met een IQ tussen
35-50.
Degenen met een IQ<35 laten we buiten
deze vergelijking, omdat dit een groep is
met meer uitgesproken ontwikkelingsbelemmeringen die zelden op een reguliere
school zullen zitten. Het exacte IQ is binnen de 2009-enquête niet bekend. Maar
binnen het eerdere 2006-onderzoek was
het gemiddelde IQ van groep 1 57 en van
groep 2 eveneens 57. In groep 3 was dit 45
en in groep 4 41.
Als verschillen in IQ voor een groot deel
de verschillen tussen personen met een
reguliere versus een speciale voorgeschiedenis zouden verklaren, dan zouden groep
1 en 2 min of meer gelijk moeten scoren
en – gezien het zeer aanzienlijke verschil
in IQ - beide een stuk hoger dan groep 3 en
4. Groep 4 zou een weinig lager moeten
scoren dan groep 3 op de verschillende
ontwikkelingsgebieden. Uit figuur 6 blijkt
echter dat groep 1 op iedere leeftijd aanmerkelijk hoger scoort dan groep 2 op alle
ontwikkelingsgebieden, behalve zelfredzaamheid (waar tot een jaar of veertien
groep 1 en 2 gelijk opgaan). Bovendien
scoort zelfs groep 3 hoger dan groep 2
(met als uitzondering zelfredzaamheid
waar het patroon niet zo duidelijk is). Dit

betekent dat op het gebied van schoolse
vaardigheden, taal en computervaardigheden, op een vergelijkbare leeftijd personen
met een IQ tussen 35-50 met een overwegend reguliere schoolloopbaan vaardiger
zijn dan personen met een IQ>50 met een
overwegend speciale schoolloopbaan.
Het feit dat personen met Downsyndroom, op gelijke leeftijd en met een
zelfde IQ, vaardiger zijn qua schoolse
vaardigheden, computervaardigheden,
taal en zelfredzaamheid, naarmate zij een
langere reguliere schoolloopbaan hebben gehad, kan ook statistisch worden
aangetoond. Na correctie voor leeftijd en
IQ blijft er een significant correlatie tussen enerzijds lezen, schrijven, rekenen,
computervaardigheden, zelfredzaamheid
en taal met anderzijds het aantal jaren
dat de persoon op een reguliere school
heeft gezeten. Dit geldt voor alle drie de
meetmomenten in het eerdere onderzoek
afzonderlijk bekeken, met als enige uitzondering de zelfredzaamheid in 2006. Het
geldt eveneens voor alle ontwikkelingsgebieden in de 2009-enquête. Het geldt
ook als afzonderlijk binnen deze laatste
steekproef naar degenen ouder en jonger
dan 13 jaar wordt gekeken. Het verband is
het sterkst en meest consistent voor lezen,
met een correlatie van vaardigheid met
aantal jaren regulier onderwijs (na correctie voor leeftijd en IQ) lopend van 0,47
(2007-steekproef) tot 0,57 (2009-enquête
<13 jaar). Voor schrijven varieert dit tussen
0,40 (2006-steekproef) en 0,57 (2009-enquête <13 jaar), voor rekenen tussen 0,37
(2006-steekproef) en 0,52 (2009-enquête
>= 13 jaar), voor computervaardigheden
tussen 0,43 (2009-enquête < 13 jaar) en
0,49 (2009-enquête >= 13 jaar). Voor taal
ligt dit iets lager (en is het beeld minder
consistent) tussen 0,20 (2007-steekproef)
en 0,47 (2009-enquête <13 jaar). Ook bij
zelfredzaamheid is het verband zwakker, variërend tussen een niet significant
verband in de 2006-steekproef, tot 0,30
(2007-steekproef). In tabel 1 wordt dit
weergegeven.

Voorspelling van schoolse
vaardigheden

IQ-verschillen verklaren dus onvoldoende
de verschillen in ontwikkeling tussen
leerlingen met een reguliere versus een
speciale schoolloopbaan. Hieronder zullen

Figuur 4:
Vergelijking
naar IQcategorie én
overwegend
reguliere versus overwegend speciale
schoolloopbaan.
we ingaan op de rol van mogelijke andere
verklarende variabelen.
De score op schoolse vaardigheden
kan worden voorspeld met behulp van
lineaire regressies. Als voorspellende variabelen kunnen dan alle factoren worden
ingevoerd die mogelijkerwijs van invloed
zouden kunnen zijn op de ontwikkeling
van schoolse vaardigheden. In De Graaf
(2007b;2010) is aangetoond dat in de
2006- en 2007-steekproef de schoolse
vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen)
met deze werkwijze redelijk goed kunnen
worden voorspeld op grond van de leeftijd,
geslacht (overigens niet significant na
toevoeging van de andere voorspellende
variabelen aan de vergelijking), taal, zelfredzaamheid, ‘kindkenmerken’, opleidings-

niveau vader, opleidingsniveau moeder en
de mate waarin ouders thuis aan schoolse
vaardigheden werken. ‘Kindkenmerken’
betreft een schaal gebaseerd op een aantal items waarvan uit eerder onderzoek
was gebleken dat deze van invloed kunnen
zijn op het al dan niet op een reguliere
school mogen blijven. De betreffende
items (zoals de mate van zelfstandig kunnen werken; de mate van afleidbaarheid;
de mate van verstaanbaarheid; het cognitieve niveau ingeschat door de ouders)
kunnen echter ook van invloed zijn op de
ontwikkeling. De Graaf (2007b;2010) laat
vervolgens zien dat de schoolse vaardigheden nauwkeuriger kunnen worden voorspeld als aan de voorspellende regressievergelijking informatie wordt toegevoegd

Tabel 1: correlatie van het aantal jaren reguliere school met score op de verschillende vaardigheden, na correctie voor IQ en leeftijd

* = p < 0,05 **= p < 0,01
Steekproef

lezen

rekenen

schrijven

zelfredzaamheid

taal

computervaardigheden

2006
2007
2010
2009 < 13 jaar
2009 >= 13 jaar

0,53 **
0,47 **
0,52 **
0,57 **
0,56 **

0,37 **
niet gemeten
niet gemeten
0,39 **
0,52 **

o,40 **
niet gemeten
niet gemeten
0,57 **
0,47 **

niet significant
o,29 *
niet gemeten
0,25 *
0,22 *

o,23 *
0,20 *
niet gemeten
0,47 **
0,30 **

niet gemeten
niet gemeten
niet gemeten
0,43 **
0,49 **
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Computervaardigheden

Als we nu naar de computervaardigheden kijken in de 2009-enquête dan komt
hetzelfde beeld naar voren, of we nu naar
de groep als geheel kijken of opsplitsen
in jongere personen (4-13 jaar) en oudere
personen (>=13 jaar). Leeftijd, IQ, taalvaardigheid en de mate waarin ouders thuis
schoolse vaardigheden stimuleren én
het aantal jaren op een reguliere school
dragen bij aan de mate waarin de persoon
met een computer heeft leren omgaan. De
overige variabelen (opleidingsniveau ouders, geslacht en zelfredzaamheid van het
kind) zijn hierbij niet significant.

Taal

Ook bij de voorspelling van de score op
taal in de 2009-enquête levert het aantal
jaren reguliere school een significante bijdrage, bovenop het effect van IQ, leeftijd
en de mate van zelfredzaamheid, zowel bij
degenen van 4-13 jaar als bij degenen >=13
jaar (de overige variabelen zijn hier niet
significant). In de 2006-steekproef blijkt
het aantal jaren reguliere school niet significant bij te dragen aan de voorspelling
van taalvaardigheden. In de 2007-steekproef is dit weer wel het geval, bovenop de
bijdrage van IQ, geslacht en ‘kindkenmerken’ (de overige variabelen zijn hier niet
significant).
We hebben zelfredzaamheid ingevoerd
als mogelijke voorspeller in de regressievergelijkingen, omdat uit eerder onderzoek (Buckley et al., 2006) is gebleken dat
schoolplaatsing geen direct effect heeft op
de mate van zelfredzaamheid bij kinderen
met Downsyndroom. Zelfredzaamheid
wordt volgens Buckley et al. waarschijnlijk
meer bepaald door de leerbaarheid van
het kind en door wat ouders thuis aan stimulering doen. Deze laatste zaken zouden
ook invloed kunnen hebben op de taalontwikkeling (en op de ontwikkeling van
schoolse- en computervaardigheden).
Bij een gelijke leeftijd, gelijk IQ, gelijke
mate van zelfredzaamheid (en/of gelijke
score op ‘kindkenmerken’), gelijk geslacht
van het kind, alsmede een gelijk opleidingsniveau van de ouders, scoren personen met Downsyndroom hoger op taalontwikkeling als zij langer op een reguliere
school hebben gezeten (althans in de
2007-steekproef en in de 2009-enquête).
Een hogere score op taal wil zeggen dat
de ouders inschatten dat de betreffende
personen met Downsyndroom een grotere
woordenschat hebben bij het praten en
dat zij zich in meer complexe zinnen kunnen uiten. De uitkomsten van de regressies
(althans in de 2007- en 2009-steekproef)
suggereren dat er een gunstig effect
van reguliere schoolgang uitgaat op de
spraakontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Buckley et
al. (2006), Laws et al. (2000) & Laws et al.
(1995). Een mogelijke verklaring hiervoor
is de stimulerende invloed die uitgaat van
de meer taalvaardige klasgenoten op een
reguliere school.

Zelfredzaamheid

Alleen bij degenen >=13 jaar in de
2009-enquête draagt het aantal jaren
regulier onderwijs significant (maar in
bescheiden mate, met een beta van 0,22)
bij aan de voorspelling van zelfredzaamheid, bovenop het effect van leeftijd en IQ
(de overige ingevoerde variabelen, namelijk geslacht en opleidingsniveau ouders,
zijn hier niet significant). Bij degenen <13
jaar is er geen significante bijdrage van
het aantal jaren regulier onderwijs. Daar
wordt zelfredzaamheid voorspeld door
alleen leeftijd, IQ, en in deze subgroep
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ook geslacht (meisjes scoren gemiddeld
gesproken iets hoger) en opleidingsniveau van de moeder. Ook in de 2006- en
2007-steekproef levert het aantal jaren
reguliere school geen significante bijdrage
aan de voorspelling van zelfredzaamheid, bovenop het effect van leeftijd, IQ,
‘kindkenmerken’ en geslacht. Alleen de
2009-steekproef >= 13 jaar wijst dus op
een mogelijk direct effect van reguliere
schoolplaatsing op de ontwikkeling. De
drie andere steekproeven suggereren dat
het verband tussen reguliere schoolgang
en zelfredzaamheid, het gevolg is van selectieve plaatsing, waarbij kinderen met
een hoger IQ, meisjes én kinderen die hoger scoren op ‘kindkenmerken’ (een maat
die waarschijnlijk enige indicatie geeft van
leerbaarheid) meer kans hebben op een
reguliere school te starten en daar langer
te blijven. Als gevolg van die selectie op
IQ, geslacht en ‘kindkenmerken’ zijn de
regulier geplaatste kinderen dan ook meer
zelfredzaam.

Early Intervention en ‘leren lezen om
te leren praten’

In de 2009-enquête is ook gevraagd of de
ouders Early Intervention hebben gedaan
en of zij hun kind als peuter of kleuter hebben begeleid met ‘leren lezen om te leren
praten’. Toevoeging van de mate waarin
ouders Early Intervention hebben gedaan
aan de voorspelling van de vaardigheden
op de zes gebieden levert geen radicaal
ander beeld op. In de meeste regressies
is er geen significante bijdrage van Early
Intervention. Waar er wel een significante
bijdrage is, namelijk in de groep >= 13 jaar
bij rekenen, is dit effect bescheiden (met
een beta van 0,20). Bovendien komt het in
plaats van het effect van de mate waarin
ouders thuis aan schoolse vaardigheden
hebben gewerkt tijdens de schoolperiode,
een variabele die na toevoeging van de
mate van Early Intervention net niet meer
significant is. Voor ‘leren lezen om te leren
praten’ geldt een soortgelijk betoog. Dit
levert alleen een significante bijdrage aan
de voorspelling van schrijven in de groep
>=13 jaar – en ook hier is de bijdrage bescheiden (met een beta van 0,13).
In de Update bij Down+Up 95 zagen we
dat Early Intervention en ‘leren lezen om
te leren praten’ wel enigszins bijdragen
aan de voorspelling van het aantal jaren
dat een kind op de reguliere school blijft,
bovenop het effect van leeftijd, geslacht,
IQ, aanwezigheid van autistiform gedrag,
opleidingsniveau ouders, en mate waarin
ouders thuis werk(t)en aan schoolse vaardigheden. Het effect van Early Intervention
en van ‘leren lezen om te leren praten’ op
de ontwikkeling lijkt dus vooral te lopen
via het (bescheiden) effect van deze beide
variabelen op de schoolgang. Bovendien
zijn er, zoals we eerder in deze Update
hebben aangeduid, aanwijzingen voor
een gunstig effect van Early Intervention
en ‘leren lezen om te leren praten’ op het

Update

over het aantal jaren dat een kind op een
reguliere school heeft gezeten. Blijkbaar
is er een direct gunstig effect van de reguliere schoolgang op de ontwikkeling van
schoolse vaardigheden bij kinderen met
Downsyndroom. Er blijkt uit het 2006-onderzoek bovendien dat er aanzienlijk meer
tijd wordt besteed aan instructie in deze
vaardigheden bij kinderen met Downsyndroom op een reguliere school – en dit zou
een deel van de verklaring kunnen zijn
voor het gunstige effect van de reguliere
school op de schoolse ontwikkeling van
leerlingen met Downsyndroom (De Graaf,
2007b;2010).
Bij de voorspellende variabelen was op
dat moment nog geen informatie toegevoegd over IQ. Gegevens over IQ zijn vervolgens geïnventariseerd in de 2010-follow-up. Ook wanneer IQ als voorspeller
wordt toegevoegd, blijft de voorspelling
van schoolse vaardigheden (in de 2006-,
2007- en 2010-steekproef) nauwkeuriger
als informatie wordt toegevoegd over het
aantal jaren dat het kind (in het betreffende onderzoeksjaar) op een reguliere school
heeft gezeten. IQ neemt in de meeste
regressies de rol van ‘kindkenmerken’ over.
Dit zal elders, in De Graaf et al. (in press) in
detail worden gepresenteerd.
In De Graaf (2010) is wel al nagegaan of
in de 2009-enquête (waarbij IQ-categorie
bij een aanzienlijk deel van de personen
bekend was) het aantal reguliere jaren de
voorspelling van schoolse vaardigheden
nauwkeuriger maakt voor personen van 4
tot en met 21 jaar. Dat bleek ook daar het
geval te zijn. Dit betekent dat personen
met Downsyndroom die langer op een
reguliere school verblijven meer schoolse
vaardigheden leren, ook na correctie voor
verschillen in leeftijd, geslacht, IQ, zelfredzaamheid, taal, opleidingsniveau van de
ouders en de mate waarin ouders thuis
werken aan schoolse vaardigeden.
Een nadere analyse van de 2009-enquête, waarbij de groep wordt opgesplitst
in jongere personen (4-13 jaar) en oudere
personen (>= 13 jaar) geeft hetzelfde beeld.
Het aantal jaren regulier onderwijs levert
consistent een significante bijdrage aan
de voorspelling van de schoolse vaardigheden.

IQ. Verder zijn ouders die meer deden aan
Early Intervention geneigd om later tijdens
de schoolperiode meer tijd en energie te
investeren in het oefenen van schoolse
vaardigheden thuis, waarbij dit laatste een
bescheiden effect heeft op de ontwikkeling van schoolse vaardigheden.

Effect van bijkomende
gezondheidsproblemen

Er is geen significant verschil in de prevalentie van bijkomende gezondheidsproblemen tussen personen met een
overwegend reguliere versus speciale
schoolgeschiedenis, met uitzondering van
autistiform gedrag, waarbij in het eerste
geval dit door ouders bij 4 procent en in
het tweede geval bij 14 procent wordt
gerapporteerd. Bovendien correleert de
aanwezigheid van autistiform gedrag
negatief met de vaardigheden op alle zes
de gebieden na controle voor leeftijd. Dit is
het meest uitgesproken het geval bij zelfredzaamheid.
Toevoeging van de aanwezigheid van
autistiform gedrag aan de voorspellingen
van de vaardigheden, wijzigt alleen het
beeld bij zelfredzaamheid in de leeftijd >=
13 jaar. De aanwezigheid van autistiform
gedrag heeft bij deze groep een (negatief) effect op de zelfredzaamheid (beta =
-0,24), bovenop het effect van leeftijd, IQ
en het aantal jaren regulier onderwijs. In
alle andere gevallen is deze variabele niet
significant na toevoeging van de andere
voorspellende variabelen.
In de Update bij Down+Up 95 zagen we
dat de aanwezigheid van autistiform gedrag bijdraagt aan de voorspelling van het
aantal jaren dat een kind op de reguliere
school blijft, bovenop het effect van leeftijd, geslacht, IQ, Early Intervention of ‘leren lezen om te leren praten’, opleidingsniveau ouders, en mate waarin ouders thuis
werk(t)en aan schoolse vaardigheden.
Daarmee is er ook een indirect (bescheiden) effect van autistiform gedrag op de
verschillende ontwikkelingsgebieden. Bovendien is er een negatieve correlatie tussen autistiform gedrag en IQ (van -0,16).

Hoe staat het met concrete
vaardigheden?

De enquête in combinatie met het eerdere onderzoek levert zeer gedetailleerde
informatie op over welke percentage van
alle personen met Downsyndroom op
welke leeftijd een bepaalde vaardigheid
beheerst. Omdat er zulke uitgesproken
verschillen zijn tussen personen met een
overwegend reguliere versus speciale
voorgeschiedenis, zullen wij deze ook
steeds apart bekijken.

Leesvaardigheden

Figuur 5 en 6 geven een overzicht van de
diverse leesvaardigheden op het niveau
van afzonderlijke items, respectievelijk
voor de (voor schoolgeschiedenis) gewogen groep als geheel (inclusief kinderdag-

Figuur 5: Leesvaardigheden voor de gewogen groep als geheel, inclusief kinderdagverblijfkinderen

Figuur 6: Leesvaardigheden opgesplitst per schoolgeschiedenis (exclusief kinderdagverblijfkinderen)
verblijfkinderen, d.w.z. kinderen die in de
schoolgaande leeftijd naar een speciaal
kinderdagverblijf gaan), en opgesplitst
naar schoolgeschiedenis (exclusief kinderdagverblijfkinderen). Het beeld is gebaseerd op alle onderzoeksdata tezamen. Er
is bij vaardigheden die zeer nauw verwant
zijn en elkaar opvolgen in moeilijkheidsgraad (bijvoorbeeld: korte oefenboekjes
lezen; lange echte verhalen lezen) steeds
gevraagd of de persoon minstens de
betreffende eenvoudiger vaardigheid beheerst. Dus bijvoorbeeld ‘ja’ bij ‘minstens
korte oefenboekjes lezen voor het plezier’
betekent dat de persoon minstens korte
oefenboekjes (maar eventueel ook - of
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zelfs alleen maar - langere verhalen) voor
zijn of haar plezier leest. Het percentage
dat (minstens) de betreffende vaardigheid
beheerst is per leeftijd van één jaar aangeduid tot en met veertien jaar. Gemiddeld
zijn er 67 data per levensjaar beschikbaar,
variërend van 38 (bij vijf jaar) tot 112 (bij 11
jaar). De leeftijd 15-21 jaar (aantal data =
187) is samengevoegd, en de leeftijd >=21
jaar (n=59) eveneens, omdat er boven de
veertien jaar anders bij sommige jaren vrij
kleine aantallen per levensjaar zouden
moeten worden verwerkt (met als gevolg
toevalsschommelingen). Bovendien zagen
we eerder dat de leesvaardigheden tot een
jaar of dertien à veertien toenemen, en

De figuren 5 en 6 bevestigen de tendensen zichtbaar in figuur 1-3, maar nu op het
niveau van de afzonderlijke items. Dat wil
zeggen: toename van vaardigheden tot
een jaar of 13 à 14; een verschil in vaardigheden tussen degenen met een overwegend reguliere of juist overwegend speciale schoolloopbaan; een generatieverschil
tussen degenen jonger en ouder dan 14
jaar. Verder is zichtbaar dat de kinderen
met een overwegend reguliere schoolloopbaan een zeer snelle spurt maken in
leesontwikkeling tussen de 6 en de 9 jaar.
Bovendien geven beide figuren gedetailleerde informatie over welk percentage
van de personen met Downsyndroom in
het huidige Nederland op welke leeftijd
een bepaalde vaardigheid beheerst. Zo
kunnen we aflezen dat in de leeftijd van 12
tot 21 jaar 1 op de 5 personen met Downsyndroom lange echte verhalen voor zijn
of haar plezier leest. Bij degenen met een
overwegend reguliere voorgeschiedenis
is dit zelfs 1 op de 2. Wel blijkt dit laatste
percentage weer wat lager te liggen bij de
volwassenen (>= 21 jaar) met een reguliere
voorgeschiedenis. Van hen kan zo’n 50
procent in principe lange echte verhalen
lezen, maar een aanzienlijk lager percentage van 30 procent (van de volwassenen
met een reguliere voorgeschiedenis) doet
dit ook daadwerkelijk voor zijn of haar
plezier. Nu zullen er natuurlijk ook onder Nederlanders zonder verstandelijke
beperking velen zijn die als volwassene
geen verhalen meer lezen voor hun plezier.
Mogelijkerwijs echter is het minder voor
het plezier lezen van de (wel leesvaardige)
volwassenen met Downsyndroom ook een
gevolg van te weinig aanbod van verhalen
die passen bij hun denk- en leefwereld - én
daarbij niet te kinderachtig zijn. Veel van
hen zullen immers qua interesse kinderboeken zijn ontgroeid.

Ondertiteling lezen

In de 2009-enquête is er als aanvullende vraag geïnformeerd of de persoon
de ondertiteling op de televisie (minstens) enigszins of zelfs goed kan volgen.
Van de 13-21 jarigen kan (in de gewogen
steekproef) 33 procent de ondertiteling
(minstens) een beetje volgen en 14 procent
goed, boven de 21 jaar wordt dit respectievelijk (een vergelijkbare) 33 en 19 procent.
Bij degenen met een overwegend reguliere voorgeschiedenis ligt dit bij de 13-21 jarigen op respectievelijk 77 en 41 procent, en
boven de 21 jaar op (een iets lager percentage van) 60 procent en (een gelijk percentage van) 40 procent. Bij degenen met een
overwegend speciale voorgeschiedenis is
dit bij de 13-21 jarigen respectievelijk 14 en
3 procent en stijgt dit boven de 21 jaar naar
29 en 16 procent.
Een zeer aanzienlijk deel van de volwassenen met Downsyndroom kan de ondertiteling op televisie in het geheel niet of
slechts een beetje volgen. Dat is beslist beperkend. Wel ziet het ernaar uit dat binnen
de nu opgroeiende generatie kinderen met
Downsyndroom het percentage dat de
ondertiteling kan lezen nog iets omhoog
zal gaan. De technische leesvaardigheden
(zie bijvoorbeeld het percentage dat minstens AVI-5 kan lezen in de grafiek) liggen
immers nu al iets hoger bij de dertien- en
veertienjarigen dan bij degenen boven de
veertien jaar.

Schrijven

De grafieken voor schrijven komen wat
betreft de algemene tendensen overeen
met het beeld bij lezen en zullen daarom
niet worden weergegeven. We volstaan
hier met een tabel (tabel 2) voor de leeftijd
van zes jaar (einde groep 2), negen jaar
(halverwege de basisschoolperiode), 1115 jaar (11 tot en met 14 jaar, d.w.z. einde
basisschoolperiode) en volwassenen. Het
aantal data per levensjaar is, zoals kan
worden afgelezen uit de tabel (en is toegelicht in de inleiding van deze Update), klei-

ner dan bij lezen. Het beeld wordt weergegeven voor de gewogen totale steekproef
van schoolgaande kinderen (exclusief
kinderdagverblijfkinderen, d.w.z. kinderen
die nooit naar school zijn gegaan) en opgesplitst naar schoolgeschiedenis (eveneens exclusief kinderdagverblijfkinderen)
(noot 2).

Rekenen

Ook bij rekenen zullen we volstaan met
het schetsen van een beeld (zie tabel 3)
bij de vier onderscheiden leeftijdsgroepen, op dezelfde wijze als beschreven bij
‘schrijven’. Wederom liggen de meeste rekenvaardigheden lager bij de volwassenen
in vergelijking met de 11-15 jarigen (=11 tot
en met 14 jaar). Opvallend is dat er nog wel
vooruitgang is geboekt tijdens de adolescentie bij nauwkeuriger klokkijken en bij
het interpreteren van tijden in de tv-gids,
vaardigheden die in het dagelijkse leven
belangrijk zijn en waaraan in het voortgezet speciaal onderwijs waarschijnlijk
ook aandacht wordt besteed. Toch is het
uiteindelijk bij de volwassenen nog steeds
een beperkt percentage van 30-35 procent
dat de klok op 5 minuten nauwkeurig kan
lezen en dat de tijden in de tv-gids kan
interpreteren. Wellicht zal de nu opgroeiende generatie kinderen vaardiger hierin
worden. Deze hebben op de leeftijd 11-15
jaar in ieder geval nu al betere rekenvoorbereidende en basale rekenvaardigheden
dan de huidige generatie volwassenen.

Zelfredzaamheid

Figuur 7 geeft de ontwikkeling van
zelfredzaamheid weer voor de gewogen
totale groep (exclusief kinderdagverblijfkinderen). Het gaat in deze grafiek steeds
om het percentage dat de vaardigheid
helemaal zelfstandig kan, behalve bij fietsen waarbij we verder hebben uitgesplitst
naar ‘zelfstandig én helemaal zonder toezicht’ versus ‘zelfstandig ofwel helemaal
zonder toezicht ofwel met enig toezicht’.

Tabel 2: Schrijfvaardigheden. Percentage dat (minstens) de vaardigheid beheerst voor de totale gewogen groep (tot), exclusief kinderdagverblijfkinderen, en voor personen met een overwegend reguliere schoolgeschiedenis (R) of een overwegend speciale voorgeschiedenis (S)
6 jaar

							
								
			
					

R

11 t/m 14 jaar

tot

R

S

tot

S

63
46
12
10
2
15
13
4
0
0
0
0

92
64
24
20
4
24
20
8
0
0
0
0

38
25
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0

92 100 87
85
95 80
66 89 47
73 84 67
47
74 20
60 84 40
60 84 40
84 33
57
52
79 27
40 63 13
23
26 13
17
26
7

tot

R

>= 21 jaar

S

tot

R

88
84
72
81
47
75
69
59
41
31
13
9

79
73
67
63
42
65
65
51
46
28
24
26

100
93
93
87
80
86
100
79
79
57
43
43

S

n=40 n=25 n=15 n=34 n=19 n=15 n=67 n=35 n=32 n=53 n=15 n=38

cirkel tekenen ( niet perse perfect rond)
letters overtrekken
letters naschrijven van voorbeeld
enkele letters schrijven zonder voorbeeld
(vrijwel) alle letters schrijven zonder voorbeeld
woorden naschrijven/naleggen/typen
eigen naam spellen
enkele woorden schrijven/leggen/typen zonder voorbeeld
allerlei mkm-woorden schrijven/leggen/typen zonder voorbeeld
allerlei mmkm-woorden schrijven/leggen/typen zonder voorbeeld
meer lettergrepige woorden schrijven/leggen/typen zonder voorbeeld
een zelfbedachte brief of zelfbedacht verhaal(tje) schrijven/typen
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79

90 100
89 100
78
97
85
97
54 80
80
97
76 100
65
94
52
83
44
74
29 60
29
63

76
71
63
61
37
63
61
47
42
24
21
24
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daarna (mogelijkerwijs als gevolg van een
generatieverschil in ontwikkelingskansen)
zelfs iets lager lijken te liggen.

Tabel 3: Rekenvaardigheden. Percentage dat (minstens) de vaardigheid beheerst voor de totale gewogen groep (tot), exclusief
kinderdagverblijfkinderen, en voor personen met een overwegend reguliere schoolgeschiedenis (R) of een overwegend speciale
voorgeschiedenis (S)
6 jaar

							
								
					
			

9 jaar

tot

R

S

70
52
50
51
24
12
39
8
37
26
16
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

85 53
65 40
65 40
69 33
35 13
23 0
52 27
16 7
48 20
48 7
32 0
0 0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

11 t/m 14 jaar

tot

R

S

tot

87
79
78
77
69
42
61
50
64
75
54
22
45
40
25
36
18
10
22
2
8
0
0
16
8
0
0
3
0
0
31
10
11
51
38
24
8
3

95
95
84
89
89
63
95
79
74
89
89
37
68
58
32
53
26
11
26
5
5
0
0
21
5
0
0
5
0
0
26
11
0
63
53
37
5
5

87
73
80
73
53
20
33
20
60
73
20
7
20
20
13
13
7
7
13
0
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
33
7
13
40
20
7
7
0

84
85
88
85
82
69
79
71
78
77
69
25
56
40
26
41
29
18
31
11
11
5
4
13
7
3
2
2
1
0
54
36
30
56
48
34
17
14

R

>= 21 jaar

S

tot

R

S

97 81
100 81
100 84
100 81
97 78
91
59
97
75
89 66
97
72
97 69
91
59
60
9
91 41
83 22
63
9
83 22
63
16
46
6
71
13
31
3
34
0
17
0
11
0
31
3
20
0
9
0
6
0
6
0
3
0
0
0
91 34
71 19
69 13
89 47
86 34
69 19
40
6
29
6

65
65
56
59
54
49
61
55
61
61
61
36
31
28
21
29
24
17
24
12
3
3
2
8
2
2
2
2
1
1
51
42
19
59
49
46
30
35

87
87
87
87
87
80
87
80
87
87
87
53
60
53
47
60
40
40
47
20
20
20
13
13
13
13
13
13
7
7
87
80
40
87
80
80
40
67

63
63
53
55
50
45
58
53
58
58
58
34
26
24
16
24
21
13
21
11
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
47
37
16
55
45
42
29
32

n=41 n=26 n=15 n=34 n=19 n=15 n=67 n=35 n=32 n=53 n=15 n=38

de telrij opzeggen tot en met vijf
de telrij opzeggen tot en met tien				
kleine aantallen zonder tellen onderscheiden			
door tellen vaststellen hoeveel items er zijn (1 t/m 5)		
door tellen vaststellen hoeveel items er zijn (1 t/m 10)		
aantallen boven de tien correct tellen				
op verzoek 1, 2, 3, 4 of 5 voorwerpen aftellen uit groter aantal
op verzoek grotere aantallen aftellen (t/m 10)			
aangeven van twee duidelijk te onderscheiden aantallen welke meer is
cijfers t/m 10 goed lezen					
cijfers t/m 20 goed lezen					
cijfers t/m 100 goed lezen					
meeste plussommen tot 10 met hulpmateriaal: telraam, blokjes, vingers
enkele plussommen tot 10 zonder hulpmateriaal		
meeste plussommen tot 10 zonder hulpmateriaal		
meeste minsommen tot 10 met hulpmateriaal			
enkele minsommen tot 10 zonder hulpmateriaal		
meeste minsommen tot 10 zonder hulpmateriaal		
enkele plus- of minsommen tussen 10-20 met hulpmateriaal
meeste plus- of minsommen tot 20 zonder hulpmateriaal		
sommige plussommen (tussen 20 en 100) zonder hulpmateriaal
meeste plussommen (tussen 20 en 100) zonder hulpmateriaal
meeste minsommen (tussen 20 en 100) zonder hulpmateriaal
enkele keersommen
					
enkele tafels van vermenigvuldiging				
meeste tafels						
veel verschillende keersommen				
enkele deelsommen					
veel verschillende deelsommen				
sommige complexe vaardigheden als breuken of kommagetallen
van enkele munten of biljetten weten hoeveel eurocent of euro deze zijn
van de meeste munten of biljetten de waarde weten		
kleine hoeveelheden geld kunnen afpassen			
hele uren aflezen op de klok					
halve uren aflezen						
kwart voor en kwart over aflezen				
klokkijken op 5 minuten nauwkeurig				
tijden in tv-gids kunnen interpreteren		
		

Tabel 4: Taalvaardigheden: percentage dat (minstens) de vaardigheid beheerst voor de totale gewogen groep (tot), exclusief
kinderdagverblijfkinderen, en voor personen met een overwegend reguliere schoolgeschiedenis (R) of een overwegend speciale
voorgeschiedenis (S)
6 jaar

							
								
			
					

tot

R

S

99
83
40
33
6
96
95
82
56

98 100
90 77
49 29
20 24
6
7
98 94
95 94
90 77
71 41

tot

R

11 t/m 14 jaar
S

tot

R

S

>= 21 jaar
tot

R

S

98
95
75
38
10
98
90
84
68

100
100
80
67
27
100
100
100
100

97
95
74
34
8
97
90
82
63

n=58 n=41 n=17 n=50 n=26 n=24 n=110 n=54 n=56 n=53 n=15 n=38

minstens één-woord uitingen				
minstens meestal twee-drie woorden zinnetjes
		
minstens vaak zinnen van vijf of meer woorden		
minstens soms zinnen met bijzinnen			
minstens vaak zinnen met bijzinnen				
kan minstens 10 woorden spreken				
kan minstens 20 woorden spreken				
kan minstens 50 woorden spreken				
kan minstens 100 woorden spreken				
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80

97 100 96 100 100 100
90 100 88 97 100 96
68
69 71
73 93 64
35
42 29
37
61 23
16
19 13
17
33
7
97 100 96 99 100 98
97 100 96 99 100 98
88 100 79 94 98 93
78
96 67 80
91 75

Figuur 8:
Computervaardigheden
bij de totale gewogen
steekproef
(exclusief kinderdagverblijfkinderen
>= 4 jaar)

Figuur 9:
Computervaardigheden
opgesplitst
per schoolgeschiedenis
(exclusief kinderdagverblijfkinderen)

Taalvaardigheid

Bij taalvaardigheid zullen we volstaan
met het schetsen van een beeld (zie tabel
4) bij de vier onderscheiden leeftijdsgroepen, op dezelfde wijze als bij ‘schrijven’ en
‘rekenen’.
De grootste groei in de gemeten taalvaardigheden ligt overigens in de eerste
levensjaren. Op de leeftijd van 2 jaar
spreekt in de enquête 42 procent nog niet
en 58 procent in één-woord uitingen. Zo’n
19 procent kan op dat moment meer dan
10 woorden spreken. Met 4 jaar spreekt 90
procent minstens in één-woord uitingen,
55 procent minstens in twee-drie woord
zinnetjes, 10 procent minstens vaak in zinnen van vijf of meer woorden en 2 procent
minstens soms in zinnen met bijzinnen.
Op dat moment kan 74 procent minstens
10 verschillende woorden gebruiken bij het
spreken, 41 procent minstens 50 woorden

en 20 procent meer dan 100 woorden. De
nog hogere percentages op de leeftijd van
6 jaar (enquête en eerdere onderzoek gecombineerd) kunnen uit de tabel worden
afgelezen (waarbij moet worden aangetekend dat in de tabel de kinderdagverblijfkinderen niet zijn opgenomen, waardoor
de percentages iets hoger komen te liggen
dan in de populatie als geheel).
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De tabel bevestigt dat de taalvaardigheden van de personen met een reguliere
voorgeschiedenis hoger liggen dan die
met een speciale voorgeschiedenis. In de
tabel is verder te zien dat zinslengte en
woordenschat nog toenemen tussen de 6
en de 9 jaar, zowel voor degenen met een
speciale als reguliere voorgeschiedenis.
Daarboven blijven de percentages redelijk

Update

Figuur 7: Zelfredzaamheid
bij de totale gewogen
steekproef
(exclusief kinderdagverblijfkinderen
>= 4 jaar)

Er blijkt in de adolescentie nog vooruitgang te worden geboekt bij zelf de neus
schoonhouden, veters strikken, ritsen
dichtdoen, en fietsen zonder (of met enig)
toezicht.
Omdat er relatief kleine verschillen zijn
tussen personen met een overwegend
speciale versus een overwegend reguliere
voorgeschiedenis, zien wij ervan af om
deze grafieken ook nog apart te presenteren. We volstaan met de volgende uitleg.
De percentages liggen steeds iets lager
bij personen met een speciale schoolgeschiedenis dan bij die met een reguliere
schoolgeschiedenis. Maar bij beide groepen is er een consequente stijging tijdens
de kinderjaren, bij veel van de items tot
in de volwassenheid. Het uiteindelijke
percentage dat de vaardigheid beheerst
als volwassene ligt bij de meeste items
slechts 5 à 10 procent lager bij degenen
met een speciale voorgeschiedenis in vergelijking met degenen met een reguliere
voorgeschiedenis. De grootste verschillen
zijn er bij zelf de neus snuiten (en daar ook
zelf aan denken), met 87 procent die dit
zelfstandig doet bij de volwassenen met
een overwegend reguliere schoolloopbaan
versus 71 procent bij volwassenen met
een overwegend speciale schoolloopbaan,
en bij zelfstandig zonder enig toezicht
in de woonbuurt fietsen met respectievelijk 33 versus 24 procent. Deze beide
verschillen zijn ook in jongere jaren het
meest duidelijk zichtbaar tussen de beide
subgroepen qua schoolgeschiedenis (en
kunnen slechts ten dele door verschillen in
IQ worden verklaard). Wellicht is er op een
reguliere basisschool vanuit klasgenoten
en leerkrachten meer sociale druk richting
het kind met Downsyndroom om de neus
zelf te leren schoonhouden. Verder hebben
kinderen die naar een reguliere school in
de woonbuurt gaan, in plaats van met een
busje naar een speciale school, waarschijnlijk meer gelegenheid om fietsen te oefenen, omdat zij gemakkelijker op de fiets
naar school kunnen gaan.

constant. Wel zien we bij de personen met
een reguliere voorgeschiedenis nog enige
toename in de gebruikelijke zinslengte bij
het praten tussen de leeftijd van 9 jaar en
de leeftijd 11-15 jaar (einde basisschoolperiode).
In de enquête is als aanvullende vraag
nog geïnformeerd of de persoon een
spreekwoordenschat van meer dan 1000
woorden heeft. Dat is in de gewogen
steekproef bij 29 procent van de 11-15 jarigen en bij 29 procent van de volwassenen
het geval. Bij degenen met een reguliere
voorgeschiedenis ligt dit in deze twee
leeftijdgroepen op respectievelijk 55 en
60 procent, bij degenen met een speciale
voorgeschiedenis op respectievelijk 15 en
24 procent. Dat is een zeer groot verschil.

Computervaardigheid

In figuur 8 en 9 wordt de computervaardigheid grafisch weergegeven. Er is een
zeer uitgesproken generatieverschil in de
computervaardigheden van de volwassenen met Downsyndroom in vergelijking
met degenen van 11-15 jaar of van 15-21
jaar. Zo kan bij de 11-21 jarigen zo’n 60
procent zelf een website openen, rond de
70 procent zelf een computer opstarten,
een programma uitkiezen, openen en gebruiken, en eveneens rond de 70 procent
minstens met één of twee vingers typen.
Bij de volwassenen is dit respectievelijk
slechts 20 procent, iets minder dan 50
procent en eveneens iets minder dan 50
procent. Dit generatieverschil is zowel
zichtbaar bij degenen met een reguliere
als een speciale voorgeschiedenis, waarbij
de eerste subgroep op alle leeftijden zeer
veel vaardiger is dan de tweede. Van de
eerste subgroep kan bijvoorbeeld de helft
van de personen boven de 15 jaar chatten
of mailen, bij de tweede subgroep ligt dit
rond vijf procent.

Conclusie en discussie

Zowel het oudere 2006-onderzoek vanuit de SDS (met de follow-ups uit 2007
en 2010) als de 2009-enquête geven een
in hoge mate representatief beeld van de
ontwikkeling van personen met Downsyndroom. Weliswaar is er enige oververtegenwoordiging van mensen met een
overwegend reguliere schoolgeschiedenis,
vooral bij degenen ouder dan negen jaar
in de 2009-enquête, maar daarvoor kan
door weging worden gecorrigeerd.
Wat betreft het gunstige effect van de
reguliere schoolgang op de ontwikkeling
van schoolse vaardigheden van kinderen
met Downsyndroom, ook na correctie
voor andere belangrijke kind- en oudervariabelen, repliceert de 2009-enquête de
bevindingen uit het eerdere 2006-onderzoek van de SDS (De Graaf, 2007a;b; 2010;
De Graaf et al., in press). Beide bevestigen
de conclusies van Engels onderzoek van
Buckley et al. (2006), Sloper et al. (1990) en
Turner et al. (2008). Tegelijkertijd vormt de
2009-enquête ook een uitbreiding van dit

eerdere 2006-onderzoek. We noemen vier
belangrijke punten:
• Het eerder aangetoonde gunstige effect van regulier onderwijs blijkt ook te
gelden voor de ontwikkeling van computervaardigheden en - weliswaar in mindere mate - tevens voor taalvaardigheid.
• In de 2009-enquête is geïnformeerd
naar een aantal factoren die niet zijn meegenomen in het eerdere onderzoek, met
name de mate waarin de ouders het kind
op jonge leeftijd hebben gestimuleerd
in de ontwikkeling (Early Intervention en
‘leren lezen om te leren praten’) en de
aanwezigheid van bijkomende gezondheidsproblemen (waarvan overigens
alleen ‘autistiform gedrag’ een duidelijk
effect heeft op de ontwikkeling). Deze
uitbreiding maakt het mogelijk de samenhang tussen verschillende verklarende
variabelen verder te onderzoeken. Figuur
10 toont deze samenhang in één model.
De pijlen in de figuur geven de waarschijnlijke oorzaak-gevolg richting aan.
Daarbij is de informatie uit deze update
gecombineerd met die uit twee eerdere
Updates over de 2009-enquête (Down+Up
94 en 95). Uit figuur 10 kan bijvoorbeeld
worden afgeleid dat Early Intervention
weliswaar geen directe invloed heeft op
de latere vaardigheden, maar wel een
indirecte invloed via het effect van Early
Intervention op het IQ, op het aantal jaren
regulier onderwijs, en op de mate waarin
ouders tijdens de schooljaren thuis met
het kind aan schoolse vaardigheden werken. De meeste verbanden in het model
van figuur 10 zijn overigens niet zeer
sterk. Beta is een maat voor de correlatie
van een voorspellende variabele met de
voorspelde variabele na correctie voor het
effect van de andere voorspellende variabelen. De minder uitgesproken verbanden
in het model hebben een beta van 0,10 à
0,25. We hebben binnen figuur 10 de beta’s
niet nauwkeuriger gespecificeerd, omdat
er enige verschillen in deze waarden per
steekproef zijn. Bij enkele variabelen blijkt
het effect meer aanzienlijk (met beta’s van
0,25 à 0,50). Dit geldt voor de correlatie
tussen ontwikkelingsstimulering thuis
in de baby- en peuterjaren en het thuis
werken aan schoolse vaardigheden tijdens
de schooljaren. Verder is er een aanzienlijk
effect van IQ op alle vaardigheden. Evenzo
heeft het aantal jaren dat het kind op een
reguliere school heeft gezeten een aanzienlijk effect op schoolse vaardigheden
en computervaardigheden (zoals gezegd
na correctie voor de andere voorspellende
variabelen). Het effect van kalenderleeftijd op de vaardigheden (en op het aantal
jaren regulier onderwijs) is aanzienlijk in
de leeftijdsperiode 4-13 jaar. Als we naar
een steekproef kijken met uitsluitend
personen >= 13 jaar, dan valt het effect van
leeftijd weg (m.u.v. het effect van leeftijd
op zelfredzaamheid), omdat er boven de
dertien à veertien jaar geen vooruitgang
blijkt te zijn in de ontwikkeling (m.u.v.
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zelfredzaamheid), zoals deze is gemeten in
deze onderzoeksgroep.
• Op het gebied van schoolse vaardigheden en computervaardigheden blijkt er
een aanzienlijk generatieverschil te zijn
tussen de huidige volwassenen (en adolescenten van 15 jaar en ouder) en de nu opgroeiende kinderen. De laatsten zijn tegen
een jaar of 13 à 14 op deze gebieden vaardiger dan de volwassenen (en adolescenten).
Daarvoor zijn er twee verklaringen. De nu
opgroeiende kinderen hebben in vergelijking met de oudere generatie ten eerste
gemiddeld gesproken vaker en langer in
het regulier onderwijs gezeten (en de reguliere schoolgang werkt stimulerend op
schoolse vaardigheden en computervaardigheden). Ten tweede werd er bij de oudere generatie met een overwegend speciale schoolgeschiedenis in hun schooljaren
binnen het ZML-onderwijs waarschijnlijk
minder tijd en energie geïnvesteerd in
schools leren dan nu het geval is.
• Een opvallende bevinding is dat de ontwikkeling van zelfredzaamheid doorloopt
boven de 14 jaar. Als het om zelfredzaamheidvaardigheden gaat, worden adolescenten en jongvolwassenen met Downsyndroom blijkbaar nog zelfstandiger met
toename van leeftijd.
Deze Update geeft daarenboven een gedetailleerd beeld van de concrete vaardigheden van personen met Downsyndroom
op verschillende leeftijden, in principe
vanaf nul jaar tot in de volwassenheid.
Door het samenvoegen van de data uit de
2009-enquête met die van het eerdere
2006-onderzoek (en de follow-ups) is dit
beeld bovendien gebaseerd op redelijk
grote aantallen per leeftijdsgroep en
daarmee minder onderhevig aan toevalsschommelingen. Bij de gegevens moet
men zich wel het volgende realiseren: omdat er sprake is van een generatie-effect
zullen de adolescenten en volwassenen
met Downsyndroom van de toekomst
waarschijnlijk vaardiger zijn op het gebied
van schoolse vaardigheden en computervaardigheden dan de huidige generatie
adolescenten en volwassenen. Tegen een
jaar of 13 à 14 zijn de nu opgroeiende kinderen als groep immers reeds vaardiger
dan die oudere generatie.
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Noten

1. In 2006 (zie: De Graaf, 2007a;b;2010) is er
vanuit de SDS een onderzoek gedaan naar
de ontwikkeling van leesvaardigheden van
kinderen met Downsyndroom in de leeftijd 5-13
jaar, bij een steekproef uit de SDS-bestanden
(n=259). Bij een deel van deze steekproef (namelijk 161 ouders van schoolgaande kinderen)
is de ouders tevens gevraagd een zeer uitgebreide vragenlijst te beantwoorden. 121 van
deze ouders van schoolgaande kinderen hebben
toentertijd vragen beantwoord over zowel lezen
als over onder andere schrijven, rekenen, taal
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en zelfredzaamheid. Bij de overigen zijn alleen
de leesvaardigheden geïnventariseerd. Tevens
hebben we in 2006 navraag gedaan naar alleen
de leesvaardigheden bij een tweede steekgroep
van personen in de leeftijd 17-19 jaar (n=92). In
2007 is er vervolgens een follow-up gedaan naar
een deel van de eerste steekproef uit 2006 (namelijk de 259 5-13 jarigen uit 2006). Van de 259
benaderde ouders participeerden er nog 246 in
2007. 134 ouders beantwoordden in 2007 vragen
over lezen, zelfredzaamheid en taal; 112 alleen
over lezen. In 2010 is bij een deel van deze eerste
onderzoeksgroep (namelijk bij de 161 schoolgaande kinderen waarvan de ouders in 2006
de uitgebreide vragenlijst was voorgelegd) een
tweede follow-up gedaan, waarbij navraag is
gedaan naar leesvaardigheden, schoolgeschiedenis en IQ. Van deze 161 ouders participeerden
er nog 145 in 2010.
2. Bij de kinderdagverblijfkinderen in het
2006-onderzoek (en de follow-ups) zijn geen
data verzameld met betrekking tot andere
vaardigheden dan lezen. Daarom wordt deze
subgroep bij de beschrijving van de vaardigheden op het gebied van schrijven, rekenen,
taal en zelfredzaamheid buiten beschouwing
gelaten. Als de lezer een beeld wil krijgen van
de populatie als geheel inclusief kinderdagverblijfkinderen, dan komt dit bij rekenen en
schrijven waarschijnlijk overeen met de eerste
totaalkolom x ongeveer 0,91, uitgaande van
9 procent kinderdagverblijfkinderen en het
(vrijwel) ontbreken van schoolse vaardigheden
bij deze subgroep. Voor taal en zelfredzaamheid zal vermenigvuldigen met 0,91 echter een
vertekening naar een te laag totaalpercentage
geven, omdat we er zeker niet vanuit kunnen
gaan dat de kinderdagverblijfkinderen helemaal
geen vaardigheden zullen hebben op deze beide
gebieden.
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Een bijlage van Down+Up
ten behoeve van werkers in het
veld, zoals medici, logopedisten,
fysio- en ergotherapeuten,
psychologen, pedagogen en
maatschappelijk werkenden

Waarom is dit artikel ook voor ouders
interessant?

Dit is het laatste artikel in deze serie over de
grote SDS-enquête. Deze Update behandelt
diverse onderwerpen. We noemen hier twee
opmerkelijke bevindingen. Ten eerste: dertig
jaar geleden woonde één op de drie kinderen
met Downsyndroom in de leeftijd 10-15 jaar
in een instituut, bij jongvolwassenen zelfs
bijna 60 procent. Nu groeien vrijwel alle
kinderen met Downsyndroom thuis op en
woont van de jongvolwassenen één op de
vijf in een instituut. De meeste jongvolwassenen wonen begeleid zelfstandig of in een
kleinschalige voorziening. Ten tweede: zo’n
kwart van de ouders stelt dat zijn of haar
kind zich weleens gediscrimineerd voelt.
Daarbij gaat het vooral om onderschat worden, veel minder om uitgelachen worden,
buitengesloten worden of gepest worden.

Opzet van de enquête

Van december 2008 tot en met augustus
2009 heeft de SDS een online enquête
uitgezet. Er werden zo’n 835 deelvragen
gesteld, verdeeld over 28 thema’s. In totaal startten 835 ouders (827 biologische
en 8 pleeg/stiefouders) van kinderen
met Downsyndroom met het invullen
van de gehele vragenlijst. Wat betreft de
antwoorden op de vragen zijn er geen systematische verschillen tussen ouders die
slechts een deel en ouders die de gehele
vragenlijst hebben ingevuld. De enige uitzondering hierop is dat moeders die niet
in Nederland zijn geboren minder vaak de
gehele vragenlijst hebben voltooid.
De eerste vraag in deze Update (over
vriendschappen) is door 538 ouders beantwoord, de laatste vraag (over de SDS) door
470. De vragenlijst is vaker (zo’n 80 procent) ingevuld door de moeder dan door
de vader. De leeftijd van de personen met
Downsyndroom loopt uiteen van 0 tot 45
jaar. Bij de analyse van gegevens wordt
uiteraard rekening gehouden met de verschillen in leeftijd.

De grote SDS-enquête:

Overige onderwerpen
In 2009 hebben meer dan 800 ouders de online enquête van

de SDS ingevuld. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in

de updates vanaf Down+Up 90. In deze laatste aflevering komt
een aantal nog niet eerder behandelde onderwerpen aan bod:

wonen; dagbesteding/werk; vrijetijdsbesteding; vriendschappen

en sociale contacten; financiële en praktische ondersteuning; medische begeleiding bij 18-plussers; acceptatie in de samenleving;

de mening van de geënquêteerden over diverse aspecten van de

Stichting Downsyndroom. • Gert de Graaf, Erik de Graaf, Roel Borstlap

Wonen

Tot de leeftijd van 16 jaar wonen, zo geven de geënquêteerde ouders aan, vrijwel
alle kinderen met Downsyndroom (402
van de 403) bij de eigen ouders thuis. De
zeldzaamheid van instituutsopvoeding
bij kinderen met Downsyndroom wordt
bevestigd door een recent onderzoek van
Vis (2011). In zijn onderzoek, uitgevoerd
in 2008, telde Vis (email correspondentie
met G.W. de Graaf) in 30 instituten op een
totaal van 1159 personen met Downsyndroom slechts acht personen tussen de
0-15 jaar.
Pas vanaf 16 jaar komt het iets vaker voor
dat personen met Downsyndroom buiten
het ouderlijk huis gaan wonen. Van de
44 personen in de enquête van 16-21 jaar
woont nog zo’n 80 procent bij de ouders
thuis. Daarna daalt dit percentage. Bij de
44 personen van 21-30 jaar is dit nog 55
procent, bij de negen personen van 30 jaar
en ouder (30-45 jaar) slechts 22 procent.
Daarbij lijken op dezelfde leeftijd vrouwen met Downsyndroom iets vaker nog
thuis te wonen dan mannen, maar deze
verschillen zijn statistisch niet significant.
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In de algehele bevolking gaan kinderen
gemiddeld gesproken rond een jaar of 21
buiten het ouderlijk huis wonen. Daarbij
verlaten vrouwen op iets jongere leeftijd
het ouderlijke huis dan mannen. Dit laatste fenomeen blijkt bij de personen met
Downsyndroom in deze enquête dus niet
aanwezig.
In figuur 1 wordt een vergelijking gemaakt tussen het nog thuis wonen van
adolescenten en jongvolwassenen met
Downsyndroom en de situatie in de
algehele bevolking (gebaseerd op CBScijfers uit 1999, in De Jong (2000)). De lijn
voor Downsyndroom is geconstrueerd
door steeds het gemiddelde percentage
thuiswonende personen in de enquête te
nemen voor drie elkaar opvolgende jaren
(het percentage bij 20 jaar is gebaseerd op
de 19-, 20- en 21-jarigen tezamen). Uit de
figuur kan worden afgeleid dat in vergelijking met de algehele bevolking enerzijds
mensen met Downsyndroom iets vaker
tussen de 16 en 19 jaar reeds het ouderlijk
huis verlaten, maar dat er anderzijds boven de 21 jaar juist een wat hoger percentage langer thuis blijft wonen.

Figuur 1: Welk
percentage
boven de 16
jaar woont
nog bij zijn of
jaar ouders?

Woonvormen buiten het ouderlijk huis
Voor mensen met een verstandelijke beperking die niet meer bij de ouders thuis
wonen, bestaan er verschillende woonvormen, met name: een instituut; een woonvoorziening oftewel Gezinsvervangend
Tehuis (GVT); begeleid zelfstandig wonen;
of een woongroep opgezet door ouders.
Een instituut betekent wonen op een
instituutsterrein, hoewel instituten tegenwoordig ook steeds vaker dependances in
gewone woonwijken vestigen. Een woonvoorziening of GVT is een kleinschalige
voorziening, waarbij meerdere mensen
samenwonen in een huis in een gewone
woonwijk. In principe wordt er 24-uurs
zorg geboden, d.w.z.: er is altijd begeleiding aanwezig. Onder begeleid zelfstandig
wonen verstaan zorgaanbieders de situatie waarin mensen individueel of samen
met anderen in een huis wonen, met daarbij een beperkt aantal uren uit de AWBZ
gefinancierde ondersteuning.
Van de in het totaal 36 personen van 16
jaar of ouder die niet meer bij de ouders
thuis verblijven, wonen er 10 in een instituut, 7 in een GVT, 11 begeleid zelfstandig,
1 zelfstandig en 1 zelfstandig samen met
anderen. De andere 6 respondenten hebben ‘overig’ aangegeven. Dit betreft drie
personen in een door ouders opgezette
woongroep, één in de woonvorm ‘gezinswonen’ (waarbij het kind samen met
anderen in een gezin wordt opgenomen
met pleegouders), één in een eigen appartement met 24-uurs zorg en één in een
eigen appartement aangebouwd aan het
huis van de ouders.
De tien personen die in een instituut
wonen vallen op door een laag IQ, waarschijnlijk de reden waarom is gekozen voor
deze woonvorm. Van de acht waarbij ooit
een IQ-test is afgenomen, hebben er vijf
(63 procent) een IQ < 35. In tegenstelling
hiermee heeft in de groep personen met
Downsyndroom als geheel (zie de Update
in Down+Up 96) zo’n 12 procent een IQ <
35 (of 18 procent als we alleen kijken naar
de 40 personen in de enquête waarbij het
IQ is vastgesteld op de leeftijd van 16 jaar
of ouder).
Wonen instituten
In figuur 2 hebben we weergegeven
welk percentage van alle mensen met

Figuur 2: Inschatting van
het percentage
mensen met
Downsyndroom
dat heden ten
dage in instituten woont. N.B.:
Eerdere generaties gingen
veel vaker op
jongvolwassen
leeftijd in een
instituut wonen.

Downsyndroom per leeftijdscategorie er
vermoedelijk in een instituut woont. Die
percentages zijn op twee manieren berekend. Op grond van de enquête hebben we
in figuur 1 ingeschat hoeveel procent van
de mensen met Downsyndroom er bij de
ouders thuis woont. Van de 36 personen
(boven de 16 jaar) die niet meer bij hun ouders wonen, verblijven er 10 (28 procent) in
een instituut. Als we dit percentage van 28
procent toepassen op de percentages die
niet meer thuis wonen per leeftijdsgroep
van 5 jaar, dan krijgen we de groene staven
in figuur 2. Bijvoorbeeld: tussen de 20-25
jaar woont naar schatting 36 procent
niet meer bij de ouders thuis. We gaan er
dan vanuit dat er in die leeftijdsgroep 28
procent x 36 procent = 10 procent in een
instituut woont. We hebben ons daarbij
beperkt tot de leeftijd tot 30 jaar, omdat
er daarboven erg kleine aantallen in de
enquête voorkomen.
Bij de tweede manier hebben we het
demografische model van De Graaf et
al. (2010) (zie ook De Graaf, 2006; 2010)
gebruikt. Dit model voorspelt voor ieder
kalenderjaar tussen 1950 en 2050 het aantal in Nederland wonende personen met
Downsyndroom opgedeeld in leeftijdscategorieën. De modelvoorspelling voor
2008 is vervolgens gecombineerd met
de leeftijdsverdeling van personen met
Downsyndroom in Nederlandse instituten,
zoals gevonden in een in 2008 uitgevoerd
onderzoek van Vis (2011) (aangevuld met
email correspondentie van J.C. Vis met
G.W. de Graaf), en met het gegeven uit een
onderzoek van Coppus et al. (2006) dat 63
procent van de 45-plussers met Downsyndroom (in de regio Groot-Rotterdam) intramuraal woont. De blauwe staven geven de
schatting van het percentage dat in een instituut woonde in 2008 op grond van het
combineren van deze gegevens (noot 1).
De discrepantie tussen beide inschattingen (de groene en de blauwe staven)
is wellicht het gevolg van enige ondervertegenwoordiging in de enquête van
ouders van volwassen personen die in een
instituut wonen. Duidelijk is dat beide
schattingen een gelijke tendens laten
zien van toename van intramuraal wonen
met de leeftijd. Deze stijging heeft twee
oorzaken. Ten eerste gaat bij het ouder
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worden een klein deel van de mensen met
Downsyndroom alsnog in een instituut
wonen, ofwel omdat ze niet langer meer
bij de ouders thuis blijven wonen (maar dit
betreft boven de 30 jaar een kleine groep),
ofwel omdat ze bij het ouder worden
meer zorgafhankelijk geraken en daarom
overstappen naar een instituut vanuit een
minder beschermde woonvorm (maar dit
zal meestal pas boven een jaar of 45 gaan
spelen). Daarmee verklaart dit ‘alsnog in
een instituut gaan wonen’ de stijging met
de leeftijd maar zeer ten dele.
De tweede oorzaak (met name voor de
scherpe stijging boven de 40 jaar in vergelijking met de leeftijd 25-40 jaar) is een
generatieverschil. Intramuraal wonen is
steeds minder vaak de eerste keuze geworden voor jongvolwassenen met Downsyndroom. In 1979 stelde Maaskant (1993)
vast dat van de volwassenen met Downsyndroom in Nederlandse intramurale instituten 48 procent tussen de 20 en 30 jaar
was. Op grond van het demografisch model van De Graaf kan worden ingeschat dat
toentertijd een ongeveer gelijk percentage
van alle volwassenen met Downsyndroom
in Nederland tot die leeftijdscategorie 2030 jaar behoorde. Dat betekent dat in die
tijd jongvolwassenen met Downsyndroom
in dezelfde mate in instituten woonden
als oudere volwassenen. In de recente telling van Vis is dit beeld totaal gewijzigd.
Slechts 8 procent van de volwassenen
met Downsyndroom in instituten behoort
heden ten dage tot de leeftijdsgroep 2030 jaar, terwijl deze leeftijdscategorie op
dit moment (volgens het demografisch
model) rond de 19 procent vormt van de
totale populatie volwassenen met Downsyndroom. Dit verschil (tussen de leeftijdsverdeling in het instituut versus die in de
populatie) ontstaat doordat jongvolwassenen tegenwoordig in veel mindere mate
in instituten wonen dan oudere personen
met Downsyndroom.
Maaskant onderzocht in 1979 80 procent
van de Nederlandse instituten en keek
alleen naar personen met een IQ < 50.
Volgens onderzoeken uit die tijd (zie: Carr,
1988) waren er in de jaren zeventig echter
maar heel weinig volwassenen met Downsyndroom met een IQ > 50, volgens Carr
hooguit 5 à 10 procent. We gaan er daarom
vanuit dat het onderzoek van Maaskant
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betrekking had op 72 procent (80 procent x
90 procent) van alle personen met Downsyndroom. Uitgaande van de leeftijdsverdeling in het onderzoek van Maaskant, in
combinatie met de voorspelling (op grond
van het demografische model) van het totaal aantal personen met Downsyndroom
in 1979 per leeftijdsgroep, kan dan worden
ingeschat dat toentertijd zo’n 33 procent
van de 10-15 jarigen, 42 procent van de
15-20 jarigen en 58 procent van de 20-30
jarigen met Downsyndroom reeds in een
instituut woonde. Heden ten dage ligt
dit, afgaande op de modelvoorspelling uit
figuur 2 (blauwe staven), op respectievelijk
zo’n 1, 5 en 21 procent. De toename van intramuraal wonen met de leeftijd in figuur
2 moet dus uitdrukkelijk worden gezien als
vooral ook een beeld van verschillende generaties, en niet als de toekomstprognose
voor de huidige jongvolwassenen.
Tevredenheid over woonvormen
De vragen over tevredenheid ten aanzien
van een aantal aspecten van het wonen
zijn alleen van toepassing als de persoon
niet meer bij de ouders thuis woont. Daarom zijn de antwoorden alleen geanalyseerd bij de adolescenten en volwassenen
die zijn uitgevlogen uit het ouderlijk huis.
Uit tabel 1 blijkt dat er bij de verschillende
deelvragen over het algemeen maar weinig ouders ontevreden zijn. Alleen te veel
verloop/wisseling van begeleiders springt
er duidelijk uit in negatieve zin. Zo’n 39
procent van de ouders is hierover ontevreden. Daarbij wordt dit zowel relatief vaak
vermeld bij personen in een instituut (door
50 procent) als bij degenen in een GVT (43
procent) als bij degenen die (begeleid) zelfstandig wonen (46 procent). Blijkbaar is dit
een veel voorkomend probleem binnen di-

verse woonvormen voor volwassenen met
Downsyndroom.
Woonwensen
Bij de 36 adolescenten die reeds buiten
het ouderlijk huis wonen, is 81 procent niet
op zoek naar een andere woonvorm. Drie
personen zoeken een andere woonvorm
binnen één jaar, één persoon in de periode
tussen één jaar en vijf jaar en drie personen pas over vijf jaar.
Bij degenen die nog thuis wonen, geeft
79 procent van de respondenten aan dat
zij niet op zoek zijn naar een andere woonvorm. Dit percentage daalt van 97 procent
bij de 0-5 jarigen, naar 86 procent bij de
5-13 jarigen, 26 procent bij de 13-21 jarigen
tot 19 procent bij de thuiswoners van 21
jaar en ouder. Overigens zoekt binnen de
categorie 0-13 jaar niemand een andere
woonvorm binnen het komende jaar en
slechts 1 procent in de periode tussen één
jaar en vijf jaar. De overigen (6 procent)
denken dat dit pas over vijf jaar aan de
orde zal zijn. Bij de thuiswoners van 13-21
jaar liggen deze percentages op respectievelijk 3, 19 en 52 procent; bij de volwassen
thuiswoners op 15, 54 en 12 procent.
Bij de thuiswonende personen geven in
het totaal 98 ouders aan dat zij nadenken
over een andere woonvorm voor hun kind.
Van deze 98 ouders heeft 15 procent nog
geen concreet idee over welke woonvorm.
Van de overige 83 ouders (voor het overgrote merendeel ouders van adolescenten
en volwassenen) hoopt 4 procent dat de
persoon helemaal zelfstandig zal kunnen
wonen, 34 procent zoekt begeleid zelfstandig wonen, 22 procent een door ouders
opgezette woongroep, 17 procent een
GVT, 10 procent een instituut en 5 procent
een woonvoorziening voor 12-18 jarigen
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met een verstandelijke beperking. Zo’n
8 procent scoort ‘overig’ (dit betreft o.a.:
Thomashuis; kleinschalige voorziening;
appartement met 24-uurs zorg in gewone
buurt).
Ook bij deze vraag vallen de ouders die
‘instituut’ hebben aangegeven op door
een laag IQ van de betreffende persoon
met Downsyndroom. Bij de 10 betreffende
ouders van personen met een IQ < 35 is
instituutsplaatsing de wens van een meerderheid van zeven ouders. Bij de 73 betreffende ouders van personen met een IQ > 35
is er maar één ouder die dit graag wil.

Dagbesteding en arbeid bij
volwassenen

Bij het thema ‘dagbesteding en arbeid’
beperken wij ons tot de volwassenen met
Downsyndroom (21 jaar en ouder).
Inkomen
Van de 55 personen in deze leeftijdscategorie ontvangen er 53 een WAJONG
uitkering. Bij vijf personen is er sprake van
inkomen uit arbeid, bij drie van hen aangevuld door de WAJONG.
Soort werk of dagbesteding
Wat betreft de inhoud van werk of dagbesteding geeft de enquête het volgende
beeld van de 55 volwassen personen met
Downsyndroom
• In totaal vier personen werken op een
sociale werkplaats.
• Eén persoon heeft een betaalde baan
buiten de sociale werkplaats.
• 32 personen maken gebruik van een
Dagverblijf Voor Volwassenen (DVO)
oftewel een Dag Activiteiten Centrum
(DAC). Ten aanzien van deze personen
geven vijf respondenten aan dat zij be-
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Tabel 1: Wonen buiten het ouderlijk huis, in procenten.

geleid werken. Eén van deze personen
werkt bijvoorbeeld (vrijwillig) twee dagen op een kinderdagverblijf voor kinderen met een meervoudige beperking.
De andere vier respondenten specificeren de inhoud van het werk niet nader.
• Vier personen zijn actief op een zorgboerderij. Eén van hen combineert dit
met deelnemen aan een theaterwerkplaats.
• Vijf personen werken in speciaal voor
mensen met een verstandelijke beperking opgezet project, d.w.z. ateliers/
theaterwerkplaats (3x), horeca (1x) en
afwaskeuken (1x).
• Bij tien personen (die geen gebruik
maken van een DVO of zorgboerderij)
geven de ouders aan dat deze (met behoud van uitkering) begeleid werken of
vrijwilligerswerk doen. Bij één van hen
betreft het vrijwilligerswerk bij sportieve activiteiten. Negen van de respondenten specificeren het werk niet nader.
Het zou daarmee zowel om werk binnen
speciale projecten kunnen gaan, als om
(vrijwillig) werk binnen een regulier
bedrijf of reguliere instelling. Eén van
de vrijwillig werkende personen volgt
daarnaast thuisonderwijs.
Tevredenheid over werk of dagbesteding
Er zijn bij de vragen ten aanzien van tevredenheid geen significante verschillen in de
antwoorden tussen gebruikers van DVO en
overige personen. We splitsen daarom niet
op in categorieën. Van de 55 respondenten
is 78 procent tevreden over de afstemming
van de dagbesteding of het werk op het intelligentieniveau van de persoon, 15 procent
oordeelt neutraal en 7 procent is ontevreden. Met betrekking tot de afstemming op
de interesse van de persoon ligt dit op respectievelijk 71, 18 en 11 procent; ten aanzien
van de deskundigheid van de begeleiders
op 60, 33 en 7 procent.
Ondersteuning bij het zoeken van werk of
dagbesteding
Van de 55 volwassenen met Downsyndroom is er bij 25 nooit professionele
ondersteuning geboden bij het zoeken
naar werk of dagbesteding. De ouders
van de overige 30 personen hebben nader gespecificeerd wie die professionele
ondersteuning heeft geboden. Omdat
sommige ouders meer dan één ondersteuner aanwijzen zijn er iets meer dan
30 antwoorden. Bij 16 personen heeft een
stagebegeleider vanuit de school ondersteuning geboden bij het zoeken naar
werk of dagbesteding, bij acht personen
een persoonlijk coach, bij vijf de MEE, bij
drie een zorgaanbieder, bij twee de UWV,
bij twee een re-integratiebedrijf, bij één de
sociale werkplaats en bij één het Centrum
voor Werk en Inkomen (CWI). Over de professionele ondersteuning bij het zoeken
naar werk is 83 procent van de 30 betreffende respondenten tevreden, 14 procent
neutraal en 3 procent ontevreden.

Vrijetijdsbesteding

Wat doen de personen met Downsyndroom in hun vrije tijd? Tabel 2 geeft een
overzicht. Daarbij is een indeling gemaakt
in leeftijdsgroepen. Omdat de antwoordcategorieën niet van toepassing zijn op
baby’s en jonge peuters, zijn de jongste
kinderen (0-3 jaar) buiten beschouwing
gelaten. Verder hebben we de basisschoolleeftijd (5-13 jaar) ingedeeld in 5-9 jaar en
9-13 jaar. Bij het onderwerp ‘lezen voor het
plezier’ hebben we gegevens uit eerder onderzoek van De Graaf (2010) gecombineerd
met de gegevens uit de enquête. Zie voor
de verantwoording hiervan de Update bij
Down+Up 96.
De categorie ‘anders, namelijk….’ is door
veel respondenten van jonge kinderen
gebruikt om aan te geven dat hun kind in
de vrije tijd binnen- en/of buitenspeelt.
Daarom hebben we dit als aparte categorie genoteerd. Als we ‘binnen- en/of
buitenspelen’ als gesloten categorie in de
vragenlijst hadden opgenomen, en niet
pas achteraf hadden geconstrueerd bij
het verwerken van de open antwoorden
uit de categorie ‘anders, namelijk…’, dan
zouden de percentages bij ‘binnen- en/of
buitenspelen’ waarschijnlijk hoger hebben
gelegen.
Leeftijdsverschillen
Bij de meeste activiteiten zijn er significante verschillen tussen de leeftijdscategorieën. Veel daarvan liggen voor de hand.
Bijvoorbeeld: wandelen en/of fietsen en
muziek en/of dansen wordt vaker als vrijetijdsactiviteit genoemd bij adolescenten
en volwassenen dan bij kinderen. Spelen
wordt juist vaker genoemd bij kinderen.
Bij een aantal activiteiten is er naast een
leeftijdseffect ook een generatie-effect. In
de Update bij Down+Up 96 hebben we gezien dat schoolse vaardigheden en computervaardigheden tot een jaar of 14 toenemen. Daarboven liggen deze vaardigheden
gemiddeld gesproken echter op een lager
niveau met toenemende leeftijd. Dit komt
omdat de vorige generaties mensen met
Downsyndroom als kind minder ontwikkelingskansen hebben gekregen op deze
gebieden. Dit generatie-effect zien we ook
terug in tabel 2. Lezen als vrijetijdsactiviteit neemt toe met de leeftijd gedurende
de kindertijd en adolescentie, maar ligt bij
de volwassenen vervolgens een stuk lager
dan bij de adolescenten. Hetzelfde geldt
voor activiteiten met de computer, verhalen en/of gedichten schrijven, schaken/
dammen/ kaartspelen. Dit zijn allemaal
activiteiten waarbij een bepaalde mate
van schoolse of cognitieve vaardigheid
noodzakelijk is.
Verschillen tussen subgroepen
Er zijn bij vijf van de activiteiten significante verschillen tussen mannen en vrouwen met Downsyndroom. Bij vrouwen
met Downsyndroom wordt vaker vermeld
dat zij zich in hun vrije tijd bezighouden
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met: tekenen, schilderen of een andere
creatieve hobby; muziek of dansen; puzzelen (woordzoekers; sudoku); minstens
korte oefenboekjes lezen voor het plezier;
langere verhalen lezen voor het plezier. De
verschillen tussen mannen en vrouwen
bij de laatste twee activiteiten zijn deels
het gevolg van het feit dat vrouwen met
Downsyndroom vaker een overwegend
reguliere schoolgeschiedenis hebben gehad. Toch zijn er ook wanneer we personen
vergelijken met een zelfde schoolgeschiedenis significante verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft lezen voor het
plezier.
Tussen personen met een overwegend
reguliere versus personen met een overwegend speciale schoolloopbaan zijn er
bij de meeste activiteiten geen significante verschillen. Wel doen kinderen in
de basisschoolleeftijd met een overwegend reguliere schoolloopbaan vaker aan
sport (65 procent) dan kinderen met een
overwegend speciale schoolloopbaan (43
procent). Adolescenten en volwassenen
(met een overwegend reguliere schoolloopbaan doen vaker activiteiten met de
computer in hun vrije tijd (72 procent)
dan adolescenten en volwassenen met
een overwegend speciale schoolloopbaan
(38 procent). Tevens houden zij zich vaker
bezig met muziek of dansen (82 versus 64
procent). Verder geldt voor alle leeftijden
boven de vijf jaar dat degenen met een
overwegend reguliere schoolgeschiedenis
veel vaker voor het plezier lezen dan degenen met een overwegend speciale schoolgeschiedenis (zie hiervoor ook de Update
bij Down+Up 96). Dit geldt ook wanneer
mannen en vrouwen afzonderlijk worden
bekeken.
Tussen kinderen van ouders met een
hoog opleidingsniveau (HBO of hoger) en
een minder hoog opleidingsniveau is er bij
dit thema maar één significant verschil.
De hoger opgeleide ouders geven vaker
aan dat hun kind zich bezig houdt met tekenen, schilderen of een andere creatieve
hobby.
Vergelijking met algehele populatie
We hebben drie informatiebronnen kunnen vinden over vrijetijdsbesteding in de
algehele bevolking. Dit betreft gegevens
van het CBS, een onderzoek van Siebelhoff
et al. (2010) in opdracht van de bibliotheken naar vrijetijdsbesteding van de jeugd
(7-18 jaar) in Nederland, en een onderzoek
uit België naar 10-17 jarigen (OIVO, 2011).
Een vergelijking met de enquête wordt
bemoeilijkt omdat onderzoekers niet dezelfde categorieën van activiteiten hanteren en/of op een andere wijze vragen aan
respondenten hebben geformuleerd en/
of verschillende leeftijdscategorieën hanteren. Hierdoor kunnen we slechts enkele
vergelijkingen maken.
Uit de CBS gegevens kan worden afgeleid
dat in Nederland ongeveer 89 procent van
de adolescenten (12-18 jaar) en 66 procent

Percentage dat deze bezigheid doet in de vrije tijd.
<..> = na weging voor schoolgeschiedenis
* = verschil tussen leeftijdsgroepen is significant (p<0,05) ; ** = idem (p < 0,01)
a = gebaseerd op samenvoegen van gegevens uit enquête en uit eerder onderzoek van De Graaf (2010); aantal waarnemingen voor
de verschillende leeftijdsgroepen is bij deze vragen respectievelijk: 108; 237; 418; 306; 57
Leeftijdsgroep in jaren
3-5
(n=96)

5-9
(n=95)

9-13
(n=51)

13-21
(n=78)

>=21
(n=53)

slapen / uitrusten**

                22 <22>

22 <22>             22 <25>            42 <42>             55 <57>

films kijken / tv kijken**

                 41 <41>

69 <70>           84 <83>             82 <73>            70 <72>

computer (bijvoorbeeld: games, chatten, websites bekijken)**                       1 <1>

32 <31>            65 <65>             63 <59>             36 <31>

sport (bijvoorbeeld zwemmen, fitness, judo, hardlopen)**

                 14 <14>

44 <43>           73 <71>            68 <64>           68 <63>

paardrijden / andere activiteiten met dieren**

                      1 <1>           12 <12>        20 <20>             26 <19>

         9 <9>

wandelen / fietsen*

                 18 <18>

19 <19>          24 <21>              33 <35>            34 <36>

muziek / dansen**

                43 <43>

45 <43>            37 <39>             69 <61>            75 <76>

tekenen, schilderen of andere creatieve hobby

               20 <20>         28 <27>           29 <30>             26 <22>             32 <32>

fotograferen of filmen**

                    0 <0>

    0 <0>                6 <6>                   8 <7>             19 <14>

gedichten of verhalen schrijven**

                    0 <0>

    0 <0>              4 <2>                10 <5>                  2 <1>

puzzelen (woordzoekers, sudoku)

                     3 <3>

    11 <9>             6 <6>                 12 <7>              11 <13>

  1 <1>           10 <9>             41 <35>             47 <39>           30 <27>
voor het plezier (minstens) korte oefenboekjes lezen** a                
a
                   0 <0>               2 <2>           21 <17>             28 <22>             16 <13>
voor het plezier lange echte verhalen lezen**
schaken / dammen / kaartspel / andere spellen**

                      1 <1>

    6 <6>               16 <9>               18 <11>                6 <7>

in en om huis klussen of opruimen**

                    3 <3>

      2 <2>              14 <11>               15 <13>           19 <20>

naar hangplek voor mensen met Downsyndroom

                   0 <0>

    0 <0>                0 <0>                 0 <0>                 2 <1>

vrijetijdsclub (niet specifiek voor mensen met Downsyndroom) **             0 <0>

    0 <0>                  2 <3>

5 <6>

        9 <8>

anders: binnen- en/of buitenspelen**

               53 <53>

53 <53>         25 <20>                 6 <6>                4 <6>

anders: (zeer divers)**

                  0 <0>

   0 <0>             0 <0>               13 <13>                6 <5>

van de jongvolwassenen (18-25 jaar) minstens één uur per week sport. Het onderzoek van Siebelhoff et al. vermeldt dat 90
procent van de 7-18 jarigen minstens af en
toe sport. In de gewogen steekproef ligt dit
bij adolescenten met Downsyndroom (13-21
jaar) lager dan in de algehele Nederlandse
bevolking, namelijk op 64 procent. Gezien
de voordelen van sporten voor sociale contacten, lichamelijke conditie en preventie
van obesitas, is dat spijtig. Bij de volwassenen met Downsyndroom (21 jaar en ouder)
is het percentage sporters (63 procent) wel
vergelijkbaar met dat in de algehele bevolking. Wij hebben echter niet geïnformeerd
hoe intensief er wordt gesport.
Lezen voor het plezier wordt in de algehele bevolking uiteraard veel vaker gedaan
dan bij mensen met Downsyndroom. Dat
is niet verwonderlijk gezien het feit dat
een aanzienlijk deel van de mensen met
Downsyndroom geen of zeer beperkte
leesvaardigheid heeft. Meer dan 90 procent van de jeugd in het onderzoek van
Siebelhoff et al. leest minstens af en toe.
Van de 7-9 jarigen had slechts 5 procent
in de afgelopen maand geen enkel boek
gelezen, oplopend naar 29 procent bij de
16-17 jarigen. In het onderzoek uit België

vermeldt 60 procent van de jeugd lezen
als hobby, afnemend van 75 procent bij
de 10-12 jarigen tot 50 procent bij de 13-17
jarigen. Volgens het CBS las (in 2003) 68
procent van de adolescenten (12-18 jaar) en
40 procent van de jongvolwassenen (18-25
jaar) minstens weleens een boek. Bij adolescenten met Downsyndroom (13-21 jaar)
ligt in de gewogen steekproef het percentage lezers voor het plezier op 39 procent
(minstens korte oefenboekjes lezen voor
het plezier). We moeten daarbij wel in aanmerking nemen dat bij de (huidige generatie) adolescenten met Downsyndroom (zie
ook de Update bij Down+Up 96) 51 procent
technisch in staat is om minstens korte oefenboekjes te kunnen lezen. Van degenen
die technisch goed genoeg kunnen lezen
om minstens korte oefenboekjes te kunnen verwerken, leest dus driekwart voor
het plezier. Bij de volwassenen met Downsyndroom ligt dit percentage op 70 procent. Er is hierbij wel een duidelijk verschil
tussen mannen en vrouwen met Downsyndroom. Bij de adolescente mannen ligt
dit percentage namelijk op 60 procent, bij
de adolescente vrouwen op 86 procent.
Bij de volwassene mannen en vrouwen op
respectievelijk 61 en 81 procent. Ook in de
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algehele bevolking is er overigens verschil
tussen mannen en vrouwen in leesgedrag.
Van de jongens (7-18 jaar) in het onderzoek van Siebelhoff et al. had 19 procent
geen enkel boek gelezen in de afgelopen
maand, bij de meisjes 8 procent. Volgens
het CBS las in 2003 in de leeftijd 15-25 jaar
38 procent van de mannen en 58 procent
van de vrouwen minstens weleens een
boek.
De kinderen en jongeren uit België kijken vrijwel allemaal (rond de 90 procent)
minstens af en toe TV, gebruiken Internet
en kijken DVD’s. Vrijwel alle kinderen en
jongeren in het Nederlandse onderzoek
van Siebelhoff et al. gamen minstens af en
toe op de computer. Ook van de kinderen
en jongeren met Downsyndroom in de enquête kijkt een zeer groot deel TV of DVD’s.
Alleen het percentage dat vrijetijdsactiviteiten met de computer doet (bijvoorbeeld: games, chatten, websites bekijken)
lijkt beduidend lager te liggen dan in de
algehele bevolking. Vooral bij de volwassenen met Downsyndroom is dit verschil
zeer aanzienlijk. De toegankelijkheid van
computergerelateerde activiteiten zou ons
inziens voor mensen met Downsyndroom
moeten worden vergroot.

Update

Tabel 2: Vrijetijdsbesteding

Tabel 3: Vriendschappen

Percentage dat ‘ja’ heeft geantwoord bij de betreffende vraag.
<..> = na weging voor schoolgeschiedenis
* = verschil tussen leeftijdsgroepen is significant (p<0,05) ; ** = idem (p < 0,01)
Leeftijdsgroep in jaren
5-9
(n=102)
de persoon heeft wederzijdse vriendschappen

9-13
(n=54)

13-21
(n=83)

>=21
(n=57)

                     76 <74>         87 <89>            70 <62>            76 <73>

(beide personen vinden het leuk om met elkaar om te gaan)
de persoon heeft één of meer vrienden zonder verstandelijke beperking**

65 <59>         72 <69>             36 <25>            43 <38>

de persoon heeft één of meer vrienden met een verstandelijke beperking**

41 <43>            59 <70>             73 <65>

     79 <77>

de persoon heeft gelijkwaardige vriendschappen thuis                                                           42 <41>            43 <42>              24 <18>

     43 <42>

(geen broers of zussen)*
de persoon heeft gelijkwaardige vriendschappen thuis   

30 <30>           24 <24>               17 <14>            24 <22>

(geen broers of zussen) en ziet deze minstens iedere week
de persoon heeft gelijkwaardige vriendschappen op school

86 <86>         80 <81>              81 <77>            79 <78>

of bij zijn of haar dagbesteding/werk

Tevredenheid over vrijetijdsbesteding
Zo’n 74 procent van de ouders (van kinderen van 3 jaar en ouder) rapporteert dat
de persoon met Downsyndroom tevreden
is over zijn of haar vrijetijdsbesteding.
Ongeveer 24 procent weet het niet. Slechts
2 procent meldt dat de persoon hierover
ontevreden is.

Vriendschappen en sociale contacten

We hebben een aantal vragen gesteld
over vriendschappen. Bij deze vragen hadden respondenten de mogelijkheid om ‘ja’
of ‘nee’ te antwoorden, maar daarnaast
ook de optie om ‘niet van toepassing’ in te
vullen. Relatief veel ouders van kinderen
onder de vijf jaar hebben van deze laatste
optie gebruik gemaakt. Dat is logisch.
Veel van de betreffende vragen zijn bij
baby’s en peuters ook nog niet echt van
toepassing. Boven de leeftijd van vijf jaar
hebben ouders veel minder vaak ‘niet van
toepassing’ gekozen, variërend per vraag
tussen de 2 en 13 procent. Boven de vijf
jaar zijn wij ervan uitgegaan dat het antwoord ‘niet van toepassing’ als ‘nee’ moet
worden geïnterpreteerd. In Tabel 3 vindt u
een overzicht van de percentages ‘ja’ bij de
vragen over vriendschappen.
Uit tabel 3 blijkt dat de meerderheid
van de personen met Downsyndroom
wederzijdse vriendschappen heeft waarbij
beide personen graag met elkaar omgaan.
Toch is er een aanzienlijke minderheid in
drie van de vier onderscheiden leeftijdscategorieën waarbij dit niet het geval is,
d.w.z. bij 26 procent van de 5-9 jarigen
(gewogen steekproef), bij 38 procent van
de adolescenten en bij 27 procent van de
volwassenen. In de kinderjaren heeft de
meerderheid één of meer vrienden zonder
verstandelijke beperking, in de adolescentie en volwassenheid geldt dit nog maar
voor een minderheid van respectievelijk

25 en 38 procent (gewogen steekproef).
Bij de 5-9 jarigen heeft een minderheid
van 43 procent (gewogen steekproef)
één of meer vrienden met een verstandelijke beperking. Bij de 9-13 jarigen, de
adolescenten en volwassenen ligt dit
percentage veel hoger op respectievelijk
70, 65 en 77 procent. Bij de kinderen en
volwassenen rapporteert iets meer dan
40 procent dat de persoon gelijkwaardige
vriendschappen heeft in de thuissituatie.
In de adolescentie ligt dit met 18 procent
opvallend lager. Bij de kinderen komt het
regelmatig voor dat de ouders rapporteren
dat het kind geen vriendschappen heeft
met andere kinderen met een verstandelijke beperking, maar wel gelijkwaardige
vriendschappen (dus met kinderen zonder
verstandelijke beperking). In de leeftijd 5-9
jaar zijn er 43 kinderen met gelijkwaardige
vriendschappen in de thuissituatie waarvan er 20 geen vriend hebben met een
verstandelijke beperking. Bij de kinderen
vinden verreweg de meeste ouders dat
deze gelijkwaardige vriendschappen hebben op school. Bij de adolescenten en volwassenen ligt het percentage dat gelijkwaardige vriendschappen heeft op school
of bij dagbesteding of werk iets lager op
respectievelijk 77 en 78 procent.
Invloed van schooltype op vriendschappen
Wat is de invloed van het volgen van regulier of speciaal onderwijs op de vriendschappen van kinderen met Downsyndroom? In de basisschoolleeftijd (5-13 jaar)
volgt bijna 40 procent van de kinderen
met Downsyndroom onderwijs op een reguliere school. In het voortgezet onderwijs
is dit zeer zeldzaam. Daarom beperken
we ons bij deze thematiek tot de basisschoolleeftijd. De vier kinderen met een
combinatieplaatsing (speciale klas in reguliere school of paar dagen regulier, paar
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dagen speciaal) en de zes kinderen op een
kinderdagverblijf voor kinderen met een
verstandelijke beperking laten we hierbij
buiten beschouwing.
De ouders van regulier geplaatste kinderen en speciaal geplaatste kinderen
(5-13 jaar) rapporteren ongeveer even vaak
(85 versus 87 procent in de ongewogen
steekproef) dat hun kind gelijkwaardige
vriendschappen heeft in de schoolsituatie.
De regulier geplaatste kinderen hebben
in vergelijking met de speciaal geplaatste
kinderen echter iets vaker wederzijdse
vriendschappen (95 versus 72 procent),
veel vaker één of meer vrienden zonder
verstandelijke beperking (92 versus 47 procent), veel minder vaak één of meer vrienden met een verstandelijke beperking (32
versus 69 procent), vaker gelijkwaardige
vriendschappen in de thuissituatie (56
versus 31 procent) en vaker gelijkwaardige
vriendschappen in de thuissituatie met
minstens wekelijks contact (40 versus
18 procent). Ook als we de leeftijdscategorie fijner onderverdelen in 5-9 jaar en
9-13 jaar, dan blijft ditzelfde patroon van
verschillen tussen regulier en speciaal geplaatste kinderen zichtbaar, hoewel meer
uitgesproken bij de jongste groep. Tevens
kan dit patroon maar zeer ten dele worden
verklaard door verschillen in de mate van
verstandelijke beperking tussen regulier
en speciaal geplaatste kinderen. Ook
wanneer de vergelijking wordt gemaakt
tussen kinderen met een IQ van 35-50 (IQ
< 35 komt bijna niet voor in het regulier
onderwijs) in regulier versus speciaal onderwijs of tussen kinderen met een IQ > 50
in regulier versus speciaal onderwijs, dan
blijkt hetzelfde patroon.
Sociale contacten
Meer naar het einde van de vragenlijst
hebben wij nog een aantal vragen gesteld

over het sociale netwerk. Hierbij konden
de respondenten kiezen uit de antwoordcategorieën ‘mager’, ‘neutraal’, ‘ruim’ of
‘niet van toepassing’. Het is niet geheel
duidelijk hoe de categorie ‘niet van toepassing’ bij deze vragen moet worden geïnterpreteerd. Waarschijnlijk betekent het dat
de persoon geen sociale contacten heeft
zoals bedoeld bij de betreffende vraag. De
ouders kunnen dan ‘niet van toepassing’
hebben gekozen (i.p.v. ‘mager’) ofwel omdat de persoon niet in de betreffende situatie verkeert (bijvoorbeeld niet naar een
hobby of sportclub gaat; of bijvoorbeeld
nooit andere personen met Downsyndroom tegenkomt) ofwel omdat de ouders
oordelen dat de persoon geen behoefte
heeft aan de betreffende sociale contacten
(bijvoorbeeld bij partnerrelaties).
In tabel 4 valt op dat in alle leeftijdscategorieën de respondenten het meest
positief zijn over de sociale contacten van
de persoon met Downsyndroom via school
of dagbesteding/ werk met relatief hoge
percentages ‘ruim’ en relatief lage percentages ‘mager’ (en ‘n.v.t.’). In vergelijking
hiermee worden ‘sociale contacten buiten
het eigen gezin’, maar vooral ‘vriendschappen met leeftijdgenoten’ minder positief
gescoord. Dit komt overeen met de informatie uit tabel 3, waarbij er ook een
duidelijke discrepantie is tussen de relatief

Representativiteit
In de Update van Down+Up 90 is uitgebreid ingegaan op
de representativiteit van de enquête. De conclusie was dat
deze zeker voor de leeftijd van 0-21 jaar als in hoge mate
representatief voor alle ouders van kinderen met Downsyndroom in Nederland mag worden opgevat. Wel zijn er
kleine afwijkingen van de werkelijkheid. Donateurs van
de SDS, hoger opgeleide moeders en (althans bij kinderen
ouder dan 9 jaar) ouders van kinderen met een overwegend reguliere schoolloopbaan zijn enigszins oververtegenwoordigd. Overwegend regulier betekent dat het
kind nog op een reguliere school zit, ofwel voorafgaand
aan speciale plaatsing vijf jaar of langer op een reguliere
school heeft gezeten. Wat betreft de antwoorden zijn er bij
verreweg de meeste vragen bij de thema’s uit deze Update
geen significante verschillen tussen hoog opgeleide versus minder hoog opgeleide moeders, noch tussen donateurs en niet-donateurs (m.u.v. het feit dat niet-donateurs
vaker ´geen mening´ hebben bij de vragen over de SDS).
Correctie door middel van weging leidt bovendien tot
minimale veranderingen. Daarom wordt verder afgezien
van deze correctie. Bij het merendeel van de vragen zijn
er ook geen significante verschillen in de antwoorden van
de ouders van kinderen met een overwegend reguliere
versus een overwegend speciale schoolloopbaan. Alleen
bij vragen over sociaal netwerk en vriendschappen, en in
mindere mate bij vrijetijdsbesteding en bij enkele vragen
over praktische en financiële ondersteuning, zijn er systematische verschillen. Waar er dergelijke verschillen zijn,
zullen in de tabellen en tekst daarom ook de percentages
na weging voor schoolgeschiedenis worden weergegeven,
omdat deze beter zullen overeenkomen met de werkelijke
situatie in Nederland. Overigens leidt weging ook in die
gevallen tot vrij kleine wijzigingen.

hoge percentages met gelijkwaardige
vriendschappen op school of dagbesteding/werk en de veel lagere percentages
met gelijkwaardige vriendschappen in de
thuissituatie. Opvallend in tabel 4 is verder
het relatief hoge percentage ‘mager’ en
het relatief lage percentage ‘ruim’ bij ‘sociale contacten buiten het eigen gezin’ en bij
‘vriendschappen met leeftijdgenoten’ bij
de adolescenten met Downsyndroom, in
vergelijking met zowel de kinderen als de
volwassenen. Ook dit beeld komt overeen
met de informatie uit Tabel 3, waarbij in
de adolescentie ook de laagste percentages met wederzijdse vriendschappen en
met gelijkwaardige vriendschappen in de
thuissituatie worden gerapporteerd. Dit
suggereert dat de adolescentie bij personen met Downsyndroom waarschijnlijk
een moeilijkere situatie is voor vriendschappen en sociaal netwerk in de thuissituatie dan de kindertijd en de volwassen
jaren.
Contacten via hobby of sport lijken aan
belang te winnen met het ouder worden.
Het percentage ‘ruim’ neemt toe met
de leeftijd, terwijl vooral het percentage
‘n.v.t.’ (waarschijnlijk personen die niet
deelnemen aan een sport of hobby in
clubverband) veel lager ligt bij de oudere
kinderen, adolescenten en volwassenen, in
vergelijking met de kinderen van 5-9 jaar.
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Eerder hebben we in tabel 2 gezien dat er
door mensen met Downsyndroom boven
de leeftijd van negen jaar inderdaad veel
meer wordt gesport dan bij de jongere
kinderen.
Contacten via internet spelen bij verreweg de meeste personen met Downsyndroom weinig rol in hun sociale contacten,
met zeer hoge percentages ‘n.v.t.’ (dit percentage neemt wel af met de leeftijd) en
lage percentages ‘ruim’.
De gegevens over partnerrelaties hebben we alleen verwerkt voor de personen
van 13 jaar en ouder, omdat dit bij jongere
kinderen nog nauwelijks een rol zal spelen.
Ook bij de adolescenten en volwassenen
oordeelt overigens rond de 70-75 procent
van de ouders dat partnerrelaties ‘niet
van toepassing’ zijn voor de persoon met
Downsyndroom (hetgeen waarschijnlijk
betekent dat de persoon hieraan volgens
de ouders (nog) geen behoefte heeft).
Bij 41 adolescenten en volwassenen hebben de ouders hierover wel een oordeel
gegeven in termen van ‘mager’ (bij 26 personen), ‘neutraal’ (7) of ‘ruim’ (8). Dit suggereert dat voor adolescenten en volwassenen met Downsyndroom die behoefte
hebben aan een partnerrelatie het vaak
niet eenvoudig zal zijn om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Update

De grote SDS-enquête

Invloed van schooltype op sociale
contacten
Bij deze analyse beperken we ons wederom tot kinderen van 5-13 jaar die ofwel
onderwijs volgen in een reguliere klas
ofwel naar een speciale school gaan. De
ouders van kinderen in het regulier onderwijs oordelen positiever over de sociale
contacten van hun kind buiten het eigen
gezin (40 procent ‘ruim’; 29 procent ‘neutraal’; 26 procent ‘mager’; 6 procent ‘n.v.t.’
– percentages in de ongewogen steekproef) dan de ouders van kinderen in het
speciaal onderwijs (met respectievelijk 22,
25, 37 en 17 procent). Dit geldt nog sterker
voor ‘vriendschappen met leeftijdgenoten’
met bij de regulier geplaatste kinderen
36 procent ‘ruim’, 36 procent ‘neutraal’, 27
procent ‘mager’ en 1 procent ‘n.v.t.’ versus
bij de speciaal geplaatste kinderen 20,
15,51 en 14 procent. Ook bij ‘contacten via
school’ wordt er iets positiever geoordeeld
bij de kinderen in het regulier onderwijs
(45 procent ‘ruim’; 38 procent ‘neutraal’;
14 procent ‘mager’; 3 procent ‘n.v.t.’) dan
bij de speciaal geplaatste kinderen (37, 17,
32 en 14 procent). Bij de overige vragen uit
Tabel 4 zijn de verschillen tussen beide onderwijstypen niet significant.
Bovengenoemd patroon van verschillen
blijft ook zichtbaar als we de leeftijdscategorie fijner onderverdelen in 5-9 en
9-13 jaar, hoewel meer uitgesproken bij
de jongste groep. Ook kunnen de verschillen tussen beide schooltypes bij deze drie
vragen maar ten dele worden verklaard
door verschillen in de mate van verstandelijke beperking tussen regulier en speciaal
geplaatste kinderen. Wanneer namelijk
de vergelijking wordt gemaakt tussen kinderen met een IQ van 35-50 (IQ < 35 komt
bijna niet voor in het regulier onderwijs) in
regulier versus speciaal onderwijs of tussen kinderen met een IQ > 50 in regulier
versus speciaal onderwijs, dan blijkt bij
twee van deze drie vragen, namelijk bij
‘contacten via school’ en ‘vriendschappen
met leeftijdgenoten’, hetzelfde patroon
van verschillen tussen speciaal en regulier
geplaatste leerlingen nog steeds zichtbaar.

Tabel 4: Sociale contacten

Tevredenheid over sociale contacten
Hoe jonger de persoon met Downsyndroom, hoe vaker de respondenten aangeven dat zij niet weten of de persoon
over het algemeen tevreden is over zijn
of haar sociale contacten, afnemend van
42 procent bij 5-9 jaar, naar 31 procent bij
9-13 jaar, 27 procent bij de adolescenten
tot 17 procent bij de volwassenen. Als we
de respondenten die hierover aangeven
geen oordeel te kunnen geven buiten beschouwing laten, dan geeft van de overige
respondenten 76 procent aan dat de persoon tevreden is over zijn of haar sociale
contacten, 16 procent scoort neutraal en 8
procent is ontevreden. Er zijn hierbij nauwelijks verschillen tussen de leeftijdsgroepen, met dien verstande dat in vergelijking
met de drie oudere leeftijdsgroepen bij de

5-9 jarigen een wat lager percentage van
2 procent ontevreden is en een iets hoger
percentage van 23 procent neutraal scoort.
Slechts zestien respondenten (van de
277) geven aan dat hun kind niet tevreden
is over zijn of haar sociale contacten. Alle
zestien rapporteren daarbij dat de persoon
meer vriendschappen zou willen hebben.
Twee van de betreffende personen (beide
adolescenten) zouden bovendien graag
een partner willen hebben.
De vergelijking tussen de schooltypes
voor de leeftijdscategorie 5-13 jaar wordt
bij deze vraag bemoeilijkt, doordat een
veel hoger percentage van de ouders van
speciaal geplaatste leerlingen (namelijk
51 procent) dan van de ouders van regulier
geplaatste leerlingen (26 procent) aangeeft niet te weten in hoeverre hun kind

Percentages per antwoordcategorie. <..> = na weging voor schoolgeschiedenis.
* = verschil tussen leeftijdsgroepen is significant (p<0,05) ; ** = idem (p < 0,01)
a = partnerrelaties niet van toepassing voor 5-13 jaar – daarom weggelaten in de tabel
Leeftijdsgroep in jaren
5-9
(n=95)

9-13
(n=51)

13-21
(n=78)

>=21
(n=53)

sociale contacten

mager            32 <32>         35 <41>       46 <44>

32 <26>

buiten het eigen gezin*

neutraal        26 <28>       25 <24>       28 <28>          17 <15>
ruim                27 <26>        35 <33>       24 <26>        40 <41>
n.v.t.                   15 <15>            4 <2>

  1 <3>

  11 <19>

vriendschappen met

mager            36 <38>       45 <48>        56 <51>         38 <33>

leeftijdgenoten

neutraal         22 <21>       29 <24>        22 <21>         25 <25>
ruim                32 <29>       20 <22>        17 <18>         25 <24>
n.v.t.                   11 <12>            6 <6>         5 <10>           13 <18>

vriendschappen met

mager             41 <41>         41 <41>      40 <41>

34 <29>

andere mensen met

neutraal         21 <21>       25 <29>       26 <22>

25 <24>

ruim                 12 <12>        14 <16>         21 <19>

28 <29>

n.v.t.                26 <26>       20 <14>        14 <19>

  13 <18>

contacten via school of

mager            23 <25>        22 <20>        22 <19>

25 <20>

dagbesteding of werk

neutraal       26 <24>       29 <27>        31 <28>

21 <20>

Downsyndroom                                 

ruim               40 <39>       39 <41>       41 <42>

43 <42>

n.v.t.                   11 <12>        10 <12>           6 <11>

  11 <18>

contacten via hobby of

mager            19 <20>        18 <16>         22 <18>

21 <18>

sport**

neutraal        18 <18>        27 <27>         27 <22>

15 <16>

ruim                  12 <11>        25 <27>        33 <29>       45 <40>
n.v.t.                 52 <51>        29 <31>         18 <31>         19 <25>
contacten via internet**

partnerrelaties a

mager                6 <7>            8 <8>         18 <13>

19 <15>

neutraal             1 <1>             4 <4>            6 <3>

    2 <2>

ruim                   0 <0>            0 <0>            6 <6>

   6 <2>

n.v.t.               93 <92>       88 <88>      69 <78>        74 <81>
mager                   -               

  -            19 <17>

21 <17>

neutraal              -                         -                5 <4>

   6 <4>

ruim                      -                         -                5 <4>

    8 <7>

n.v.t.                       -    
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  -            71 <76>       66 <72>

tevreden is over zijn of haar sociale contacten. Als we deze respondenten zonder
oordeel buiten beschouwing laten, dan
blijken er bij deze vraag geen significante
verschillen te zijn tussen beide schooltypes.

Financiële en praktische
ondersteuning

Met uitzondering van de nul- en eenjarige kinderen, had het overgrote deel van
de personen met Downsyndroom in de enquête een indicatie voor AWBZ-zorg. Waar
het percentage met een AWBZ-indicatie
bij de nuljarige kinderen op 12 procent
(n=42) lag en bij één jaar op 39 procent
(n=46), lag dit bij 2-5 jaar op 77 procent
(n=134) en boven de vijf jaar op 85 procent
(n=275).

PGB of ZIN
AWBZ-zorg kon in 2009 worden toegekend als Persoonsgebonden Budget (PGB)
en/of als Zorg in Natura (ZIN). Van het PGB
(met of zonder ZIN) werd in alle leeftijdsgroepen (0-5; 5-13; 13-21; >=21 jaar) veel
gebruikt gemaakt: door respectievelijk
86, 90, 92 en 88 procent van degenen met
een AWBZ-indicatie; of door 41, 76, 81 en 73
procent van alle personen (met of zonder
indicatie) in die leeftijd. Van ZIN (met of
zonder PGB) werd relatief vaak gebruik
gemaakt bij jonge kinderen en bij volwassenen: in de vier leeftijdgroepen bij 46,
25, 24 en 57 procent van degenen met een
AWBZ-indicatie; of door respectievelijk 27,
21, 21 en 47 procent van alle personen in die
leeftijd.

Tevredenheid over indicatiestelling
Van de ouders met een indicatie was in
2009 slechts een klein deel ontevreden (13
procent) over de inhoud van de indicatie.
Over de deskundigheid van de indicatiesteller, maar vooral over de werkwijze van
het CIZ en de duur van het indicatietraject
wordt duidelijk vaker negatief geoordeeld,
respectievelijk door 21, 29 en 27 procent.
Slechts ongeveer een kwart is over deze
aspecten tevreden.
TOG
TOG staat voor Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte
kinderen. Sinds kort is de TOG gekoppeld
aan de AWBZ (minstens 10 uur per week
AWBZ-zorg). In 2009 bestond een dergelijke koppeling echter nog niet. Ten tijde van
de enquête had in principe iedere ouder
met een kind met Downsyndroom in de
leeftijd 3-18 jaar recht op de TOG. Ouders
moesten dit echter wel zelf aanvragen. In
de leeftijd 3-5 jaar maakte 66 procent van
de ouders in de enquête gebruik van de
TOG, in de leeftijd 5-9 jaar 64 procent, in de
leeftijd 9-13 jaar 76 procent en in de leeftijd 13-18 jaar eveneens 76 procent.
Leerlingenvervoer
In de leeftijd 5-9 jaar maakte in de voor
schoolgeschiedenis gewogen steekproef
33 procent gebruik van leerlingenvervoer,
bij 9-13 jaar 50 procent en bij 13-21 jaar 67
procent. Van de leerlingen met Downsyndroom in het speciaal onderwijs maakte
uiteraard de overgrote meerderheid gebruik van leerlingenvervoer, in de drie onderscheiden leeftijdsgroepen 64, 82 en 78
procent. In het regulier onderwijs werd op
een enkele uitzondering na geen gebruik
hiervan gemaakt.
Ondersteuning via de gemeente
Een klein percentage van 9 procent van
de respondenten rapporteert dat de persoon met Downsyndroom ondersteuning
heeft ontvangen via de gemeente (WMO).
Bij de volwassenen ligt dit met 21 procent
hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen.
Welke ondersteuning mist er nog?
Heeft de persoon met Downsyndroom
behoefte aan ondersteuning die op dat
moment nog niet was verkregen? Van de
478 ouders die deze vraag hebben beantwoord geeft 67 procent aan dat in alle
behoeften was voorzien. Dit percentage
ligt ongeveer gelijk in de verschillende
leeftijdsgroepen. We hebben de ouders
die onvervulde behoeften rapporteren
gevraagd om met betrekking tot een
aantal categorieën aan te geven of daar
meer ondersteuning voor de persoon met
Downsyndroom nodig is. Op volgorde van
frequentie was dit het geval voor: praktische hulp (49 respondenten); het aanleren
van sociale vaardigheden (46); financiële
steun (26); logeren (24); therapie of training (19); huishoudelijke hulp (19); onder45 • Down+Up 97
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steuning bij het plannen en structureren
(16); lotgenotencontact met anderen met
een verstandelijke beperking (16); persoonlijke verzorging (9); langdurig verblijf (2);
verpleging (1); medicatie (1). Er zijn hierbij
geen duidelijke leeftijdseffecten.

Medische begeleiding bij 18-plussers

Specifiek voor de leeftijd 18 jaar en ouder
hebben wij in de enquête enkele vragen
gesteld over medische begeleiding (voor
de situatie bij kinderen: zie de Update bij
Down+Up 93).

Welke medische begeleiding is belangrijk?
In een open vraag is geïnformeerd welke
medische begeleiding de ouders van
18-plussers belangrijk vinden en wie daarbij de centrale figuur zou moeten zijn. Van
de 87 betreffende ouders hebben er 72 ouders hun opinie hierover gegeven. Omdat
enkele ouders daarbij meer dan één thema
aan de orde hebben gesteld, zijn er iets
meer antwoorden.
21 ouders stellen dat hun kind geen medische problemen heeft en dat er daarom
geen specifieke medische begeleiding
nodig is; 11 andere ouders vinden dat de
huisartszorg voldoende is; zeven andere
ouders stellen dat zij zelf het beste de regie kunnen voeren over de medische begeleiding. Zeven ouders noemen specifieke
problemen waarbij zij begeleiding wensen
(KNO-problematiek; slaapapneu; diëtist;
schildkliercontrole; seksuele opvoeding).
Vijf ouders zouden graag een AVG-arts
(Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)
als centrale figuur binnen de medische
begeleiding willen zien en nog eens vier
andere ouders een arts gespecialiseerd in
Downsyndroom. Tot slot geven 22 ouders
expliciet aan dat zij behoefte hebben aan
een Downsyndroom Team voor volwassenen. Omdat het hier een open vraag
betreft, zouden er in werkelijkheid meer
ouders kunnen zijn die graag gebruik willen maken van zo’n team, maar bij het
beantwoorden van deze vraag niet aan
deze optie hebben gedacht. Enkele ouders
geven bij deze vraag aan waarom zij een
Downsyndroom Team voor volwassenen
wenselijk vinden:

Update

AWBZ-functies
Bij de beschrijving hieronder gaat het
nadrukkelijk om de situatie van 2009 met
de indeling in functies zoals deze tot 2009
door het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) werd gehanteerd.
Van de ouders van kinderen in de leeftijd
0-5 jaar maakte 48 procent gebruik van
‘activerende begeleiding’. Bij 64 van de 107
betreffende kinderen ging het daarbij om
hulp bij Early Intervention; bij 33 om plaatsing in een speciaal kinderdagcentrum.
Beide zouden nu worden geïndiceerd als
‘behandeling’. Daarnaast scoorde in deze
leeftijd de functie ‘ondersteunende begeleiding’ (34 procent van alle kinderen in
deze leeftijdscategorie) relatief hoog.
In de leeftijd 5-13 en 13-21 jaar werd vooral
‘ondersteunende begeleiding’ vaak toegekend (bij respectievelijk 74 en 70 procent
in de gewogen steekproef), gevolgd door
‘logeeropvang’ (51 en 62 procent) en ‘activerende begeleiding’ (46 en 44 procent).
Bij de volwassenen lag het percentage met
‘ondersteunende begeleiding’(55 procent)
en het percentage met ‘activerende begeleiding’ (37 procent) in vergelijking met de
leeftijdsgroep 5-21 jaar weer iets lager. Logeeropvang lag met 29 procent zelfs veel
lager. Dit hangt samen met het feit dat
een deel van de volwassenen niet meer
in het ouderlijk huis woonde. ‘Langdurig
verblijf’ lag bij de volwassenen met 34
procent dan ook veel hoger dan bij de 13-21
jarigen (17 procent) en de 5-13 jarigen (0
procent). Verder werd bij de volwassenen
bij 20 procent ‘huishoudelijke hulp’ geïndiceerd (versus 0 procent bij <= 21 jaar).
‘Persoonlijke verzorging’ (39 procent) werd
bij de volwassenen ongeveer even vaak
toegekend als bij de 5-21 jarigen. Zowel
‘verpleging’ als ‘behandeling’ werd in alle
leeftijdsgroepen bij slechts een beperkt
percentage (tussen de 1 en 10 procent)
toegekend. Omdat heden ten dage ‘activerende begeleiding’ voor een groot deel
is overgeheveld naar de functie ‘behandeling’, zou het percentage ‘behandeling’ als
de enquête nu zou worden herhaald waarschijnlijk hoger liggen.

Een Downsyndroom Team. De huisarts
heeft te weinig medische kennis over mensen met Downsyndroom. Ik moet nu zelf alles heel goed in de gaten houden en blijven
aangeven en vragen etc. (Moeder van een
26-jarige zoon)
Een Downsyndroom Team voor volwassenen! Volwassen personen worden nu
voornamelijk op onderdelen onderzocht
(Cardioloog – hart; KNO-arts – oren en neus;
enz.). Elke specialist zijn eigen gebied. De
gehele mens is niet voldoende in beeld om
ook preventief zaken te controleren. (Moeder van een 22-jarige dochter)
Wat bepaalt de kwaliteit van een
Downsyndroom Team?
In een volgende open vraag hebben
wij geïnformeerd wat ouders belangrijk
zouden vinden voor de kwaliteit van een
Downsyndroom Team voor volwassenen.
58 ouders van 18plussers hebben hierover
een mening geformuleerd.
27 Ouders geven aan welke deskundigen
er naar hun mening in zo’n team zouden
moeten zitten. Twee van deze ouders
zouden het liefst standaard alleen een
AVG-arts willen zien, die dan zo nodig
kan doorverwijzen. Twee van de ouders
maken gebruik van het Downsyndroom
Team in Helmond en zijn tevreden over de
samenstelling (d.w.z.: AVG-arts; KNO-arts;
oogarts; gedragsdeskundige; diëtist). Door
de overige 23 ouders worden als gewenste
teamleden KNO-arts (12 keer), oogarts (11
keer) en gedragsdeskundige (10 keer) het
meest frequent genoemd, gevolgd door
logopedist (8 keer), fysiotherapeut/revalidatiearts (8 keer), internist/endocrinoloog
(8 keer), AVG-arts (7 keer) en cardioloog (6
keer). Andere deskundigen (maatschappelijk werker/MEE; diëtist; podoloog;
huidarts; contactouder; tandarts) worden
minder dan vijf keer genoemd.
Drie ouders geven aan dat er expliciet
aandacht zou moeten worden besteed
aan seksuele opvoeding en relaties. Verder
merkt één ouder op dat het team bevindingen en adviezen niet alleen zou moeten terugkoppelen aan de ouders, maar
ook bijvoorbeeld aan dagbesteding/werk.
Twintig ouders geven een mening over
de gewenste frequentie van bezoeken
aan een Downsyndroom Team. Vijf van
hen stellen dat dit afhankelijk is van de
persoonlijke behoefte. Elf ouders geven
aan dat één keer per jaar een bezoek zou
voldoen. Vier ouders zouden een hogere
frequentie wensen. Enkele ouders geven
daarbij aan dat zij alle deskundigen op één
dag zouden willen bezoeken, maar enkele
andere merken op dat zij niet te veel consulten op één dag wensen.
Veertien ouders gaan in op de visie op
Downsyndroom van een Downsyndroom
Team en de gewenste bejegening van
mensen met Downsyndroom.

Specialisten met goede kennis over het Down
syndroom, die de persoon als één geheel zien,
mensen als volwaardige volwassenen behandelen en goed naar hun verhaal luisteren.
(Moeder van een 22-jarige dochter)
Medische behandelaars hebben de neiging
kinderlijk te reageren op onze dochter omdat ze autistisch is en klein. Dat ervaar ik als
erg storend. Ze is 23 jaar en dus volwassen.
Ook al praat ze niet, ze lijkt ons wel te begrijpen. (Moeder van een 23-jarige dochter)
Relatieve onbekendheid met AVG-artsen
en AVG-poli’s
De ouders van 18plussers is gevraagd of
zij op de hoogte zijn van het bestaan van
AVG-artsen, d.w.z. artsen die gespecialiseerd zijn in de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Van
de betreffende 87 ouders is een aanzienlijk
percentage van 46 procent hiervan niet op
de hoogte. Vervolgens hebben wij geïnformeerd of ouders weten dat er over heel
Nederland verspreid poliklinieken bestaan
gecoördineerd door een AVG-arts. In principe kunnen ouders daarop een beroep
doen voor de medische begeleiding van
hun volwassen kind met Downsyndroom.
Van de 87 ouders met kinderen van 18 jaar
en ouder blijkt slechts een kleine 30 procent op de hoogte te zijn van het bestaan
van deze poliklinieken.

Acceptatie in de samenleving

We hebben een aantal vragen gesteld
over de acceptatie van mensen met Downsyndroom in de samenleving (zie Tabel 5).
Zo’n 36 procent van de respondenten
vindt dat volwassenen met Downsyndroom redelijk tot heel goed worden geaccepteerd in de Nederlandse samenleving.
Zo’n 53 procent vindt dat dit een beetje het
geval is en 11 procent vindt dat dit nauwelijks zo is. Daarbij oordelen de ouders van
de volwassenen duidelijk positiever dan
de ouders van de adolescenten. Deze oordelen op hun beurt weer positiever dan de
ouders van de kinderen.
Over de acceptatie van kinderen met
Downsyndroom wordt binnen alle leeftijdsgroepen positiever geoordeeld dan
over de acceptatie van volwassenen. Zo’n
59 procent van alle respondenten oordeelt
dat kinderen met Downsyndroom redelijk
tot heel goed worden geaccepteerd in
onze samenleving. Zo’n 37 procent vindt
dat dit een beetje het geval is en 4 procent
vindt dat dit nauwelijks zo is.
Ervaringen van de persoon zelf
De overige zeven vragen betreffen de
(door de ouders gerapporteerde) ervaringen van de persoon met Downsyndroom
zelf. Volgens één op de vijf respondenten
wordt of voelt zijn of haar kind met Downsyndroom zich weleens gediscrimineerd.
Dit ligt lager bij de 0-5 jarigen (12 procent),
dan bij de overige leeftijdsgroepen (tussen
20 en 26 procent).
46 • Down+Up 97
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De overige zes vragen informeren naar
specifieke ervaringen. Bij deze vragen is
er een duidelijk verschil tussen de jongste kinderen (0-5 jaar) en de andere drie
leeftijdsgroepen, waarbij de situatie bij de
jongste kinderen aanmerkelijk positiever
wordt beoordeeld. Tussen de andere drie
leeftijdsgroepen zijn er geen significante
verschillen, met uitzondering van de laatste vraag in tabel 5. Naarmate de persoon
ouder is, rapporteren de ouders vaker dat
zij de situatie herkennen waarin hun kind
een vraag stelt in een winkel, waarna het
winkelpersoneel vervolgens het antwoord
richt op de ouders in plaats van op de persoon met Downsyndroom zelf. Dit overkomt 22 procent van de volwassenen met
Downsyndroom volgens de ouders best
vaak of bijna altijd
Als we de zes vragen naar specifieke
ervaringen met elkaar vergelijken, dan
valt op dat de ouders het meest negatief
oordelen bij de vraag of de persoon onderschat wordt of op een andere manier
niet serieus wordt genomen. Boven de
vijf jaar is er maar één op de vijf ouders
die stelt dat zij dit nooit hebben gemerkt.
Bij de volwassenen vindt zo’n kwart van
de ouders dat dit best vaak of bijna altijd
gebeurt. Verder rapporteren relatief veel
ouders dat de persoon met Downsyndroom soms of best vaak wordt genegeerd
door leeftijdsgenoten. Bij de adolescenten
en volwassenen wordt volgens de ouders
ongeveer één op de vijf zelfs best vaak of
bijna altijd genegeerd door leeftijdsgenoten. In vergelijking hiermee geven veel
minder ouders aan dat de persoon met
Downsyndroom minstens soms wordt uitgelachen of belachelijk worden gemaakt.
Nog minder frequent rapporteren ouders
dat de persoon minstens soms wordt buitengesloten bij hobby-, sport-, of recreatievereniging of minstens soms wordt gepest
bij dagbesteding/werk of op school. Toch
overkomen deze laatste twee zaken ongeveer een kwart van de adolescenten
en volwassenen minstens soms (dus:
soms, best vaak of bijna altijd). De situatie
waarin dit best vaak of bijna altijd gebeurt
is echter zeldzaam.

Stichting Downsyndroom

We hebben twaalf vragen gesteld over
de tevredenheid van ouders over verschillende aspecten van de Stichting Downsyndroom. Verschillen tussen de leeftijdsgroepen in de mate waarin respondenten
‘geen mening’ als antwoordcategorie
hebben gekozen, worden daarbij volledig
bepaald door verschillen in de verhouding
donateurs versus niet-donateurs in die
onderscheiden leeftijdsgroepen (0-5, 5-13,
13-21 >= 21 jaar). Van de respondenten is
iets meer dan driekwart donateur van de
SDS (per leeftijdsgroep respectievelijk:
85, 84, 66 en 28 procent). Niet-donateurs
hebben waarschijnlijk vaker geen directe
recente ervaring met de Stichting Downsyndroom. Zo heeft over de witte pagina’s

Percentages per antwoordcategorie. * = verschil tussen leeftijdsgroepen is significant (p<0,05) ; ** = idem (p < 0,01)
Leeftijdsgroep in jaren
0-5
(n=209)

5-13
(n=142)

13-21
(n=64)

>=21
(n=51)

totaal
(n=476)

vindt u dat volwassenen met Downsyndroom

heel goed

        4

over het algemeen worden geaccepteerd in de

redelijk goed

      28                      25                      45                       61                       33

Nederlandse samenleving?**

een beetje

     60

               59                       37                        31                       53

nee, nauwelijks

        9

                13     

  16                          4                        11

idem, maar dan met betrekking

heel goed

        8

                 6  

    4                          8                         7

tot kinderen met Downsyndroom?

redelijk goed

       51                      47                      58                        61                      52

een beetje

      38

nee, nauwelijks

         4                     5                         5                          2

                  3

     3

            4                         3

               42                       32                       29                      37
                   4

wordt of voelt de persoon met Downsyndroom

nee

      88                      75                      74                        78                      81

zich weleens gediscrimineerd?**

ja

       12

                25   

  26                        22                   19

ontwijken of negeren leeftijdgenoten

nee, nooit gemerkt

       77

                33   

  23

          29                  50

de persoon met Downsyndroom?**

ja, soms

      22

                54     

  58

           51

                40

ja, best vaak

         1                    11

   15

           18                    8

ja, bijna altijd

        0

                   1

    4

             2                     1

wordt de persoon gepest op werk/

nee, nooit gemerkt

     96

                83    

  77

           73                  87

dagbesteding of school?**

ja, soms

         3

                 17

  22                        25                   13

ja, best vaak

        0                        0

     1                          2                          1

ja, bijna altijd

        0

                  0

    0

            0

wordt de persoon buitengesloten op

nee, nooit gemerkt

     98

                77

  77

          76                  86

hobby-, sport-, of recreatievereniging?**

ja, soms

        2

                21                       20

           18                   12

                    0  

ja, best vaak

        0

                   1

    0

            4

                    1

ja, bijna altijd

        0                      1

    3

            2

                    1

wordt de persoon belachelijk gemaakt of

nee, nooit gemerkt

      85

               54  

49

          47

                 66

uitgelachen?**

ja, soms

       15

               45                      49

          53

                  33

ja, best vaak

        0

                  1                          1

            0

                     1

ja, bijna altijd

        0

                 0                          1

            0

                    0

wordt de persoon onderschat of op een

nee, nooit gemerkt

     60

                21                      20

          22

                  38

andere manier niet serieus genomen?**

ja, soms

      35

               62

62

          55

                 49

ja, best vaak

        4

               15   

  12

          20                   10

ja, bijna altijd

        1

                 1                         5

             4                     2

Is het u overkomen dat de persoon met

nee, nooit gemerkt

     95

               63

46

          24

                  70

Downsyndroom iets in een winkel vraagt en

ja, soms

       4

               30

39

          55

                  23

ja, best vaak

       0

                 4  

   11

          18

                    5

ja, bijna altijd

       0                    3                         4

            4

                    2

dat niet hij of zij, maar u het antwoord krijgt?**  

van Down+Up, 46 procent van de nietdonateurs geen mening tegenover 3 procent van de donateurs. Overigens wisselt
ook bij de donateurs de mate waarin zij
geen mening hebben tussen de verschillende vragen. Zo hebben bij vragen over
Down+Up, brochures of boeken vrijwel
alle donateurs een mening. Bij vragen over
bijvoorbeeld themadagen of het weekend
voor jonge ouders heeft minder dan de
helft een mening.
Als we de categorie ‘geen mening’ buiten beschouwing laten, dan zijn er geen

duidelijke verschillen tussen de vier leeftijdscategorieën. Ook zijn er bij de meeste
vragen geen significante verschillen tussen donateurs en niet-donateurs. Bij vier
vragen scoren donateurs significant vaker
tevreden versus neutraal/ontevreden dan
niet-donateurs (brochures; witte pagina’s
Down+Up; boeken; politieke lobby); bij drie
vragen significant vaker tevreden/neutraal
versus ontevreden (brochures; witte pagina’s Down+Up; gele wetenschappelijke
pagina’s Down+Up). Overigens scoren
slechts weinig respondenten ontevreden,
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bijvoorbeeld bij de vraag ten aanzien van
de brochures 4 procent van de niet-donateurs en 1 procent van de donateurs, bij de
vraag over de witte pagina’s van Down+Up
respectievelijk 6 en 1 procent en bij de gele
pagina’s 11 en 4 procent.
Gezien het feit dat er, bij het buiten beschouwing laten van de categorie ‘geen
mening’, geen verschillen zijn tussen leeftijdsgroepen en zeer beperkte verschillen
tussen donateurs en niet-donateurs, zullen wij hieronder de antwoorden voor de
groep als geheel bespreken.

Update

Tabel 5: Accceptatie in de samenleving

Down+Up
Van de 410 respondenten met een mening hierover is 82 procent tevreden over
de witte pagina’s van de Down+Up, 16
procent scoort neutraal en 2 procent is ontevreden. Ten aanzien van de gele pagina’s
is dit 65, 30 en 5 procent (n=401). Zo’n 93
procent vindt dat er voldoende onderwerpen aan bod komen in Down+ Up, 4
procent vindt dat er te weinig onderwerpen worden besproken en 2 procent vindt
dat er over te veel onderwerpen wordt
geschreven (n=381). Ongeveer 95 procent
vindt de moeilijkheidsgraad van de artikelen goed, 3 procent vindt deze vaak te
moeilijk en 2 procent vindt deze vaak te
eenvoudig (n=392). Zo’n 63 procent vindt
dat de Down+Up niet beter zou kunnen, 37
procent ziet wel mogelijke verbeteringen
(n=281, d.w.z. dat er ook nog 190 respondenten zijn zonder een mening hierover).
De 104 respondenten die hebben aangegeven dat Down+Up kan worden verbeterd, hebben wij in een open vraag uitgenodigd suggesties te geven. Dit leverde
zeer diverse antwoorden op, waarbij veel
thema’s door slechts enkele respondenten
werden genoemd. Er is echter één thema
dat relatief vaak aan de orde is gesteld: 36
respondenten vinden dat er in Down+Up
te veel positieve verhalen staan over zich
‘bovengemiddeld’ ontwikkelende kinderen
met Downsyndroom. Deze respondenten willen meer aandacht voor kinderen
waarbij de ontwikkeling ‘gemiddeld’ of
minder vlot verloopt en waarbij kinderen
en ouders tegen reële grenzen aanlopen.
Daar staat tegenover dat er ook acht
respondenten vinden dat Down+Up juist
te negatief is over de mogelijkheden van
mensen met Downsyndroom.
Overige producten en activiteiten
Van de 398 respondenten met een
mening hierover is 83 procent tevreden
over de SDS-brochures, 16 procent scoort
neutraal en 1 procent is ontevreden. Ten
aanzien van het aanbod van boeken ligt
dit op respectievelijk 74, 24 en 2 procent
(n=337). Over de helpdesk: 74, 24 en 2 procent (n=275). Over de politieke lobby: 68, 31
en 1 procent (n=263). Over het aanbod van
regionale themadagen: 59, 32 en 9 procent
(n=214). Over het aanbod van landelijke
themadagen: 51, 46 en 3 procent (n=174).
Over het themaweekend Downsyndroom:
50, 47 en 3 procent (n=145). We weten niet
of ouders bij deze laatste drie onderwerpen hebben gekeken naar de kwaliteit van
de betreffende bijeenkomsten (we hebben
niet nagevraagd of zij daadwerkelijk naar
deze bijeenkomsten zijn geweest) of naar
de frequentie of regionale spreiding van
het aanbod.

Conclusie

De enquête geeft een in hoge mate representatief beeld van de situatie van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen
met Downsyndroom in Nederland. We zul-

len hieronder de belangrijkste conclusies
weergeven per onderwerp.
Wonen
In tegenstelling tot dertig jaar geleden,
toen op de leeftijd 10-15 jaar naar schatting reeds 1 op de 3 kinderen met Downsyndroom in een instituut woonde, wonen
heden ten dage kinderen met Downsyndroom in hun kinderjaren vrijwel allemaal
thuis bij hun eigen ouders. De overgrote
meerderheid van de ouders wil dat hun
kind als jongvolwassene (meestal tussen
de 20 en 30 jaar) instroomt in een andere
vorm van wonen. Veel van hen zouden
daarbij graag een vorm van (begeleid) zelfstandig wonen zien voor hun kind, of anders een kleinschalige voorziening. Slechts
een kleine groep van 10 procent van de
ouders van thuiswonende personen (d.w.z.
ouders die ten tijde van de enquête al
nadachten over een woonvorm) geeft de
voorkeur aan een instituut. Bij deze 10
procent gaat het vaak om personen met
Downsyndroom met een IQ < 35.
Dertig jaar geleden woonde de meerderheid van mensen met Downsyndroom in
de leeftijdscategorie 20-30 jaar in een instituut, naar schatting 58 procent. Heden
ten dage gaat het in diezelfde leeftijdscategorie om een minderheid van zo’n 21
procent.
Ouders van personen die niet meer in
het ouderlijk huis wonen, noemen relatief
vaak te veel verloop/wisseling van begeleiders als een probleem (binnen alle soorten
woonvormen).
Werken/dagbesteding
Vrijwel alle volwassenen met Downsyndroom ontvangen een WAJONG uitkering.
Bij slechts weinigen is er inkomen uit
arbeid. Als dat het geval is, dan gaat het
vaak om werken bij de sociale werkplaats,
zelden om een reguliere baan. Veel volwassenen met Downsyndroom maken gebruik
van een Dagverblijf Voor Volwassenen
(DVO). Daarnaast werken mensen met
Downsyndroom in speciaal voor mensen
met een verstandelijke beperking opgezet
projecten (atelier/theaterwerkplaats, horeca, zorgboerderij) of doen zij ook wel vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.
Bij een aanzienlijke minderheid is er
nooit ondersteuning geboden bij het zoeken naar werk of dagbesteding. Als dit wel
is gebeurd, dan zijn ouders over het algemeen tevreden hierover.
Vrijetijdsactiviteiten
Tabel 2 geeft een overzicht van de
vrijetijdsactiviteiten van mensen met
Downsyndroom (>= 3 jaar). Bij de meeste
activiteiten zijn er verschillen tussen de
leeftijdscategorieën, waarvan de meeste
voor de hand liggen. Bij een aantal activiteiten is er naast een leeftijdseffect
ook een generatie-effect. Activiteiten
waarbij een bepaalde mate van schoolse
of cognitieve vaardigheid noodzakelijk is
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(lezen, activiteiten met de computer, verhalen en/of gedichten schrijven, schaken/
dammen/ kaartspelen) worden vaker als
vrijetijdsactiviteit genoemd in de loop
van de kinderjaren en adolescentie, maar
vervolgens weer veel minder frequent bij
de volwassenen. De volwassenen hebben
in hun jeugd minder ontwikkelingskansen
gekregen. Tegenwoordig gaan er meer kinderen met Downsyndroom naar reguliere
scholen. Dit heeft een positief effect op
het aanleren van schoolse vaardigheden.
Daarnaast lijkt er vergeleken met twintig
jaar geleden meer aandacht te worden
besteed aan schoolse vaardigheden in het
ZML-onderwijs. Zie hiervoor de Update bij
Down+Up 96.
In vergelijking met adolescenten zonder
Downsyndroom doen adolescenten met
Downsyndroom minder vaak aan sport.
Gezien de voordelen van sporten voor sociale contacten, conditie en preventie van
obesitas is dat spijtig. Bij de volwassenen
met Downsyndroom is het percentage
sporters vergelijkbaar met dat in de algehele bevolking. Wij weten echter niet hoe
intensief er wordt gesport.
Lezen voor het plezier wordt in de algehele bevolking veel vaker gedaan dan bij
mensen met Downsyndroom. Een aanzienlijk deel van de mensen met Downsyndroom heeft immers geen of zeer beperkte
leesvaardigheid. Een belangrijke bevinding
is dat van de adolescenten en volwassenen
met Downsyndroom die technisch goed
genoeg kunnen lezen om minstens korte
oefenboekjes te kunnen verwerken, driekwart voor het plezier leest.
Het percentage dat vrijetijdsactiviteiten
met de computer doet lijkt beduidend lager te liggen dan in de algehele bevolking.
Vooral bij de volwassenen met Downsyndroom is dit verschil zeer aanzienlijk. De
toegankelijkheid van computergerelateerde activiteiten zou ons inziens voor
mensen met Downsyndroom moeten
worden vergroot.
Vriendschappen en sociaal netwerk
Tabel 3 en 4 geven een overzicht van
vriendschappen en sociale contacten van
mensen met Downsyndroom van 5 jaar en
ouder. De meerderheid van de personen
met Downsyndroom heeft wederzijdse
vriendschappen waarbij beide personen
graag met elkaar omgaan. Toch is er een
aanzienlijke minderheid in drie van de vier
onderscheiden leeftijdscategorieën (5-9;
13-21; >= 21 jaar) waarbij dit niet het geval
is. In de kinderjaren heeft de meerderheid
één of meer vrienden zonder verstandelijke beperking, in de adolescentie en volwassenheid nog maar een minderheid. Bij
de 5-9 jarigen heeft een minderheid één of
meer vrienden met een verstandelijke beperking, boven de 9 jaar een meerderheid.
Op school of bij werk/dagbesteding rapporteren de ouders veel vaker gelijkwaardige vriendschappen (en sociale contacten
in het algemeen) dan in de thuissituatie.

Update

Vriendschappen op school tussen kinderen met en zonder Downsyndroom. Foto uit het boek ‘Gewoon of speciaal?’ van de auteur.

Op alle leeftijden rapporteert een minderheid dat de persoon gelijkwaardige vriendschappen heeft in de thuissituatie. Daarbij
lijkt voor gelijkwaardige vriendschappen
(en sociale contacten) in de thuissituatie
de adolescentie moeilijker te zijn dan de
kindertijd en de volwassen jaren.
Bij de adolescenten en volwassenen oordeelt rond de 70-75 procent van de ouders
dat partnerrelaties ‘niet van toepassing’
zijn voor de persoon met Downsyndroom,
hetgeen waarschijnlijk betekent dat de
persoon hieraan volgens de ouders (nog)
geen behoefte heeft. Van de ouders die
hierover wel een oordeel hebben gegeven,
vindt de meerderheid dat de mogelijkheden voor het aanknopen van een partnerrelatie ‘mager’ zijn. Dit suggereert dat voor
adolescenten en volwassenen met Downsyndroom die behoefte hebben aan een
partnerrelatie het vaak niet eenvoudig zal
zijn om dit ook daadwerkelijk te realiseren
Als we in de leeftijd 5-13 jaar kinderen
met Downsyndroom op reguliere scholen
vergelijken met kinderen met Downsyndroom op speciale scholen, dan zien we:
geen of kleine verschillen wat betreft
gelijkwaardige vriendschappen in de
schoolsituatie en wat betreft wederzijdse
vriendschappen; veel vaker vriendschappen met kinderen zonder verstandelijke
beperking in het regulier onderwijs; veel
vaker vriendschappen met kinderen
met een verstandelijke beperking in het

speciaal onderwijs; vaker gelijkwaardige
vriendschappen thuis bij de kinderen in
het regulier onderwijs; meer contacten via
school bij kinderen in het regulier onderwijs; meer contacten met leeftijdgenoten
bij kinderen in het regulier onderwijs. Deze
laatste drie bevindingen gelden ook als we
rekening houden met de verschillen in kalenderleeftijd en in mate van verstandelijke beperking tussen leerlingen met Downsyndroom in beide schooltypes. Dit beeld
komt overeen met de resultaten van een
eerdere Nederlandse enquête onder ouders van kinderen met Downsyndroom in
de leeftijd 5-13 jaar (De Graaf, 2007; 2010).
Het lijkt in eerste instantie in tegenspraak
met een Engels onderzoek van Buckley et
al. (2006), waaruit naar voren komt dat
speciaal geplaatste leerlingen meer gelegenheid hebben voor het ontwikkelen
van intieme symmetrische vriendschappen dan regulier geplaatste leerlingen.
Het onderzoek van Buckley betreft echter
tieners met Downsyndroom, waarbij deze
bevinding gold voor de tieners van 14 jaar
en ouder en niet voor de leeftijd 11-14 jaar.
We mogen dus concluderen dat in vergelijking met speciale plaatsing, plaatsing op
een reguliere basisschool vaker gepaard
gaat met meer contacten via school, meer
vriendschappen met leeftijdgenoten en
vaker gelijkwaardige vriendschappen in
de thuissituatie. Daarbij zijn deze sociale
voordelen vooral aanzienlijk bij de kinde49 • Down+Up 97
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ren in de leeftijd 5-9 jaar, maar in iets minder uitgesproken mate ook nog zichtbaar
in de leeftijd 9-13 jaar.
Financiële en praktische ondersteuning
Met uitzondering van de nul- en eenjarige kinderen, had het overgrote deel van
de personen met Downsyndroom in de enquête een indicatie voor AWBZ-zorg. In de
leeftijd 0-5 jaar ging het relatief vaak om
de functie ‘activerende begeleiding’ (heden ten dage zal dit meestal worden toegekend onder de functie ‘behandeling’).
In de leeftijd 5-13 jaar en 13-21 jaar werd
vooral ‘ondersteunende begeleiding’ vaak
toegekend en daarnaast ‘logeeropvang’,
gevolgd door ‘activerende begeleiding’. Bij
de volwassenen lagen deze laatste percentages weer lager. Dit hangt samen met het
feit dat een deel van de volwassenen niet
meer in het ouderlijk huis woont, zoals ook
zichtbaar is aan het hogere percentage
‘langdurig verblijf’ bij de volwassenen.
Van het PGB (al dan niet in combinatie
met Zorg in Natura) werd in alle leeftijdsgroepen zeer veel gebruikt gemaakt. Het
recente regeringsbeleid om het PGB af te
schaffen, kan dus grote effecten hebben
op de hulpverleningssituatie van mensen
met Downsyndroom. Hoewel relatief veel
ouders kritisch zijn over de werkwijze van
het CIZ, de duur van het indicatietraject en
de deskundigheid van de indicatiesteller,
was slechts een kleine minderheid onte-

vreden over de inhoud van de uiteindelijk
verkregen indicatie.
Tweederde van de ouders vind dat in
alle behoeften aan ondersteuning van
de persoon met Downsyndroom was
voorzien. De ouders die onvervulde behoeften rapporteren, willen relatief vaak
meer praktische hulp. Daarnaast wordt
ondersteuning bij het aanleren van sociale
vaardigheden aan de persoon met Downsyndroom relatief vaak genoemd.
Medische begeleiding van 18-plussers
Bij een open vraag naar welke medische
begeleiding gewenst is, geven 22 ouders
van 18-plussers met Downsyndroom expliciet aan dat zij behoefte hebben aan een
Downsyndroom Team voor volwassenen.
In een open vraag is geïnformeerd welke
aspecten volgens de ouders belangrijk zijn
voor de kwaliteit van zo’n team. Relatief
veel ouders geven aan dat er een KNOarts, een oogarts en een gedragskundige
zouden moeten participeren. Over de
gewenste frequentie van bezoeken lopen
de meningen uiteen, maar één keer per
jaar wordt veel genoemd. Volgens diverse
ouders zouden teamleden op de hoogte
moeten zijn van de nieuwste medische en
maatschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van Downsyndroom, een luisterend oor moeten hebben richting ouders
en personen met Downsyndroom, en vooral ook de persoon met Downsyndroom
leeftijdsadequaat moeten benaderen.
Een aanzienlijk deel van de ouders van
18-plussers met Downsyndroom blijkt
niet op de hoogte te zijn van het bestaan
van AVG-artsen (artsen gespecialiseerd
in de zorg voor volwassenen met een
verstandelijke beperking) en van AVGpoliklinieken.
Acceptatie in de samenleving
Zo’n 36 procent van de respondenten
vindt dat volwassenen met Downsyndroom redelijk tot heel goed worden geaccepteerd in de Nederlandse samenleving.
Zo’n 53 procent vindt dat dit een beetje
het geval is en 11 procent vindt dat dit nauwelijks zo is. Daarbij oordelen de ouders
van de volwassenen duidelijk positiever
dan de ouders van de adolescenten en
deze weer positiever dan de ouders van de
kinderen. Over de acceptatie van kinderen
met Downsyndroom wordt binnen alle
leeftijdsgroepen positiever geoordeeld
dan over de acceptatie van volwassenen.
Boven de vijf jaar rapporteert ongeveer
een kwart van de ouders dat zijn of haar
kind weleens gediscrimineerd wordt of
zich gediscrimineerd voelt. Daarbij is het
meest genoemde probleem onderschat
worden, gevolgd door genegeerd worden
door leeftijdgenoten, en door in een winkel niet zelf worden aangesproken. Uitgelachen worden, buitengesloten worden bij
clubs, en gepest worden bij werk/dagbesteding of op school, zijn veel minder vaak
genoemde problemen.

Stichting Downsyndroom
Niet-donateurs geven veel vaker aan
geen mening te hebben over producten
en activiteiten van de SDS dan donateurs.
Bij de donateurs wisselt dit percentage
overigens wel per vraag. Bij vragen over
Down+Up, brochures en boeken hebben
vrijwel alle donateurs een mening. Bij vragen over bijvoorbeeld themadagen of het
weekend voor jonge ouders heeft minder
dan de helft een mening. ‘Geen mening’
betekent waarschijnlijk dat de respondent
geen directe recente ervaring heeft met
het betreffende product of de betreffende
activiteit. Bij alle vragen zijn er zeer weinig
ouders (zowel bij donateurs als bij nietdonateurs) die ontevreden zijn.
Van de respondenten met een mening
hierover is zo’n 82 procent tevreden over
de witte pagina’s van Down+Up (16 procent neutraal; 2 procent ontevreden) en
zo’n 65 procent over de gele pagina’s (30
procent neutraal; 5 procent ontevreden).
Zo’n 93 procent vindt dat er voldoende onderwerpen aan bod komen in Down+ Up
en 95 procent vindt de moeilijkheidsgraad
van de artikelen goed. Bij een open vraag
geven 104 respondenten suggesties voor
verbeteringen van Down+Up. Eén thema
wordt daarbij relatief vaak aan de orde
gesteld: meer aandacht voor kinderen
waarbij de ontwikkeling ‘gemiddeld’ of
minder vlot verloopt en waarbij kinderen
en ouders tegen reële grenzen aanlopen.
Daar staat tegenover dat sommige andere
respondenten vinden dat Down+Up juist
te negatief is over de mogelijkheden van
mensen met Downsyndroom. De SDS
moet hierin dus blijven streven naar een
evenwichtige benadering.
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Noten

1. Boven de 45 jaar volgt de leeftijdsverdeling in
de Nederlandse instituten, zoals gevonden door
Vis (2008), vrijwel exact de leeftijdsverdeling
zoals voorspeld door het demografisch model.
Boven de 45 jaar woont, afgaand op Coppus et
al. (2006), 63 procent in een instituut. Onder de
45 jaar gaat de leeftijdsverdeling van Vis met
afnemende leeftijd steeds meer afwijken van
die van het demografisch model. Dat is niet
zo vreemd, want onder de 45 jaar zal er met
afnemende leeftijd een steeds lager percentage
mensen met Downsyndroom in een instituut
verblijven. De percentages in instituten in
figuur 2 (blauwe staven) zijn zodanig gekozen
dat wanneer je deze percentages toepast op de
voorspelde aantallen per leeftijdscategorie uit
het demografisch model dit een leeftijdverdeling oplevert die overeenkomt met die van de
tellingen van Vis.
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