Witboek Downsyndroom
-dit is wat je weten moet-
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Februari 2015
In 2014 was Downsyndroom vaak in het nieuws. TV programma’s die een vrolijk, ontroerend of
neutraal beeld lieten zien van jongvolwassenen met Downsyndroom. Ook in actualiteitenprogramma’s werd veel aandacht besteed aan Downsyndroom.
De grootste reden hiervoor was de introductie van de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test), waarmee
Downsyndroom in een zeer vroeg stadium eenvoudig opgespoord kan worden, door het afnemen
van bloed bij de moeder. Hoe gaan we in Nederland met een dergelijke mogelijkheid om? En wat
betekent dit voor (toekomstige) ouders?
Al enige jaren weten we dat zwangeren die een keuze moeten maken over het wel of niet uitdragen
van een zwangerschap van een kindje met Downsyndroom, te weinig goede informatie krijgen over
hoe het leven met een kind met Downsyndroom eruit kan gaan zien. Hun informatie wordt gekleurd
door de manier waarop de gynaecoloog over Downsyndroom praat, over wat ze zelf al weten, wat
anderen hen vertellen. De een hoort veel over eventuele bijkomende medische ongemakken, de
ander hoort over instellingen waar iedereen met Downsyndroom in terecht zou komen en een
volgende hoort alleen wat allemaal niet meer zou kunnen. Regelmatig vragen mensen informatie op
bij de Stichting Downsyndroom (SDS) of raadplegen (anoniem) de website en krijgen zo meer
informatie over de invloed op het alledaagse leven.
Hoe is het nu echt om een kind met Downsyndroom te hebben? Lukt het de ouders van nu om goede
ouders te zijn voor hun kind en ook nog voor de andere kinderen? Deze informatie kunnen we vooral
krijgen van ouders zelf.
Dit witboek geeft een beeld van tientallen ouders die de moeite hebben genomen hun ervaringen op
te schrijven. En daarmee gaat dit boekje niet over Downsyndroom, het gaat over Merijn, Maura,
Max, Josephine, Jinte, Filip, zoon van 2, Maud, Nellie, Susan, Jetse, Sara, Mats, Nina, Thomas, Chloë,
Lois, Noortje, Phileine, Sivan, Terra, Josje, Mariama, Jelle, Eelco, Eline, Micha, Malik, Lieke, Céline,
Ties, Jonna, Matthijs, Dirk, zoon van 5, Kevin, Démian, Noa, Pim, Boris, Milia, Linn, Carel, Ben,
Tynette, Gijs, twee zussen, kleinzoon, Tessa, Simon, Sophie en Nienke. Want ieder kind is uniek, heeft
de erfelijke kenmerken van vader en moeder en ontwikkelt een eigen identiteit, ook als het
Downsyndroom heeft.
Dit is wat deze ouders belangrijk vinden dat u weet.

Regina Lamberts
Directeur SDS

Marja Hodes
Voorzitter bestuur
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Leeswijzer: U kunt zelf het witboek doorlezen. U kunt ook verhalen opzoeken per leeftijd van het
kind of per thema. U komt dezelfde verhalen soms in verschillende thema´s tegen. U kunt op iedere
naam klikken om bij het betreffende verhaal te komen.
Baby’s






5 t/m 12 jaar
Merijn
Maura Vida
Josephine
Nina
Pracht jongen

1 t/m 4 jaar
























Jinte
Filip
Mijn zoon is 2
Maud
Nellie
Susan
Jetse
Sara
Max
Mats
Thomas
Chloë
Lois
Noortje
Phileine
Sivan
Terra
Josje
Jelle
Eelco
Eline
Micha
Mama en zoon























Mariama
Malik
Lieke
Céline
Dirk
Ties
Kleinkind
Emily
Jonna
Milan
Matthijs
Zonen van 10 en 5
Kevin
Démian
Noa
Pim
Dochter
Boris
Milia
Linn
Twee zussen

Tieners






Carel
Ben
Dochter van 10 jaar
Tynette
Gijs

(Jong) volwassenen







Zielvol
Tessa en Jelle
Simon
Sophie
Dochter van 19
Nienke

Witboek Downsyndroom, p. 3

Verhalen over het eerste bericht dat je kind
Downsyndroom heeft
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Jinte
Als geen ander begrijp ik de angst van vrouwen voor het krijgen van een gehandicapt kind. Wanneer
het om een kindje met Downsyndroom gaat, wil ik vaak van de daken schreeuwen dat het allemaal
zo mee valt. Na de eerste schrik, onzekerheid en misschien het aanpassen aan de situatie, wordt alles
gewoon weer 'normaal'. Een kind met Downsyndroom is vooral gewoon een kind. Of zoals onze
kinderarts bij haar geboorte zei "het is maar Downsyndroom".
Dit is een foto van mij en onze Jinte (4,5). We nemen hier voor het slapen gaan nog even de dag
door. Jinte heeft nog twee broertjes: Lieuwe van bijna 7 en Ward van 2."

Margreet van Gils

Mariama
Ik heb geen test gedaan omdat ik net nog geen 36 jaar was dat ik zwanger was en de test niet werd
aangeboden. Ik heb daardoor een onbezorgde zwangerschap gehad en daarvan genoten.
Gelijk nadat Mariama geboren was zei de verloskundige dat ze vermoeden van Downsyndroom had,
ik dacht gelijk: Nou En.. geef me kind nu maar terug.
Dat heb ik die 6 weken daarna in het ziekenhuis nog vaak gedacht waarin ook het besef kwam van
alle lichamelijke zorgen.
Ik ben net als elke ouder trots op elk klein of groot stapje wat zij maakt. Ik probeer haar zo
zelfstandig mogelijk te maken omdat ik besef dat de zorg niet stopt als ze 21 jaar is. Ze zal haar eigen
leven opbouwen, waar ik minder in voor kom maar helemaal zelfstandig wordt het niet en dat baart
mij wel eens zorgen. Maar doordat ze zo onbevangen en vol vertrouwen in de wereld staat geniet ik
van het leven met haar.
Mariama is geboren in 2005. Het begin was moeilijk. 6 weken in het ziekenhuis.
Vechten met borstvoeding, maar toch een jaar vol gehouden. Hartoperatie. Gescheiden van haar
vader, nu doe ik het alleen, met alle lieve steun om me heen.
Gebaren leren, schoolkeuze, pgb, regelwereld ...ben er wel eens gek van geworden. Maak me wel
eens zorgen en ik geniet zoveel mogelijk, door haar ogen maar ook door de ogen van mensen die ik
soms zomaar tegen kom. Ik vind het soms moeilijk en zwaar. Maar ben onwijs dankbaar voor dit
meisje wat in mijn leven is gekomen.
mei 2013
Opa is al best oud, 83 jaar. Als Mariama hoort dat hij ziek is zegt ze gelijk “en ook dood hè..”, want ik
heb haar verteld dat als je oud bent en of ziek wordt je ook dood kan gaan.
We zitten bij de fysio, hij doet een ultrasound apparaat op mijn knie. Mariama kijkt toe en zegt zo af
en toe “gaat ie, mama?”
Mariama wil kaas op brood. “Jonge kaas?” Nee, ze wil meisjes kaas.
aug.2013
Ik fluit naar een vogeltje. Mariama: “ik kan niet fluitelen. “ Voor vogel zegt ze “voohgel”.
Ze kijkt de video Knofje en ze neemt alles op. Opeens hoor ik haar stukjes naspelen: ”ik wil mama..”
En ook wil ze al haar knuffels verstoppen want dat doet Knofje. Mariama verstopt zich in de wc en
zegt “pieppiep”. Ik kan niet alle knuffels vinden, aap ligt in onze vieze prullenbak, net als bij Knofje.
”jij bent af “zegt de mama van Knofje bij elk gevonden beest. Dat moet ik ook doen natuurlijk.
Als ik Mariama veel later naar bed breng, ligt er nog een verstopt hondje. “Af” zegt Mariama meteen.
oktober 2014
Juf gaat met zwangerschapsverlof. We maken een tekening van juf met haar dikke buik en ik vertel
dat juf even niet komt, dat ze even moet uitrusten. Ja, zegt Mariama, kan ze lekker uitbuiken!
november 2014
mijn dochter heeft altijd de tijd,
haar tijd.
maar in een wereld geregeerd door tijd moeten we wel eens op tijd zijn.
dus we kijken op de klok hoeveel tijd ze nog heeft.
dan zegt ze: ik ben sneller als die tijd!
ik probeer maar te genieten van deze tijd.
Marjolijn
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Malik
Hoi, ik ben mama van Malik van 6 met
Downsyndroom. Dit is wat ik kwijt wil.
Sinds Malik in mijn leven is gekomen,
ben ik een sterker persoon geworden.
Hij geeft zoveel vreugde in mijn leven.
Ik kan niet beschrijven wat ik voor
hem voel.
Ik had niet anders gewild en nu als ‘t
mogelijk zou zijn om zijn
Downsyndroom weg te halen, dan zou
ik zeggen “nee!”. Hij is zo puur en
staat met beide benen op de grond.
Elke morgen als hij wakker wordt, krijg
ik een kus en een knuffel. En soms als
ik naar hem kijk, krijg ik bijna tranen in
mijn ogen, zoveel liefde voel ik voor
hem.
Toen hij geboren werd, was ik erg
verdrietig. Nu kan ik mij dat niet meer
voorstellen want het is zoveel anders
als ik dacht. Malik heeft zoveel
mogelijkheden en hij kan zoveel. En
bij alles wat hij bereikt, voel ik mij
trots.
Ik ben trots op mijn Malik. Hij maakt
de wereld echt een stukje mooier!

Maartje Hammecher
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Filip
Vader:
Het had zo mooi kunnen zijn. Dat schreef ik twee dagen na de geboorte van Filip in een e-mail aan een
groep vrienden. Bij hun bezoek twee weken later vertelde één van hen me dat hij daar erg van
geschrokken was. Dat begreep ik wel, maar wij waren zelf ook enorm geschrokken toen de ochtend na
zijn geboorte werd verondersteld dat ons zoontje Down had. Hij is nu net 1 jaar en ik herinner me dat
moment nog goed. De woorden van de arts-in-opleiding die het zei, zijn nasaal en Zuid-Nederlands
klinkende stem, zijn priemende en ernstige blik en het ongeloof dat door mijn hoofd zoemde. Dat ik
meteen tegensputterde om één van de uiterlijke kenmerken (de ligging van zijn grote tenen) die hij
noemde, te verklaren. Paniek en ongeloof streden om voorrang. Toen een verpleegkundige die we de
dag ervoor ook al hadden gezien, hetzelfde vermoeden uitsprak, bracht dat vreemd genoeg enige rust.
Maar zoals ik inmiddels ook heb gelezen bij veel anderen: mijn wereld stortte in.
Maar de wederopbouw begon meteen. Ook zoals bij al die anderen. In de duisternis van de tranen
(wat zullen we het zwaar krijgen!), angsten (wat als hij bijna niks zal kunnen?) en schuldgevoelens (hij
is wèl helemaal blij met ons) door verschenen er lichtpuntjes van nieuwe toekomstdromen. Zijn
moeder en ik spraken tegen elkaar elke foute grap of zorg uit die in ons opkwam. Daarin hoorden we
ook dat we al intens van Filip hielden.
Daarnaast won de herinnering aan mijn eerste echte vadermoment terrein. Dat was een uur na zijn
geboorte, toen Filip bij mamma werd weggehaald om gewogen te worden. Hij huilde en ik legde mijn
hand op zijn hoofd en zei zijn naam. Hij keek me aan en kalmeerde. Toen ben ik vader geworden.
Het verdriet en de angsten werden langzaam maar zeker lichter. Mijn vrienden luisterden naar me,
aanvaardden mijn worstelingen maar toonden zelf vooral enthousiasme over Filip. Want hij was er. Hij
is er. Hij lacht naar me, hij kijkt boos naar me, hij laat zich door me kalmeren. Het is fantastisch om zijn
vader te zijn.
Moeder:
"Binnen een jaar ben je helemaal gek op hem." De verpleegkundige op de kraamafdeling had zelf een
kind met Down. We hielden ons aan haar woorden vast terwijl het langzaam tot ons doordrong dat we
moesten accepteren dat het was zoals het was. De zwangerschap was fantastisch verlopen. De
bevalling voorspoedig en natuurlijk. Ik was geen oude moeder. Een kindje dat 'niet goed' was: het leek
ons iets voor anderen.
Ik weigerde mijn zoon aan de kinderarts mee te geven toen ze die dag voor de derde keer bloed bij
hem moest prikken. "Wat goed om te zien dat je zo voor hem opkomt", reageerde ze. Voor de
zoveelste keer barstte ik in tranen uit. Ik had me voorbereid op de keuze tussen draagzak en
draagdoek, tussen borst- en flesvoeding. Dit was niet zoals ik me het moederschap had voorgesteld.
Mensen beschreven die eerste tijd als een rouwproces, maar zo heb ik het niet beleefd. Ik hoefde geen
afscheid te nemen van dingen of dromen. Wel moest ik een aantal zaken welkom heten die ik liever
niet in mijn leven wilde. Zo moeten we accepteren dat een fysiotherapeut en logopedist zich met ons
kind bemoeien. Dat we af en toe naar het ziekenhuis moeten voor controle. Dat we bij ziekte altijd wat
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bezorgder moeten zijn. Dat we veel moeten uitleggen omdat een aantal dingen net even anders gaat
dan men gewend is.
Soms zou ik de wereld willen veranderen. Ik zou willen dat we met zijn allen minder kijken naar
prestaties en niet meer vergelijken. Zelfs vrienden vragen wel eens wat Filip "al" kan. Soms kan ik er
niet tegen dat mensen het hebben over 'zulke' kinderen. Alsof Filip niet uniek is. Of ik ben juist boos
omdat ze te gewoon doen en ik geen erkenning ervaar voor de andersheid van onze situatie. Het is
soms confronterend om te zien dat veel jongere kindjes veel meer kunnen. Moeilijk om te horen waar
andere ouders zich druk om maken.
Maar het is ook zo oneindig veel mooier dan ik me voor had kunnen stellen. Filip geeft ons alles om
ons ouders te voelen. Hij laat ons zien dat we onvoorwaardelijk lief kunnen hebben. Toont ons waar
het leven echt om gaat. Maakt ons sterk én zacht genoeg om de buitenwereld tegemoet te treden.
Toen onze zoon geboren was, vroeg ik me af of ik wel moeder kon zijn van een gehandicapt kind. Ik
had altijd veel bewondering voor ouders van kinderen met een beperking en vond dat die kinderen
maar geluk hadden met zulke sterke ouders. Nu weet ik dat iedereen zo'n ouder kan zijn. Je krijgt het
kind dat je krijgt en je wordt de ouder die daar goed voor is. Dat zit in je en daar hoef je helemaal niet
veel voor te veranderen.
Had ik dat toen allemaal maar geweten. Dan had ik niet zo veel gehuild! Ik ben bang voor de gevolgen
van de nipt en andere prenatale tests. Je kunt je niet voorbereiden op het ouderschap. Niet écht. Na
de geboorte wijst je kind je de weg. Wat je zult tegenkomen, is niet te voorspellen. Dat vind ik het
mooie van moeder zijn. Ik geniet van elke dag met Filip en had hem nooit willen missen.
Pepijn en Klaartje
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Lieke
Zussenliefde

Lieke (6 jaar) en haar grote zus Marilène.
Wendy Bovens
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ZIELVOL IN PLAATS VAN ZIELIG (eerder geplaatst t.b.v. Essaywedstrijd Leeuwarder Courant)
25 jaar geleden
Uit onze relatie werd een nieuw leven geboren. Het leren kennen van deze 'nieuwe ziel' was nog een
ontdekkingstocht die voor ons lag. Het eerste wat we zagen was 'de buitenkant'. De ogen hadden
een andere uitstraling; het was al snel duidelijk; één chromosoom te veel.
We schrokken. Angst, paniek, verdriet om het 'anders' zijn van ons kind. De zielen van ons als ouders
moesten een flinke afdaling maken. De ijdele hoop op een mooi uitziend kind, dat goed kan leren en
probleemloos en zelfstandig door het leven zou kunnen gaan, was direct als een luchtbel uit elkaar
gespat. We moesten onszelf opnieuw 'ijken' en de vraag stellen 'waar gaat het om in het leven'. Dat
leverde al snel een bevrijdend gevoel op. We polderden onze verwachtingen radicaal in en namen
ons voor om blij te zijn met alles wat onze zoon zou kunnen en niet te kijken naar wat hij niet/later
zou kunnen.
25 jaar later
Na de aanvankelijke paniekgevoelens van het begin voor het anders-zijn, het onbekende en niet
volmaakte, heb ik alleen maar liefde gevoeld en met veel trots naar zijn ontwikkeling gekeken. Ook
innerlijk heeft hij ons zeer verrast.
Onze zoon accepteert het leven zoals het komt en gaat. Zelf heb ik daar jarenlang mee geworsteld,
nadat ik een auto-ongeluk kreeg, die mij de nodige beperkingen bezorgde. Hij oordeelt nooit over
andere mensen, hij kent praktisch geen schroom, hij maakt nooit ruzie en zegt nooit iets onaardigs,
hij voelt zich vrij, hij heeft geen last van zijn ego, ook niet van stress, hij gebruikt weinig woorden,
alles wat hij doet, doet hij met bezieling en alles in en aan hem is liefde en tevredenheid. Geluk
ervaart hij in het herhalen van de dingen die hij doet; een inzicht dat ikzelf past recent ontdekte.
Om het stadium van onze zoon maar enigszins te proberen te bereiken lees ik boeken van Eckhardt
Tolle, trek ik me terug in de natuur en schrijf ik in dagboeken om tot inzichten te komen, maar dan
nog kan ik me niet op zielniveau aan hem spiegelen.
Hij kan in z'n eentje een feestje bouwen door op muziek in z'n kamer te gaan dansen. Van alle
teksten van Kinderen voor Kinderen Cd’s heeft hij een ware studie gemaakt. Hij volgt gesprekken van
anderen maar al te goed, ook al neemt hij daar verbaal heel beperkt aan deel. Op die momenten dat
hij denkt dat het nodig is, zegt hij iets. Als mijn partner en ik wat aan het kibbelen zijn, merkt hij op 'ik
hoor steeds hetzelfde', want ja, dat doe je als mens al te gemakkelijk, je herhaalt allerlei dingen, want
het ego wil zijn gelijk zien te halen.
Op een begrafenis bedankt hij spontaan de dominee, die een toespraak houdt, met een
schouderklopje en de woorden 'goed gedaan'.
Uit kinder- en tekenfilms weet onze zoon de meest belangrijke levenslessen te halen (bijv. 'angst
moet je loslaten') en die draagt hij, indien nodig, ook uit aan anderen.

Witboek Downsyndroom, p. 11

Maar hoe rijk hij ook op zielniveau is, hoeveel liefde hij uitstraalt, hoe gelukkig hij is, hij past niet in
het gewenste plaatje van de maatschappij en kinderen met Downsyndroom zullen voor velen als
schrikbeeld blijven bestaan. Daar waar mogelijk, wordt getracht de geboorte van deze kinderen te
voorkomen; ze kosten de maatschappij immers geld, ze vragen meer zorg, ze zijn afhankelijk van
anderen en ze zijn zielig. In het woord zielig zit het woord ziel. Eigenlijk zou de nadruk moeten liggen
op hoeveel meer ziel kinderen/mensen met een beperking hebben, omdat ze over het algemeen veel
minder last hebben van hun ego en van streven naar carrière en macht. Ze zouden zielvol in plaats
van zielig genoemd moeten worden, omdat hun ziel zoveel meer 'onbedekt' blijft.
Het streven in onze samenleving naar goed/slim//gezond/volmaakt, staat zo haaks op hoe onze zoon
in het leven staat. Hij accepteert namelijk onvoorwaardelijk iedereen zoals hij/zij is, met al zijn
beperkingen/tekortkomingen. Daarentegen is de maatschappij hard op weg om kinderen als onze
zoon niet meer geboren te laten worden en er een uitgestorven menssoort van te maken.
Mijn ziel is de afgelopen vijfentwintig jaar enorm verrijkt door de 'onvolmaaktheid' van onze zoon.
Gelukkig kon hij nog door de mazen van het medische ‘vangnet’ kruipen en bij ons geboren worden.
De maatschappij en medische wereld mogen hem onvolwaardig vinden, maar ik ken geen persoon
waar ik zo'n zielsverbondenheid mee ervaar als met hem. Van geen van mijn kinderen heb ik zo veel
geleerd als van dit zielvolle wezen. En ...nog dagelijks fungeert hij als spiegel in mijn leven.
Had iedereen maar zo'n spiegel!

Oldeberkoop, 9 april 2012

Jolanda Houtman
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Céline
Céline, ons wonder komt ter wereld! Als derde dochter stellen wij geen enkele eis aan haar, doe
maar kalm aan, alles in je eigen tempo, op jouw manier.
Onze tweeling is dan inmiddels bijna 4 jaar, geboren na ruim 4 jaar van niet zwanger kunnen worden,
behandeling, miskramen etc. Na hun geboorte hebben we nogmaals een kort traject doorlopen,
zonder zwanger te worden. En toen zomaar, geheel spontaan, meldde jij je aan. De zwangerschap
verliep zonder enige complicatie, eitje na een tweelingzwangerschap, zó kan het dus ook.
Vandaar onze houding, zeker toen we je zagen; mollig, roze, en heel zacht en soepel. Alles op zijn tijd,
kalm aan, en jij? Jij nam nauwelijks de moeite je ogen open te doen, je sliep veel, héél veel. En als
iemand eens bezorgd vroeg, dan reageerden wij; laat haar, dit is háár manier. Lief, zacht, dromerig,
wel vroeg ik mij af of misschien blind was, je keek ons nooit gericht aan en ook op geluiden
reageerde je nauwelijks. Toch was ons vertrouwen in jou groot. Zij doet het op haar manier. Zij kiest
voor een rustige start. Prima.
Toen je 4 weken oud was deed ik mijn verhaal bij de consultatiebureau arts. Ik hoorde mezelf van
alles opsommen: drinken, nee borstvoeding kolf ik en giet de melk met een lepeltje in haar mond,
wakker worden voor een voeding, nee ik wekte haar en gaf haar drinken op gevoel. En de arts stelde
steeds meer vragen, waardoor ik mij langzaam afvroeg, het is zeker niet helemaal goed met haar. De
arts dacht aan Downsyndroom en vroeg of ik dat herkende: nee!
Samen met mijn vriend gingen we die middag naar de kinderarts, in grote verwondering, ons kind
Down? Aaahhh, onze beelden waren die van grote mannen die op een instellingsterrein sjokken, met
de tong uit de mond en tegelijk vroegen we ons af wat is er op dit moment anders dan vanochtend?
Anders dan gisteren? Niks!!! En dat bleek de sleutel voor ons vertrouwen in Céline! Diagnose of niet,
ZIJ is niks verandert, onze beelden misschien? Maar nee, ook onze beelden konden wij niet koppelen
aan dat ‘oude beeld van mensen met Downsyndroom’. Céline is en blijft Céline!
Die sleutel die wij ontdekten werkte voor ons. Wij hebben alle mensen om ons heen (inclusief onze
ouders) eerst met Céline in de weer laten zijn, door er te logeren en pas na 1 of 2 dagen te vertellen
dat zij ook Downsyndroom heeft. En haar beider opa en oma verging het als ons: vandaag is zij
niemand anders dan gisteren. En wat zijn wij blij dat dit de volgorde is geweest, wij mochten eerst
kennis maken met wie Céline is! Hadden wij het vooraf geweten dan hadden wij haar niet zo
onbevangen kunnen leren kennen.
En nu is ze inmiddels een zeer zelfbewuste tiener. Met nét 10 jaar is zij de jongste in groep 7 in het
regulier onderwijs. Het gaat goed met haar. Zij heeft haar eigen leerlijn en soms is het even puzzelen
met school hoe we kunnen zorgen dat zij vol mee kan doen in de klas. Tot nu toe lukt dat prima.
Dagelijks is er een moment waarop ze buiten de klas een uur individueel onderwijs krijgt. Verder is zij
in de klas en doet zij met de meeste vakken mee, en heeft bij het zelfstandig werken eigen
opdrachten. Onlangs is ze ook gestart met Engels, ze werkt dan alvast vooruit op de klas, zodat ze bij
de les dingen herkent en als eerste antwoord kan geven op de vraag van meester, of een stukje kan
voorlezen.
Kinderen in de klas vinden het soms even lastig met haar, maar toen ze vorig jaar voor een 2e keer
aan haar hart werd geopereerd, heeft de klas haar erg gemist. Samenwerken en samen spelen gaat
vanzelf en soms is het even lastig, maar dat herkent ieder kind.
Mijn zorgen voor de toekomst? Die betreft alleen de vervolgstap. Wordt zij toegelaten op het VMBO?
Verder redt Céline zich prima. Zelfbewust, eigenzinnig, lief, zorgzaam en heel erg gericht op haar
toekomst. Wat wil je ook met 2 puberzussen? Dan weet je wat er in de wereld te koop is!
Marjan Alberts
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Carel
Carel is 15 jaar. Hij heeft Downsyndroom. Carel is thuis geboren, op een bijzondere manier. Ik hield
meteen onvoorwaardelijk van hem. Terugkijkend op deze 15 jaar kan ik zeggen: wat een enorme
groei ik heb doorgemaakt doordat hij er is.
We zijn op 28 oktober 1998 samen begonnen aan een prachtige reis. Ook ik was bang toen ik van de
doctoren en specialisten hoorde wat Carel 'allemaal' mankeerde. Ik was daar lang verdrietig over en
vond het lastig. Maar je begint 'eraan'. Je weet niet wat je te wachten staat. Maar dat kan ook fijn
zijn. Je komt meer in het hier en nu. Zoals Carel zijn leven leeft, in het hier en nu. Zo lekker onbelast.
Carel kan slechts enkele woorden zeggen, communicatie gebeurt op gevoel. Dat heeft zoveel voor
mij gedaan, voelen, je gevoel toelaten, niet het voelen waarvan ik dacht dat dat voelen was. Maar
voelen vanuit mijn hart. Te vaak heeft alles wat er in mijn verleden is gebeurd, invloed gehad op hoe
ik met Carel omging. Het mooie is dat hij mij steeds meer liet zien dat ik het verleden kan en mag
loslaten.
Ik kijk nu totaal anders tegen Carel aan. Het is een hele pure en pientere jongen, het feit dat hij niet
kan praten zag ik vaak als last. Nu vind ik het een zegen.

Hij heeft mij op een hoger niveau gebracht, mijn relatie met hem is zo intens aan het worden. De
band die ik meteen voelde toen ik hem voor het eerst tegen mij aan hield, is er weer. Ik was die band
soms kwijt, als het wat moeilijker met mij ging. Ik ging op zoek naar mogelijkheden om van mijn
sombere gevoelens af te komen, ik zag het leven als zwaar. Bovendien was ik alcoholverslaafd. Ik heb
veel boeken gelezen, steeds op zoek geweest naar... Ik heb ook therapie gehad om mezelf te
herontdekken.
Nou, ik kan je vertellen, de oplossing was al die tijd onder mijn neus. Geleidelijk aan in die 15 mooie
jaren liet hij het mij zien. Hij neemt mij bij de hand. Zo bijzonder is hij. Carel groeit en ik groei. Elke
dag. Het leven is spannend geworden, en is vol mogelijkheden i.p.v. beperkingen, hoe mooi is dat?
Angélique Kuijs
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Nou en!
Ik liet geen prenatale test doen, hoewel 41 jaar oud. Als ik geen Down of andere handicap wilde
hebben was ik niet zwanger geworden. Een idiote test, misschien mankeert het kind niets en blijkt
het later autisme of criminele neigingen te hebben of het komt onder een auto enz. Het ( de
prenatale test) geeft de suggestie dat we het leven in de hand hebben en alles wijst op het
tegendeel. De Down jongen die we kregen was verder zoals elk ander kind. Lief, lastig, moeilijk,
geweldig, irritant enz. Wat zeuren de mensen! Met elk kind maak je fouten, zo ook met deze; daar
voel je je dan schuldig over of niet. Nou en? Hij houdt ons gezin bij elkaar en dat is een geweldig
talent. We beleven lol aan hem, ja en soms zijn er zorgen of zo. Maar eigenlijk minder dan met de
anderen. Hij lijkt er goed in te zijn voor zichzelf te zorgen. Dan heb ik het niet over wassen en
aankleden. Hij weet wat hij wil, zelfs al lijkt het er niet op. Ongetwijfeld kost hij de maatschappij geld
en vraagt hij mij om geduld. Nou en! Een beetje creatief econoom/psycholoog zou de opbrengsten
van dit soort kinderen kunnen uitrekenen.
We willen allemaal een ‘gezond’ kind zeggen we; waarom eigenlijk? Heeft iemand zich dat ooit
afgevraagd?
Jeanet de Jong Verveer

Kijk niet naar de beperkingen, maar naar de
MOGELIJKHEDEN!
Sandra Meijer
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Mijn zoon is 2
Helaas krijg ik veel (voornamelijk goedbedoelde) stereotypen te horen: "ze zijn altijd zo vrolijk".
Daarnaast vragen veel, vooral zwangere vrouwen, of ik een NIPT gedaan zou hebben als ik die
mogelijkheid had: JA. De volgende grote vraag van hen: zou jij de zwangerschap onderbroken hebben
als uit de NIPT gekomen zou zijn dat hij Down heeft.
Dat mijn zoon Downsyndroom heeft, was bekend voor de geboorte. Mijn ervaring is dat "weten" je
de mogelijkheid geeft om je kennis op te bouwen zodat je een goede voorbereiding hebt.
Als u mijn kind ziet, ziet u niet al de kinderen/ mensen met Downsyndroom. U ziet mijn kind, met zijn
eigen karakter. Hij is onderzoekend, stout en zeer ondernemend. Hij moet hard werken om
vaardigheden aan te leren, maar hij is leergierig. Hij moet vaker naar de dokter, maar bouwt zijn
weerstand elke dag weer op.
Door zijn komst leren wij zelf ook veel meer. Wie had (voor de geboorte van mijn jongste) gedacht
dat mijn oudere zoon (4) kundig zou zijn in NMG (Nederlands met gebaren). Zijn broertje met Down
trouwens ook.
Mocht ik destijds een NIPT gehad hebben, dan had ik nog steeds voor mijn zoon met Down gekozen.
Net zoals zijn oudere broer, is mijn zoon uniek en daar geniet ik elke dag van.
Eugenie

Pracht jongen
Na vele jaren werd eindelijk onze zoon
geboren, een pracht jongen. Precies goed,
alles klopte en wij waren verschrikkelijk blij.
En ja dat hij Down syndroom heeft en nog
wat meer probleempjes doet er niet toe.
Hij is van ons en we houden zielsveel van
hem, net als van zijn zus.
Down syndroom is niet erg, je moet er
alleen aan wennen en je krijgt het wat
drukker in je leven.
Ton Hulst
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Merijn
Toen onze dochter anderhalf jaar was wilden we graag een tweede kindje om ons gezin compleet te
maken. Al snel waren we zwanger. En tijdens een echo met 17 weken wisten we dat we een jongetje
zouden krijgen. Na 38 weken zwangerschap werd onze prachtige zoon Merijn geboren na een vlotte
bevalling. Merijn deed het gelijk super. Hij dronk krachtig aan de borst. Wel moesten we nog even in
het ziekenhuis blijven omdat hij in het vruchtwater had gepoept. Maar nadat de kinderarts hem
bekeken had mochten we naar huis. Grote zus mocht dan ook eindelijk haar broertje bewonderen.
De rest van de familie kwam ook langs.

Tijdens de eerste week kreeg ik even mijn vermoedens dat er misschien wel iets met Merijn aan de
hand was. Hij had een slappe nek en tussen zijn grote teen en de teen ernaast zat toch wel veel
ruimte. Ik dacht hij zal toch geen Downsyndroom hebben? Ik ging op internet kijken wat de
kenmerken konden zijn, een aantal wist ik wel. Ik ben kinder- en kraamverpleegkundige en ik had in
mijn werk toch wel een aantal kinderen met Downsyndroom gezien en verpleegd.
Veel kenmerken had hij niet en hij deed het zo goed. Nee, het kan niet. Hij was gezien door de
kinderarts, verloskundigen, verpleegkundigen, de kraamverzorgster en de huisarts. Dan hadden die
het toch wel gezien. Ik legde het naast me neer en ik vertelde niemand iets, zelfs mijn man niet. Het
verdween naar de achtergrond. Maar ondertussen bleef het gevoel dat er iets was. Ik was bezorgd
om ons mooie mannetje. Ook mijn man had het gevoel dat er iets was.
Toen Merijn 10 weken was kwam ik op een ochtend met hem op het consultatiebureau. De
verpleegkundige daar had vermoedens dat Merijn Downsyndroom kon hebben. Uiteindelijk hoorde
ik het van de arts. Thuis had ik al snel de kinderarts aan de telefoon, ze vertelde dat we die middag
nog langs konden komen. Er zou dan sowieso bloed voor onderzoek worden afgenomen, ongeacht
wat ze zelf zou vinden. Mijn man was aan het werk. En wat was het moeilijk om hem te bellen. Hij
kwam gelijk. En die middag zaten we al bij de kinderarts. Ze begreep de vermoedens van het
consultatiebureau. Ook al vond ze dat Merijn er niet heel duidelijk uit zag als een kindje met Down. 2
dagen later zaten we weer bij de kinderarts voor de uitslag van het chromosomen-onderzoek. Ze had
geen goed nieuws voor ons. Onze Merijn bleek inderdaad Downsyndroom te hebben. Toen zakte de
grond onder onze voeten vandaan. Wat waren we beiden intens verdrietig. 'Ineens' waren we de
ouders van een kindje met Downsyndroom.
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Het was moeilijk dit te vertellen aan onze familie en vrienden. Maar we merkten dat het steeds
makkelijker werd. De reacties waren goed. We konden het zelf steeds meer een plaatsje geven door
er met elkaar en met anderen over te praten. Een week na de uitslag hadden we de hartecho.
Ondanks dat Merijn het super goed deed, maakten we ons daar erg druk over. Gelukkig bleek zijn
hartje gezond! Wat een opluchting.

Merijn is inmiddels 5 maanden. De eerste helft van zijn leven wisten we van niets. Is er daarna iets
veranderd? Nee, eigenlijk niet. We hielden al heel veel van hem, en zijn dat eigenlijk nog meer gaan
doen. We zijn ontzettend trots op hem. Hij doet het super, drinkt goed aan de borst, groeit goed, is
vrolijk en tevreden, brabbelt, lacht en rolt al vanaf 4 maanden fanatiek om van rug naar buik.
We genieten volop van hem. Hij heeft onze harten gestolen. We zijn blij dat we tijdens de
zwangerschap niet geweten hebben van zijn Downsyndroom. We hebben een redelijk onbezorgde
zwangerschap, bevalling en kraamtijd gehad. We hebben altijd gezegd dat als we tijdens de
zwangerschap zouden weten dat we een kindje met Downsyndroom zouden krijgen dat dat nooit
een reden zou zijn om de zwangerschap af te breken. Ons leven zal er anders uit zien dan we hadden
voorgesteld. Maar je weet nooit hoe je leven er uit gaat zien. Een ding weten we wel, we houden
ontzettend van Merijn en zijn zus. We zouden niet meer zonder onze beide kinderen kunnen. We
willen voor beiden hetzelfde en dat is dat ze gelukkig zijn.
Bianca Moorman
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Ties
Eigenlijk zou iedereen een kindje met Down moeten krijgen… dat is het eerste wat er in mij opkomt
als ik aan Ties denk….het heeft ons zoveel moois gebracht! We hebben zoveel nieuwe leuke mensen
leren kennen en zoveel geleerd. En door Ties genieten we heel bewust van elke dag!
Toen Ties 5 jaar geleden geboren werd, stond onze wereld op z’n kop. We dachten aan alle dingen
die hij niet zou kunnen, maar al snel zagen we de dingen die hij wel kon! En dat zien we nog steeds
en elke stap, hoe klein ook, is bij ons een feestje. En zie nu deze foto`s… dan voel ik alleen maar trots!

Natuurlijk zijn er ook zorgen en soms tranen voor nu en de toekomst, maar door alle liefde en
vrolijkheid die Ties geeft, zijn wij als gezin sterk geworden en zien wij de toekomst vooral positief
tegemoet!

Nathalie
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Maud
25 februari 2014, de dag dat mijn leven een andere wending kreeg.
De dag dat ik na 41 weken zwangerschap voor de 2e keer mama werd en mijn oudste dochter grote
zus werd. De dag dat ik je voor het eerst zag.
De dag dat ik zag dat je een “downkoppie” had. De dag dat mijn hoofd vol met vragen zat. De dag dat
ik honderden tranen heb gelaten. Maar ook de dag dat ik jou meteen in mijn hart heb gesloten.
Maud, mijn mooie, bijzondere meisje.
Je hebt nu al veel mooie momenten gebracht. Je hebt nu al voor veel bijzondere ontmoetingen
gezorgd. Je hebt nu al velen harten veroverd. Maar je hebt ook nu al veel zorgen meegebracht,
angstige en onzekere momenten laten ervaren en tranen laten vloeien.
Maar die zorgen, die angsten en die tranen wegen niet op tegen de liefde die wij van jou krijgen,
jouw intense blik en jouw mooie lach. Elke stap die jij maakt, hoe klein die ook is, wij zien hem. Elke
kleine stap, beleven wij intens en genieten er volop van. Niks is meer vanzelfsprekend en dat maakt
dat wij het leven anders zijn gaan leven en ervaren.

Wat er nog komen gaat, weten we niet. Maar wat heeft Maud in haar nu al korte leventje veel
bereikt en voor mooie momenten gezorgd.
Mooi wonder, wonder mooi
Onze dochter, mijn zusje
Minke Versluis-de Baan
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Jonna

Onze dochter Jonna is 8 jaar. Ze heeft een broertje van 7 en een zusje van 5 jaar. Ze zit in groep 5 van
de basisschool en houdt van lezen, zwemmen, piano spelen en zingen.
Jonna legt makkelijk contact met mensen en heeft dan snel een leuk gesprek, met bekenden en
onbekenden. Haar onbevangenheid, directheid en slimheid vinden veel mensen ontroerend. Op de
een of andere manier weet ze altijd een glimlach bij mensen op het gezicht te toveren.
Voor ons gezin is Jonna gewoon onze dochter en zus, niet meer of minder dan de andere kinderen.
Het enige verschil is misschien dat we dubbel zo trots zijn op prestaties die voor andere kinderen
vanzelfsprekend zijn, maar voor haar niet: een boek lezen, een verhaaltje schrijven, de tafel van vijf
opzeggen, haar zwemdiploma halen en luid en duidelijk zelf haar bestelling doen in de pizzeria ('pizza
met ham, kaas, tomaat èn salami').
Dat wil niet zeggen dat het allemaal eenvoudig is. De eerste jaren waren er zorgen over haar
gezondheid. Jonna heeft een hartoperatie en veel ziekenhuisopnames achter de rug. Ook zijn we wel
eens bezorgd over haar toekomst. Is er nog plaats voor mensen met Downsyndroom in de
maatschappij?
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Jonna is lid van een kinderkoor. Tijdens het grote jaarlijkse optreden mocht zij een solo zingen. Het
refrein van het lied dat ze zong, is veelzeggend:
'We hebben allemaal wat
We zijn allemaal raar
En toch zijn we broertjes en zusjes
We hebben allemaal wat
We zijn allemaal raar
En toch houden we van elkaar.'
Jonna zegt zelf altijd over het feit dat ze Downsyndroom heeft: 'Het geeft niks, want iedereen is
anders.' En zo is het.

Saskia Sennema
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Milan
Op 8 december 2006 is onze prachtige zoon Milan geboren. Een bijzonder kind.
Ik was 36 jaar toen ik zwanger raakte van ons tweede kind. Onze dochter Romy was toen inmiddels
vier jaar. Zowel de huisarts als de verloskundige boden ons prenatale screening aan vanwege mijn
leeftijd. Direct hebben wij deze onderzoeken van de hand gewezen, want wat de uitslag ook zou zijn,
dit kindje was - hoe dan ook - meer dan welkom. Toch heb ik er wel rekening mee gehouden dat ik
meer risico liep.
Mijn zwangerschap verliep voorspoedig en één dag voor de uitgerekende datum werd Milan geboren
na een supersnelle thuisbevalling. Volgens de verloskundige zag hij er goed uit en scoorde hij hoog bij
de gebruikelijke controles. Maar gedurende de twee dagen die volgden, bleef zijn temperatuur flink
schommelen. Ook wilde hij niet drinken en was hij weinig actief. De kraamverzorgster vertrouwde
het niet en na overleg met de verloskundige en de kinderarts, moest Milan worden opgenomen in
het ziekenhuis om daar in de couveuse zijn temperatuur op peil te krijgen. Echter, na onderzoek door
de kinderarts bleek al gauw wat er met Milan aan de hand was. De kinderarts zei: “Bent u bekend
met Downsyndroom?” Toen wisten we natuurlijk genoeg en zakte de grond best wel even onder onze
voeten vandaan. Helemaal omdat de arts ook vertelde dat Milan een hartafwijking had (AVSD).
Natuurlijk hadden we bij die mogelijkheid stil gestaan, maar tegelijkertijd dachten we dan altijd "Dat
overkomt ons niet." Allerlei gedachten spookten door ons hoofd: “Wat staat ons allemaal te
wachten?” De eerste dagen hebben we veel gehuild en was ik vooral boos waarom ons dit was
overkomen en vroeg ik me af wat ik toch fout had gedaan. Maar al heel snel ging bij ons de knop om
en zijn we ervoor gegaan met heel ons hart. Na twee weken ziekenhuis mocht Milan gelukkig met
ons mee naar huis en was ons gezinnetje weer compleet.
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Het heftigst vond ik de hartoperatie toen Milan een half jaar oud was. Maar wat een opluchting; de
artsen waren meer dan tevreden over het resultaat van de operatie en Milan herstelde erg snel.
Nu, acht jaar later, kan Milan veel meer dan ik ooit had durven dromen. Ik heb wel geleerd dat je veel
verder kunt komen als je kunt denken in uitdagingen in plaats van onmogelijkheden.
Hoe geweldig is het dat Milan nu in groep 3 van een reguliere basisschool zit en dat je van de juffen
te horen krijgt dat hij een meerwaarde is voor de klas? Kippenvel krijg ik daarvan. Wij boffen enorm
met een enthousiaste school en erg gemotiveerde leerkrachten en begeleiders om Milan heen, want
ik ben me er zeer zeker van bewust dat daar alles mee valt of staat. En hoe mooi is het om te zien dat
Milan er helemaal bij hoort in de klas. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes of speelafspraakjes
met klasgenootjes… het is de normaalste zaak van de wereld. En wat doet onze kanjer het goed op
school, hij schrijft zijn eigen naam, kent alle letters van het alfabet en leest al een flink aantal
woorden. Daar kunt je toch alleen maar van genieten en trots op zijn?

Wel of niet kiezen voor de NIPT… daar is iedereen vrij in, maar ik vraag me dan toch altijd af: Welke
garanties heb je in het leven? Geen één! Al wordt je kindje nog zo gezond geboren, dat is geen
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garantie voor de toekomst. Er zijn zoveel dingen die je kind in het leven kan overkomen. Besluit je
dan ook je kind weg te doen, omdat je die zorgen niet wilt?
Ik heb in ieder geval geen moment spijt gehad van onze beslissing om geen prenatale screening te
laten uitvoeren. Ik heb onbezorgd kunnen genieten van mijn zwangerschap en ik heb er een
prachtzoon bij.
En natuurlijk kost het veel energie, want ik heb altijd het gevoel dat ik in de “aan-modus” sta, maar
door wat ik ervoor terugkrijg, is het me dat dubbel en dwars waard. Milan geeft ons zoveel liefde en
plezier, ik kan gerust zeggen dat Milan ons leven verrijkt heeft.
Milan kleurt mijn dag steeds opnieuw weer een beetje mooier, ik zou hem voor geen goud meer
willen missen!
Regina van Etten
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Tessa en Jelle
Sinds 2011 ben ik een bevoorrecht persoon. Ik geef fietsles aan kinderen met Downsyndroom. De
fietslessen zijn bedoeld om te leren fietsen op een normale fiets. Het zijn individuele fietslessen.
Hierdoor ontstaat er een bijzondere band. Het geeft een heel goed gevoel als je ziet hoe gedreven de
kinderen zijn om iets willen leren. Helaas ziet niet iedereen in wat voor prestatie er wordt geleverd.
Geen gezeur en vreemde fratsen. Gewoon lekker willen leren fietsen. Deze fietslessen in Velsen,
Santpoort, Purmerend en Amsterdam met Tessa, Nick, Ali, Stijn en Jelle hebben er voor gezorgd dat
zij kunnen fietsen op een fiets met twee wielen. Het is voor deze kinderen een geweldige uitdaging
geweest. Groot is de voldoening als alle inspanningen ook resultaat hebben gehad. Mijn ervaring is
dat er met de juiste aanpak en veel geduld heel veel te bereiken is.
Herman Groot
Het meisje op de foto is Tessa uit Velsen.
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De jongen op de foto is Jelle uit Amsterdam
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Nellie
Vier jaar geleden werd onze dochter Nellie geboren. Bij de geboorte bleek dat zij
Downsyndroom had. Tijdens de zwangerschap had ik wel eens het gevoel dat er wel eens
iets met de baby zou kunnen zijn, al dacht ik daarbij nooit aan concrete dingen. Toen de arts
ons vertelde dat zij Down had, dacht ik alleen “oké”, dan is dat het dus. Mijn man en ik
keken elkaar aan en wisten dat het goed was.

We kwamen in een medische molen terecht. Nellie dronk niet zelf en had een hartprobleem.
De eerste jaren van haar leven waren qua zorg druk. Ze spuugde enorm veel, uren zaten we
met een spuit voeding toe te dienen, maanden sliepen we met een monitor aan haar bed, ze
onderging een hartoperatie, ze kreeg een PEG sonde, ze werd geopereerd aan haar
vingertjes (die zaten aan elkaar gegroeid), haar amandelen werden geknipt. Ze had vaak
obstipatie, braakte al als je in haar mondgebied kwam, de wasmachine draaide overuren. Ze
had logopedie en fysiotherapie nodig.
En toch, als ik terugkijk, wat genoten we van haar! Zorgen voor je kind, dat doe je gewoon,
en met ieder stapje vooruit wat ze maakte waren we de koning te rijk. Vanuit onze
geloofsovertuiging wisten we ook zeker dat zij niet zomaar bij ons kwam, niet zomaar een
'foutje' van de natuur, maar dat zij 100% bij ons hoorde.
En nu, nu zijn we vier jaar verder. Nellie eet nog niets, kan nog niet lopen, en heeft bij alles
hulp nodig. Ze praat al wel wat en heeft een boek om te communiceren. Ze gaat inmiddels
drie ochtenden naar een geweldig kinderdagcentrum.
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Maar Nellie is niet zielig! Nellie weet precies wat ze wil, heeft humor, ondeugende streken
en is altijd voor een lolletje te porren.
Zwaar? Nee, dat is het niet. Het is iedere keer weer uitvinden en leren, maar bovenal
genieten. Van haar puurheid en haar vermogen om te leven ín het moment.
Mijn grootste zorg? Dat is Nellie's plek in de maatschappij. Een maatschappij waar kinderen
al voor ze geboren worden een etiket op krijgen en desgewenst ook gedood worden omdat
ze niet welkom zijn in deze maatschappij waar het draait om presteren. Waar mensen soms
niet lijken te beseffen dat een gezond kind krijgen ook geen garanties bied. Nellie heeft ons
leven enorm verrijkt. Eigenlijk kan je je als moeder niet voorstellen dat iemand jou kind
ongewenst vind.
Gelukkig zijn er ook ontzettend veel lieve mensen om ons heen, die er voor Nellie en ons zijn
als het nodig is. Die niet alleen het Downsyndroom zien, maar ook de geweldig lieve, leuke
peuter die onze dochter is.
Nelleke de Koning-Zoutewelle
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Matthijs
Gisteren zei Matthijs tijdens het voorlezen; f e e s t “feest”! Onbeschrijfelijk trots was ik!
Ik schrijf omdat ik wil reageren op hoe Downsyndroom in de media wordt beschreven.
Gelukkig zijn er ook mooie programma's over down maar het ministerie lijkt kortzichtig. Hoe kun je
oordelen als je niet echt weet waar je het over hebt?
Voor ons was het een schok toen we hoorde dat Matthijs Downsyndroom bleek te hebben. En ja,
waarschijnlijk hadden wij ook een bloedtest gedaan als deze werd aangeboden. Je weet namelijk
niet beter, je kunt het niet overzien. Maar nu? Matthijs lacht, is grappig, speelt, zeurt, is boos en
koppig en lief. Net als andere kinderen. Hij is evengoed onderdeel van ons gezin! Het is bij ons nooit
saai en we weten niet beter.

Te meer zijn wij trots als blijkt dat hij een woordje kan lezen. Hij is wel op school (so) met letters
bezig maar lezen? Wij kennen niet de logische groepen 1-8, en kijken naar het kind.
Dit geldt voor IEDER kind. Kijk, luister en ondersteun alle kinderen daar waar je als overheid en als
persoon kunt. Steek daar de energie in want dat is onze toekomst, de realiteit. Je kunt geen
"gemiddeld" kind creëren!!!
B o o m "boom"!
José Engelen, Matthijs 6 jaar
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Maura Vida
Toen wij hoorden dat we zwanger waren van een kindje met Downsyndroom na een dubieuze 20
weken echo en de Nipt test in België, was er voor ons geen twijfel mogelijk. En dan sta je ineens voor
een hele rare keuze....Kies je voor leven of dood? Altijd gezegd dat een kind met een handicap ook
welkom zou zijn en dan ben je ineens echt zwanger van een kind dat Downsyndroom heeft.
Een dag of twee moesten wij het laten bezinken. De uitslag van de Nipt delen met familie, vrienden
en collega 's. Verdriet om het kind dat we niet zouden krijgen. Verwachtingen moesten bijgesteld
worden. En in die tijd dat we nog geen keuze gemaakt hadden gaven we jou de naam Maura Vida.
Groot Leven, want zo voelde je al.
Wat een opluchting dat we kozen voor leven. Wat een opluchting dat jij geen slokdarmafsluiting
bleek te hebben na de geboorte. Je moest even sterk worden maar na enig doorzettingsvermogen
van ons samen, mochten we na een kleine twee weken naar huis en kon je na 3 maanden lekker zelf
aan de borst drinken.

Wat doe je het goed meisje! Nu alweer 6 maanden oud. Wat ben je een lieve kleine zus en wat een
wolk van een baby. Je hebt iets aandoenlijks, mensen zijn vaak direct verliefd op jou of vinden je een
heerlijk kind. Zo 'n open en tevreden blik in je ogen. Wat zijn wij trots op jou.
We denken weleens: stel je voor?! Nadat je geboren was huilden we, niet omdat we verdriet hadden
maar omdat alleen al de gedachte aan het afbreken van dit leven onverdraagzaam is. Hoe hebben we
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ooit kunnen twijfelen, al was het maar kort? Wat zijn we blij dat we er niet al met de 12 weken echo
achter zijn gekomen. Wie weet hadden we dan een andere keuze gemaakt. Je hebt Down syndroom,
maar je bent het niet! Je bent Maura, kleine zus van Minthe, kleindochter van trotse oma 's en opa
en dochter van ons. Je bent meer dan welkom, sinds je geboorte is er voor ons geen moment van
verdriet geweest om jou. We realiseren ons dat we het getroffen hebben met jou.
Op je geboortekaartje stond een gedichtje.
Er zullen handen zijn die je dragen en armen waar je veilig bent en mensen die je zonder vragen
zeggen dat je welkom bent.
En zo is 't....
Blij dat wij ons niet lieten leiden door angst. Door negativiteit over Downsyndroom, door fronsende
medici, door mensen die zeiden dat we ook de zwangerschap konden afbreken en voor een gezonde
baby konden gaan of dat het zo zwaar zou zijn. Wij zijn blij dat wij jouw papa en mama mogen zijn!
Boy en Linda
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Dirk
Op de foto staan Teun, Dirk en Eva. Twee broers en een zus die ontzettend dol zijn op elkaar. Eva en
Teun gaan voor Dirk door het vuur en Dirk leert op zijn beurt heel erg veel van zijn grote broer en zus,
zijn helden!
Voor Eva en Teun is het heel normaal om elkaar en Dirk te helpen. Zij willen Dirk dolgraag van alles
leren, maar zijn zich niet bewust van het feit dat juist zij ontzettend veel leren van Dirk! Voor hen is
het heel normaal in een gezin op te groeien waar niet alles vanzelfsprekend is, kleine stapjes in de
ontwikkeling van Dirk te zien en daar enorm van kunnen genieten, de kleine dingen in het leven te
waarderen en dankbaar te zijn als je gezond bent. Ik ben zo trots op Eva en Teun als ik zie dat zij
dankzij Dirk toch anders in het leven en de maatschappij staan dan menig leeftijdsgenootje. Socialer
en veel meer betrokken bij mensen die buiten de maatschappij dreigen te vallen. Gewoon omdat ze
weten hoe het zal voelen als je anders bent of er niet bij hoort.

Zij kunnen zich dan ook niet voorstellen dat er mensen zijn die vinden dat mensen met
Downsyndroom niet mogen bestaan, niet geboren mogen worden. Hun broertje waar ze zielsveel
van houden zou niet welkom zijn in deze wereld? Zou de maatschappij te veel geld kosten? Is niet
goed genoeg, kan niet functioneren, had tegenwoordig toch niet meer geboren hoeven worden...
Woedend worden ze er van! Ze zien ook zeker wel de andere kant van Downsyndroom. Het verdriet
bij papa en mama, onze zorgen om zijn toekomst, de enorme strijd die papa en mama moeten
leveren voor een paar uurtjes zorg in onderwijs. De andere kant van Downsyndroom is eigenlijk
alleen maar de zorg om de maatschappij, niet om Dirk. Nee, Dirk zelf blijft een vrolijk, gezellig,
spontaan, liefdevol, open en (h)eerlijke gezonde jongen, die toevallig het syndroom van Down heeft.
Een ding is zeker, Dirk zal de maatschappij minder geld kosten dan menig "normaal" en ogenschijnlijk
"perfect" mens. Zoals Eva en Teun vaak zeggen: zonder Dirk zou het lang niet zo gezellig zijn geweest!
Een zeer trotse moeder van drie kanjers!
Marleen Arentz
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Zonen van 10 en 5
Mijn naam is Anne Marie en ik heb 2 hele mooie kinderen. Vind ik zelf. Kind 1 is 10 en kind 2 is 5.
Als ik terugkijk op waarom ik moeder wilde worden dan was dat eerlijk gezegd een vrij onbewuste
keuze. Wel logistiek volgens een bepaalde planning: leuke relatie, een baan, een huis en dus daarna
kinderen. Maar waarom? Ik weet het niet……
Ik ben zelf erg beschermd opgevoed, mijn ouders wilden mij kostte wat kost behoeden voor ellende
en narigheid en gingen daar erg ver in. Ze hadden waarschijnlijk zelf te veel meegemaakt. Heel goed
bedoeld, ze wisten niet beter.
Ik werd daarom ook ver weg gehouden van alles wat anders was. Anders was nl vaak een bedreiging.
Ik moest natuurlijk wel mijn uiterste best doen voor hen en mezelf want ik had nl. volgens mijn
ouders enorm veel in mijn mars door mijn slimheid. Er lag volgens mijn vader een prachtige toekomst
op mij te wachten. Met heel veel geld en aanzien. Maar eerst moest ik even wat scholen afronden en
vooral mijn best doen. En dat deed ik. Mijn best. Controle en niet falen werden al snel de rode
draden in mijn Leven. Ik wilde mijn ouders niet teleurstellen.
Dat het ook anders kon wist ik niet. Dat het goed kon zijn gewoon omdat je er was. Neem
bijvoorbeeld mijn achterbuurjongen, hij werd dagelijks opgehaald door een hele mooie zwarte
Mercedes. Geblindeerde ramen. Hij ging daarmee naar school!!! En zijn moeder zwaaide hem
liefdevol uit!! Ik vond dat vreselijk oneerlijk, dat wilde ik ook! Hoe had hij dat voor elkaar gekregen?
Men zei dat hij “niet helemaal goed” was. Wat deed hij dan niet goed? Deed hij niet genoeg zijn
best? En dan kreeg je zo’n auto. En zo’n moeder. Lekker is dat… Hij moest echt wel anders zijn, ik kon
hem beter negeren, voor de zekerheid. Hij is een beetje zielig, zei men. En men kan het weten.
En daar is mijn angst voor alles dat anders is geboren. Hou het ver weg dan speel je op safe.
Schijnveiligheid. Mijn ouders leken nog veel banger denk ik. Onvolmaaktheid leidde af van de
maakbare wereld. En door het weg te stoppen was er perfectie mogelijk. Schijnperfectie .....
Want ondanks alle verwoede pogingen van mijn ouders bleek ik ook anders te zijn. En zij konden er
niets aan doen. Naast het feit dat ik lang, dun (jaja) en jongensachtig was droeg ik een bril. En was ik
de slimste van de klas. Het was voor mij zoals het was. Maar voor anderen niet. Zoveel anders zijn,
dat kon niet straffeloos. Dus werd ik gepest, 2 jaar lang. Mijn ouders wisten zich geen raad!!! En ik, ik
was bang en verdrietig en zat de basisschool uit. Te wachten op nieuwe kansen.
En die kwamen er hoort, ik verhuisde naar Brabant voor een leuke man en we wilden kinderen.
Voorafgaand aan de conceptie had ik al wel bedacht dat ik het helemaal anders ging doen dan mijn
ouders. Mijn kinderen mochten dus echt zelf kiezen wat ze deden, of dat nou universiteit of hbo was.
Ik zou ze vrijlaten. ...........
Kind 1 kwam. Ik stond klaar om te genieten. Maar het kwam niet. Want naast het feit dat kind 1 heel
leuk, grappig, lief en mooi was, lagen we nachten wakker, kind 1 huilde en huilde maar en als hij niet
huilde, lagen we wakker van de zorgen. Waarom??
En waarom was hij overdag zo druk, kon hij zich niet zelf vermaken, wilde hij alles en niets en vond
hij alles zo oneerlijk? Wel had hij een fotografisch geheugen, kon hij lezen voordat hij naar school
ging en paste hij in geen enkele groeicurve qua cognitie. En een humor dat hij had! Dat was het enige
wat ik herkende van hem in mezelf. Maar juist omdat ik het ook had was dat mooie deel heel
gewoon. Er moest een verklaring zijn voor het deel dat ik helemaal niet herkende. Trots en twijfel
wisselden elkaar in snel tempo af.
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Kind 1 bewandelde zijn eigen weg. En ik rende er achteraan, of alvast vooruit en riep heel hard
“STOP”. Ik had geen tomtom. Hier bestond geen format voor. Wat een angst en verlamming. Wie
wijst mij de weg???…………… Buitenstaanders zeiden dat we niet moesten klagen en hem
duidelijkheid moesten bieden. Dat was wat zou werken. En we moesten een school kiezen met veel
structuur. Ach gut, ze kiezen voor Montessori onderwijs. Tja, dan kies je zelf voor ellende op zo’n
vrije school. Daar krijg je geen duidelijkheid. En ik maar willen bewijzen dat ik niet zelf had gekozen
voor ellende. Het lag niet aan mij of aan kind 1. Hij moest alleen worden geholpen bij het zelf te
leren. Hij alleen, of ik ook? Kind 1 dus naar school. Met heel veel tumult en onrust. Veel lading.
Maar ook slimheid en honger naar meer. En veel behoefte aan sociale contacten.
En de onderbouw leerkracht zag dat ook meteen. En wilde het delen. Met ons, met mij. Maar ik gaf
niet thuis. Ik herinner me nog goed het eerste 10 minutengesprekje van mijn leven. Verteld werd dat
kind 1 het cognitief uitstekend deed, maar hij vertoonde wel opvallend gedrag. Had andere
aansturing nodig. Was slecht geconcentreerd. Ik dacht dat ik dood ging toen ik het hoorde.
Want hoe kon dat nou: we deden zo ons best! Hij had toch bij geboorte een maximale apgar score.
Hij was toch niet anders!! Suggereerde ze nou dat hij ADHD had? Dat natuurlijk nooit!!! Niet mijn
kind. Niet ik. Daar kon ik met mijn best doen niks van maken. Maar wat was hij dan wel? Huilend zat
ik op de fiets na het gesprek. Hoorde alleen maar in mijn hoofd dat hij een bijzonder kind was dat
extra aansturing nodig had. Dat hij “niet helemaal goed” was. Hij is een beetje zielig. Ik hoorde in
mijn hoofd: jij doet je best niet! Ze had dat allemaal niet gezegd.
Dus ging het volgende 10 minuten gesprekje ondanks dat ik gewapend was met allerhande bewijzen
van goed oudergedrag, weer zo. En weer ging ik huilend terug. Mijn man snapte er niets van, hij is
van het andere soort mens, man uiteraard maar ook een (vaak irritant) onbevooroordeeld luisteraar.
Maar hij zag mijn verdriet en zijn oer gevoel van bescherming kreeg de overhand. Hij zou het
eerstvolgende gesprek wel mee gaan. Om de leerkracht eens te vertellen dat ze mij niet aan het
huilen moest maken. Daar kwamen we niet voor! Zij moest ons kind lesgeven. Wat dacht ze wel!
Manlief ging mee, maar bleef stil, 10 minuten lang. Hij hoorde wat ze zei. Knikte en bedankte haar!!!
En ging opgewekt naar huis. En duwde mij voort op m'n fietsje. Huilend......alweer! Thuis kreeg hij
uiteraard de wind van voren: hij had vast niet zitten opletten! Gevoelloze…… grrrrr. Maar hij zag het
anders en bleef het anders zien. Hij was er niet van af te brengen. Hij hoorde de gedeelde zorg. Dat
men extra aandacht wilde schenken aan ons mannetje en aan ons. Maar ze konden me niet bereiken.
Ik was te druk bezig met mijn best doen.
En ik weet niet meer hoe het precies is gegaan maar vanaf dat moment ging ik aangemoedigd door
mijn man anders luisteren. Zonder vooringenomenheid. Vanuit de insteek dat de school een met ons
gedeelde zorg heeft. Dat zorg voor iedereen en onderwijs op maat in principe de basis is van
onderwijs. Doordat ik anders ging luisteren vond ik dat woorden van school anders klonken.
Ik hoorde de zorg in de stem en woorden van de leerkrachten, ik ging met hen samen kijken naar
oplossingen en vond ze of vond ze niet. Er was geen diagnose nodig, kijken naar het kind en wat het
goed kon en wat het nodig had zonder aannames was het belangrijkste medicijn. Ik moest het er mee
doen. Een wankel evenwicht maar wel een evenwicht. Was er destijds een soort van NIPT test
geweest om ons al dit leed te besparen en met ons het lijden van ons kind dan had ik er geen minuut
aan getwijfeld. Natuurlijk doe ik zo´n test niet. Want ik wilde een kind en niet perfectie! Dat bestaat
namelijk niet.
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Ik vond duidelijkheid, voor zover mogelijk, door dingen te laten onderzoeken, hulp te aanvaarden en
vond vooral in mijzelf de liefde voor mijn kind. Het redde ons leven. Ik werd zijn moeder.
Maar toen kwam Kind 2.
Mijn wereld stond helemaal op z’n kop na zijn komst. Kind 2 was direct echt anders. Etiket geplakt,
direct na de geboorte. En niet zo'n beetje ook. Verstandelijke beperking. En nog wat afwijkingen in
zijn chromosomen. Zeg maar dag tegen het leven…..Zo voelde het.
Wij waren vanaf toen de ouders van een kind met een verstandelijke beperking. NIET OK!!!!! Het had
Downsyndroom. Het syndroom dat niet geboren had hoeven worden. Je kunt het namelijk laten
testen. Hadden jullie dat dan niet gedaan? Tja, eigen schuld, dikke…….
Je zou dus zeggen, fijn om te weten aan de voorkant dat dit kind gewoon per definitie niet aan de
verwachtingen zou voldoen. Daar hoef je geen hoge eisen aan te stellen. Gelijk duidelijkheid, ideaal.
Maar helaas, een format voor dit soort kinderen is er ook niet. Dus ik wist niet hoe ik daar nu weer
mee om moest gaan! Want juist die dingen die kind 1 niet deed toen hij het moest doen deed kind 2
weer wel. Gewoon op tijd.
Kind 2 zijn “anders zijn” is heel zichtbaar. Men ziet het al van buiten. Maar hoe hij denkt en voelt
niet. Dus wat moet je daar nu weer mee? En kan een reguliere school daar iets mee? Mag hij
meedoen, kan hij het en vooral wordt hij daar gelukkig van?
Ik kwam door de komst van kind 2 in een ongelofelijk zware periode van rouw. Rouw van het verlies
van het gevoel aan het roer te staan in het leven, rouw over dat mijn dromen in duigen vielen en
rouw om mezelf. Alles kwam samen en ik kon alleen maar huilen. Dat deed ik 4 jaar lang. En ik stortte
me op mijn werk om te laten zien dat ik wel ergens mijn best kon doen. Ook dat werkte niet,
integendeel….
Tijdens de droge periodes (tranen zijn soms gewoon op) vocht ik ervoor dat kind 2 zo goed mogelijk
zou worden opgevangen en worden begeleid zodat hij toch een fijn leven zou kunnen krijgen. Ik
wilde het allerbeste voor hem. Regulier onderwijs in de wijk bij zijn broer op school. Ik wilde dat hij
blij zou zijn. Vriendjes dichtbij zou krijgen. En dat men hem zag en zou accepteren. En dat hij gewone
dingen zou leren, zodat hij later lekker op zichzelf kon wonen en zelf naar zijn werk kon gaan. Zonder
in een instelling te zitten, of bij zijn broer. Zonder uitkering. Eigen regie. Als wij er niet meer zijn.
Kind 2 mocht ook gewoon naar dezelfde school als kind 1. Hij werd gewoon omarmd zonder
voorwaarden. Door het huilen en rouwen duurde het 4 jaar voordat ik mijn mooie lieve kindje kon
omarmen. En mijn tranen kon drogen en dragen. Het gebeurde plotseling op het Stadhuisplein bij
een prachtige expositie van de Upside van Down. Allemaal mooie downmensjes met teksten van hun
ouders. 4 jaar daarvoor had ik het boek met die z.g. poppenkast in de kast gesmeten. Ik kon het niet
aanzien. Maar nu stond ik in de regen te lachen en te huilen van geluk. Mijn downtje was mijn kind
geworden. En ik was zijn moeder.
Het duurde even voordat ik de sleutel in mezelf vond. Ik moest er 2 kinderen voor krijgen die ver weg
van mijzelf stonden. Maar eigenlijk zo dichtbij waren. Ik moest het gaan zien. Mijn ogen zijn geopend.
Met een kind ben je kwetsbaar, in alle opzichten. Maar een kind geeft je nog meer geluk. Geluk zit in
de allerkleinste dingen. Maar kan ook overweldigend en beangstigend zijn. Want je geluk kan ieder
moment veranderen. Van het ene op het andere moment is je probleemloze leven voorbij. En dat wil
niemand.
Maar toch krijgt iedereen zijn deel. Want extra zorg kan nodig zijn op zoveel vlakken. Eigenlijk is de
enige overeenkomst van onze kinderen dat ze allemaal anders zijn. En dat dat daarom dus gewoon is.
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Alle ouders zijn op hun manier op zoek naar dat wat het beste past bij het kind. En hoe ze het het
beste kunnen aanpakken. Hoe ze het beste kunnen zorgen. Vanuit hun onvoorwaardelijke liefde. Dat
is hun opdracht.
En iedereen zal om hulp moeten leren vragen, hulp moeten zien als die zich aandient. Ook als het net
even lekker gaat. Doen we het pas goed als alles in balans is? Dat weten we niet. Mijn kinderen
leidden mij langs een andere weg. Alles was uit balans. Zij leerden mij het zelf te doen. En anderen
vast te houden. Ook als het even tegen zit.
Het was voor mij een pad van het loslaten van mijn verwachtingen, het loslaten van mijn kinderen en
vooral van mezelf. En daarmee mijn kinderen toe te staan om te kunnen leren vliegen. Er vliegen
anderen met hen mee, om hun vleugels sterker te maken. Omdat zij dat ook graag willen. Op hun
manier. Landen doen ze altijd weer, soms heel rustig en soms keihard.
Hou elkaar op de grond stevig vast en vertrouw. Dit is mijn verhaal, mijn gevoel. Ik zeg er ja tegen. Ik
zeg nee tegen angst, tegen schijnveiligheid, tegen NIPT.
Anne-Marie
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Kevin
Ik maak me zorgen over de discussie omtrent kinderen met een beperking, waaronder Down
kinderen. Vooral de medische mogelijkheden, die het voor ouders steeds gemakkelijker maakt, om
een keuze tegen deze kinderen te maken.
Ik kan gerust zeggen dat de komst van onze zoon Kevin, het mooiste was, wat in ons leven gebeurde.
En dat dit in de loop der jaren alleen maar mooier wordt.

We beleven zoveel plezier aan hem, dagelijks en ook met speciale dingen, zoals vakanties (zie foto’s).
Deze kinderen geven je leven iets speciaals, wat moeilijk te omschrijven is, maar alle ouders met
Speciale kinderen zullen dit, volgens mij, beamen.
En natuurlijk heb je ook je zorgen, over hoe het verder zal gaan, als je als ouders de zorg niet meer
kunt geven. Maar welke ouder heeft geen zorgen om zijn kinderen, iedereen toch! Ik zie onze zorgen
niet als zwaarder, maar gewoon als anders. Het zien opgroeien, het plezier en de puurheid van onze
zoon Kevin, zou ik voor geen goud willen missen.
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Anja Weenink
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Susan
Kerst 2009
Er lag al dagenlang wat sneeuw en elke dag kwam er meer bij. Op maandag 21 december keek ik met
mijn dochtertje van bijna twee uit het raam en naar de weersberichten. Ik twijfelde; ”zal ik nog een
stukje gaan lopen en haar van de eerste sneeuw in haar leven laten genieten?” Maar ik durfde niet.
40 weken zwanger, zo dik als een olifant en vanaf vier uur ‘s nachts een beetje weeën.
We sukkelden de dag door. Even de was, stofzuigen, beetje zitten. Rond 14:00 wordt het echt. Echte
weeën. Ik bel mijn man, maar met de marathon van de vorige keer in het hoofd, denken wel nog alle
tijd te hebben. Toen hij thuis kwam, ging ik douchen en toen was er geen houden meer aan. Ik
maakte het bed op en toen mijn dochtertje in bed lag, belde mijn man de verloskundige. Ze kwam
overdekt door de sneeuw binnen met een enorme curry lucht om haar heen, samen met een leerling
verloskundige.
Tien cm ontsluiting, twee keer persen en daar was ze. En daar hield ons normale leven op. Daarna
werd alles anders. “Ik heb een Chineesje gebaard” zei ik lollig en keek om me heen. De blik in Roels
ogen vergeet ik nooit meer. Die klopte niet, zo kijkt hij nooit. Roel kijkt altijd vol zelfvertrouwen en
hoop en heeft altijd tekst. Nu stil, bezorgd en een beetje leeg. De rest is ook stil. De verloskundige
vraagt tot twee keer toe of we getest hebben. Ik raak geïrriteerd, “nee, natuurlijk niet, muts” denk ik.
De verloskundige gaat naar de gang met de leerling. Komt terug met behuilde ogen. “We denken dat
ze down heeft”.
Ik hoor geruis, mijn adem wordt afgeknepen, ik hoor geraas, ik val in een diep gat. Roel is in stil,
wordt wat wit. Ik voel me schuldig, mijn schuld is dit allemaal. Ik had hem een leuk gezond kindje
moeten geven en nu dit. Arme Marlies, nu kan ze nooit leuk spelen en wordt ze op school gepest. Ik
heb brufen genomen toen ik nog niet wist dat ik zwanger was, daar komt het natuurlijk door.
Ik weet niet meer zo goed wat er daarna gebeurde. Van de verloskundige mochten we thuis blijven.
De volgende dag om 9:30 bij de kinderarts voor bloedafname. De kraamverzorgster ging mij wassen.
Roel ging met Susan naar beneden en vaag hoorde ik hem iedereen bellen; huilend met Susan op de
arm. Ik voel niets en ben leeg. Kalm, kil, raar en suf van het geweld van de bevalling. Ik bel iedereen:
“we hebben weer een meisje, ze heet Susan, ze heeft wel down”.
Ik ben opgelucht als iedereen weggaat. Roel valt in een diepe slaap. Even alleen. Susan knort, trekt
haar lipje in en maakt een zuigend geluidje. Ik leg haar weer aan en ja hoor, ze drinkt weer. We zijn
samen en ik voel me een leeuwin. Ik zal voor jou zorgen. Ik heb melk, ik ben jouw moeder, ik zal er
altijd voor je zijn.
Susan is koud, maar ik maak Roel niet wakker voor nieuwe kruiken. Hij moet morgen leeuw zijn, maar
nu even niet. Ik leg haar naast me neer en dommel wat. Met een zuigend geluidje geef ik de borst.
Als ze probeert te drinken, lijkt ze op Marlies als ik haar voedde. Samen komen we er wel.
De volgende ochtend begint met hectiek. Een slaperige Marlies vindt haar zusje geweldig. Prikt blij in
oogjes en oren. “Lieve baby” zegt ze “zusje Susan”. Als Marlies haar leuk vindt, vind ik dat ook, denk
ik maar.
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De verloskundige kleedt Susan aan. Een vriendin komt op Marlies passen. Ik zeg maar niet dat ik me
dizzy voel en veel bloed verlies, anders mag ik vast niet mee.
Bij het ziekenhuis is Roel de leeuw, hij zorgt overal voor en leidt alles in goed banen. De dokter
bekijkt mijn meisje. De down is niet te missen, en ze is koud, veel te koud. Haar zuurstof gehalte is te
laag. Ze moet in de couveuse. Het gaat langs me heen, maakt niet uit. Als ik met Susan op mijn
schoot richting de couveuse afdeling rijdt in de rolstoel, zie ik een moeder met een kind met een
sonde. Ik breek en huil. Wordt dit ons leven, een ziekenhuis leven?
Ze proberen te prikken, verpleegkundige 1 en 2. Susan huilt en is boos, een pittig tantetje zeggen ze.
Maar ik zie dat ze vermoeid raakt en ik word boos. Ik sla jullie allemaal het ziekenhuis uit, denk ik. De
intensivist lukt het. Eindelijk mag ze slapen en Roel gaat naar huis. “Wilt u liggen?”. Nee, natuurlijk
niet, ik moet toch op Susan letten.” “Als ze honger heeft, geven we haar wel eens flesje. Kinderen
met down kunnen toch niet uit de borst drinken” Moeten jullie eens opletten wat Susan allemaal
gaat kunnen. Stomme dozen.
Ik ben boos en blijf boos. Op de slangetjes, de couveuse, de piepjes, de andere ouders met hun
perfecte kindertjes, de kerstklokken en die stomme verpleegkundige die continu vragen of ik niet
moet liggen. Er komt een kinderarts met een schare coassistenten en kil noemt hij alle downkenmerken van Susan. En alle bijbehorende ziektes die ze kan krijgen. “Ze heet Susan, dat betekent
lelie” zeg ik moe en opeens kijken ze allemaal beschaamt en schuifelen weer weg.

De rest van de dagen gaan hetzelfde. Roel komt met Marlies en we praten wat. We lachen en maken
onze grapjes, we huilen als Marlies er niet bij is. Papa Leeuw en Mama Leeuwin. Roel schiet wolven
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en beren buiten de grot, belt de Stichting Downsyndroom, regelt nieuwe geboorte kaartjes, belt
iedereen op. Ik bewaak de grot. Susan en ik leven in een bubbel. Als ze zuiggeluidjes maakt, haal ik
haar uit de couveuse en dan drinkt ze wat. Ik doe wat ik zelf wil en vraag niemand wat. Ze komen
vanzelf wel als ze piepjes horen. Samen zijn we ze te slim af, want elke keer heeft ze net tien ml meer
gedronken dan moet. De rest van de wereld merk ik niet op. Interesseert me niet, ik ben moeder
Leeuwin.
De dag voor kerst mogen we naar huis.
Mensen komen en gaan. Iedereen is lief en betrokken. “Je ziet er niets van” zeggen ze. Maar dat is
een enorme lieve leugen. Ze heeft hartstikke down en soms denk ik uren achter elkaar; “ze heeft
down, mijn kind heeft down, ik heb een kind met down”. Emoties rollen de hele dag over elkaar
heen; ongeloof, verdriet, schuldgevoel maar vooral boosheid. Ik heb hier niet om gevraagd, iedereen
doet stom, waarom is er niets meer hetzelfde, waarom begrijpt niemand me. Ik ben woedend.
Rotmensen, allemaal.
Ik weet niet of ik van Susan hou. Het is best een raar kind, zo slap en soms ook lelijk met dat nekje zo
dik. De halve voeding laat ze gewoon uit haar mondje lopen, dat doe je toch niet. Ik duw haar
tongetje terug, want daar wordt ze mee gepest later. Ik voel me schuldig. Je moet toch blij zijn met je
baby.
Iedereen is ook plotseling anders. Op verjaardagen praten ze over nieuwe keukens en over het
effectief straffen van je kind. “This world is not my home” denk ik. Ik pas er niet meer bij. We nemen
afscheid van mensen. Het voelt niet meer goed.
Ik google op Down en de wereld gaat voor me open. Er zijn mensen die hetzelfde meemaken. Ik zie
foto’s van Jeroen. Een lief jongetje van twee. Zo erg is het dus allemaal niet, wat een schatje. Op
Hyves leer ik mensen kennen. De mensen die het snappen. De mensen die hetzelfde meemaken. We
delen informatie en zijn blij met eerste lachjes en huilen om zieke kinderen. Ik luister een liedje op
you tube:” God doesn’t make mistakes”. Ik huil een hele dag en luister het liedje elke keer opnieuw.
Opeens snap ik het. Het Leven. God kijkt naar de binnenkant en kijkt naar ons hart. De wereld die ik
altijd kende was een wereld van de buitenkant en niet van de binnenkant. God heeft geen fout
gemaakt. Hij heeft Susan cel voor cel bedacht, al haar mooie dingen. Haar talenten, haar zijn. Ze is
perfect zoals ze is, in Gods ogen. Ik vraag vergeving. Aan God en aan Susan. Ik krijg rust. Ik ga in een
nieuwe wereld leven. Mijn hart wordt zacht bij zwervers, verstandelijk beperkte mensen, iedereen
die anders is. Ze zijn met zorg en liefde geschapen. Ze hebben een moeder. Ik krijg een hekel aan
cynisme, woorden aftroeven, beter willen zijn. Slimme mensen die hun leven verknoeien door niet
zichzelf te durven zijn maar een trekpop.
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Het is nu vijf jaar later. Het leven met een kind met Down is bij tijd en wijle heel zwaar. Je loopt door
stroop. Twee stappen vooruit en drie achteruit. Alles duurt langggggg, elke fase opnieuw en ik ben
geen geduldig mens. Iets regelen blijkt een berg te zijn die af en toe niet te beklimmen is. Bergen
papier en honderden telefoontjes. Kille mensen die mijn kind als een product zien. De mensen die
kijken, mensen die denken commentaar te moeten leveren, mensen die het goed bedoelen.
Ik kijk naar Susan dan zie ik hoe de wereld in het paradijs was. Puur en eerlijk, wat je ziet dat krijg je,
ik ben die ik ben. Geen muren, geen angst om “wat zullen mensen denken”.
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Joëlle komt erbij, haar naam betekent: “God is goed”. God is heel goed voor ons geweest. Weet
precies wat goed voor ons is. De meiden zijn echte zussen. Ze geven kusjes en knuffels, ze zijn kribbig
en kattig, vechten en zijn jaloers. Ze spelen samen en zijn zo liefdevol en teder tegen elkaar. De drie
musketiers: Een voor allen, allen voor één.
Ik voel me heel rijk.
Als ze naar me toe rent op het schoolplein, dan staat de wereld weer stil. We omarmen elkaar en we
zitten in een bubbel. Ik voel onuitsprekelijke liefde, blijdschap en vrede. Onze blikken zijn intens. Ik
mag in haar ziel kijken.
Ik voel me trots. We zijn iedereen te slim af. In het ziekenhuis met de 10 cml voeding en nu met de
rest.

Dominique van der Knaap
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Emily
Hoe heerlijk is het om verwelkomt te worden alsof
je weken bent weg geweest als je even naar de wc
bent geweest.
We zijn trouwens gefilmd door de lokale omroep
over de effecten van de WMO. Het is een mooi
filmpje geworden. Je kunt het zien
op http://www.omroephouten.nl/houtenseverhalen/article/5744/zo-per-ongeluk-mag-haarbestaan-toch-niet-zijn/

Imke

Dochter van 19 jaar
Ben een moeder met een dochter Downsyndroom van 19 jaar. Als jonge
moeder maakte ik mij niet zo druk om haar leven. Maar naarmate ze
ouder wordt, vinden wij het een stuk moeilijker. Je moet heel veel geduld
bij zo’n kind hebben, relaxt zijn. Een andere insteek dan bij een gewone
dochter. Het is niet altijd even makkelijk om op te brengen. Het gedrag
blijft bij onze dochter erg kleine-meisjes-achtig. Ze kan aardig lezen en
schrijven en klokkijken, maar moet een-op-een begeleid worden. Het
hebben van een meisje met Downsyndroom heeft positieve maar beslist
ook negatieve kenmerken. Of het altijd zo mooi is, zoals veel ouders
beschrijven, daar zet ik mijn vraagtekens bij.
Mijn dochter loopt de wandelvierdaagse Berg en Terblijt, heeft leren
zwemmen, fietsen, rent 2,5 km door de inzet van ons als ouders. Niks
gaat vanzelf bij de meeste kinderen.
Wij gaan positief verder het nieuwe jaar in.
Willeke
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Jetse
Jetse, geboren in augustus 2012 en op dit moment een ontzettend ondeugende en ondernemende
peuter. Toen hij bij de geboorte Downsyndroom bleek te hebben was dit welgeteld een paar
seconden schrik. Dat zal waarschijnlijk het ‘onbekende’ zijn geweest. Mijn partner en ik hadden
daarop volgend gelukkig direct het intense houden van gevoel. Heerlijk! Ondanks dat hebben ook wij
minder leuke reacties ervaren. Waar 95 procent van de reacties op Jetse zijn geboorte blijdschap
was, was de overige 5 procent zeer kwetsend. Kaarten met teksten als: ontzettend veel sterkte
gewenst, zijn regelrecht de prullenbak in gegaan. We schrokken hier best van. Waar zouden wij
sterkte voor nodig hebben? Wij hadden immers een geweldig mannetje op de wereld gezet! Mensen
met reacties dat er zorgen zouden zijn. Nou ja zeg, hou op. Die zijn er voor ons niet meer als bij een
ander, maar sommige mensen wilden dat blijkbaar benadrukken, opdringen leek wel. Ondanks dat je
het zelf niet zo voelt, doen nare reacties van mensen wel degelijk wat met je. Onbegrijpelijk dat
sommigen dat niet beseffen. Niet beseffen dat het binnenkomt als afkeuring richting je kind op ons
als ouders. Het ‘excuus’ wordt automatisch: ”joh, dat is onwetendheid, ze weten niet beter”. Jammer
is alleen wel dat die mensen hierdoor dit prachtige, liefdevolle moment uit je leven voor een klein
deel even goed kapot maken. Dat is wel ernstig. Feliciteer ons maar gewoon want er is een prachtig
ventje geboren. Jetse is voor ons namelijk niet ‘Jetse met Downsyndroom’ maar onze fantastische
zoon Jetse.

Gelukkig waren en zijn wij er van overtuigd dat het des te beter is dat hij bij ons terecht is gekomen.
Door onze eigen nuchterheid, positieve instelling en door onze intense liefde voor hem en voor
elkaar vonden wij de weg wel met ons drieën. Met een dikke wuif naar die 5 procent. Mijn ouders,
die gelijk het beeld schetsten van al hun kleinkinderen, rond hobbelend op de boerderij, voetballend,
pony rijdend en spelend buiten in de tuin, maakten ons nog sterker dan we ons al voelden. Ja, dit
jongetje was welkom, méér dan welkom! Kom maar op, wij beschermen je met ons leven, lief, mooi
Witboek Downsyndroom, p. 46

ventje en helemaal van ons! Hij had niet beter terecht kunnen komen, zo voelen wij het heel sterk.
Als Jetse naar me toe loopt, mij een handje uitsteekt zeg ik hem vaak: “Gefeliciteerd! Gefeliciteerd
dat ik je moeder ben”. Ik lach als ik het zeg maar tevens is het voor 1000% de waarheid.
Dit geld ook geheel voor mijn partner overigens! Een super man en vader.
Inmiddels zijn we met ons vieren. Er is een geweldig dochtertje en zusje bij gekomen, Julia.
Jetse ontwikkeld zich net als een kind zonder extra chromosoom, alleen wat langzamer. Het valt ons
eigenlijk helemaal niet op. Wij stimuleren en helpen hem en hij bepaalt het tempo wel, waar wij
weer heerlijk in mee hobbelen. Wij zijn, net als elke ouder, onwijs (misschien nog wel trotser zeg ik
met een knipoog) op elke ontwikkeling die hij maakt en bovenal trots op hem, als mannetje, als
broer, zijn geweldige enthousiasme, zijn liefde voor ons, alles wat hij nu al kan en nog trotser, dat wij
zijn ouders mogen zijn. Trots dat hij bij ons hoort en is gekomen. Elke dag zijn er tig momenten dat
mijn hart echt even ontploft van liefde voor hem. Dat is niet te omschrijven.
Eigenlijk kunnen we waarschijnlijk gewoon niet uitdrukken hoeveel we van hem houden. Van hier tot
aan de maan.. en weer terug.. en weer heen.. en terug..

Eva en Wietse van Deelen
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Démian
Als een kind met Downsyndroom niet meer gewenst is, wat doe je dan als je " gezonde" kind op
latere leeftijd een hersenbeschadiging oploopt? Is hij of zij dan ook niet meer welkom?
Puur, echt, lief, zorgzaam, attent, gastvrij, mooi, maar ook koppig, eigen agenda, sterk en pittig. Hij
leert ons zoveel en wat zijn wij trots dat we hem onze zoon mogen noemen.

Margreet de Boer, moeder van Démian , 10 jaar
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Sara

Beeld : Jan Harryvan - Opus56fotografie.nl
“Kunt ú mij vertellen waarom ik er niet mag zijn?
En als u dat niet kunt, mag u het uitleggen aan mijn familie, vrienden en klasgenootjes!”

Familie D. Muller
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Noa
Op 25 januari 2009 wordt onze dochter Noa geboren. Op dat moment hebben we reeds een zoon,
Lucas, 2 jaar oud. Vlak na de geboorte zijn we niet in de veronderstelling dat Noa anders was dan
anderen, want dat zijn kinderen met Downsyndroom natuurlijk wel. Pas de volgende ochtend, na
twijfels over haar temperatuur en spierspanning komen we er in het ziekenhuis achter dat Noa
Downsyndroom heeft. Op dat moment stort je wereld heel even in. Bij mij voornamelijk nog
vanwege de relatieve onbekendheid. Allerlei vragen komen naar boven. Na een paar dagen besteed
je daar minder aandacht aan en ga je genieten van je kind, zoals het natuurlijk hoort!

Nu, Noa is bijna 6 jaar oud, is het ontzettend genieten met haar. Inmiddels hebben we ook een
tweede zoon, Niels (4 jaar oud). Uiteraard heeft Noa extra aandacht nodig, zowel fysiek als mentaal.
Maar er zijn zo ontzettend veel momenten waarbij je op een speciale manier van haar geniet dat het
de extra inspanning zeker waard is. Zij haalt iets naar boven bij mensen dat andere kinderen, zonder
Downsyndroom, van nature niet in zich hebben (zonder deze kinderen tekort te doen overigens). Dat
gevoel heb ik zelf maar herken ik ook bij anderen als Noa in het openbaar optreedt of simpelweg
aanwezig is op haar speciale manier. Noa gaat naar het regulier onderwijs. Dit is mede mogelijk
gemaakt door alle hulpmiddelen die wij krijgen aangereikt vanuit diverse instanties.
Dit gezegd hebbende, heb ik mij verbaasd over de discussie over de NIPT. Ik ben van mening dat er
ontzettend makkelijk wordt gepraat over het leven van een (ongeboren) kind. Uiteraard moeten we,
met alle medische kennis die we bezitten, de mogelijkheden benutten om in een vroeg stadium van
de zwangerschap bepaalde (ernstige) afwijkingen bij kinderen te kunnen constateren. Daarna is
echter de grote vraag hoe je omgaat met de kennis uit deze testen. En zou het aantonen van
Downsyndroom überhaupt uit deze test naar voren moeten komen? Ik merk namelijk dat mensen
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erg makkelijk praten over het eventueel vroegtijdig beëindigen van de zwangerschap als zou blijken
dat het ongeboren kind Downsyndroom heeft.

Natuurlijk is een kind met Downsyndroom anders, maar hebben zij dan geen of minder recht op een
bestaan? En waarom eigenlijk, enkel omdat ze minder begaafd zijn en meer aandacht behoeven?
Besteed meer aandacht aan de positieve kant van kinderen met Downsyndroom. Zoals gezegd halen
ze iets naar boven bij mensen wat anderen niet of nauwelijks voor elkaar krijgen; je relativeert veel
meer. Dit is een gevoel dat veel mensen kunnen beamen vermoed ik. Ik ben, met de wetenschap van
nu, van mening dat je een kind met het Downsyndroom juist moet omarmen en een kans moet
geven in de maatschappij. Het is een wisselwerking; kinderen met Downsyndroom hebben ons nodig
maar wij, als "normale" mens, hebben hen ook nodig.
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Rogier Latour
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Max
Toen ik Max na een hele snelle bevalling onverwachts 5 weken eerder dan de uitgerekende datum
trots en blij in mijn armen hield, zag ik het ineens. ‘Hij heeft scheve oogjes’ zei ik tegen mijn man. ‘Ja,
hij is perfect’ antwoorde hij ontroert en diep onder de indruk. Het drong niet helemaal door waarop
ik doelde. De kinderarts die even later kwam kijken, viel het ook op. Hij sprak uit dat hij
Downsyndroom vermoedde. Een collega zou later die ochtend komen kijken om op verdere uiterlijke
kenmerken te beoordelen. Daar zaten we dan in de verloskamer. Heel onverwachts en in no time
eerder ouders geworden en dan te horen krijgen dat onze baby waarschijnlijk Downsyndroom heeft.
Dit zijn nou de momenten in het leven waarop je een boel informatie tegelijk te verwerken krijgt.
Ik keek ons kleine ventje nog eens goed in zijn oogjes; hij keek zo lief terug! En ik bedacht me: ‘We
hoeven niet op uitsluitsel van de arts te wachten, het is zo, je hebt Downsyndroom, en het is
helemaal goed zoals het is, je bent welkom, ik voel me vereerd jouw moeder te mogen zijn.’ Op een
of andere manier was dit voor mij een moment dat alles samen viel. Alsof ik in een kleine seconde
besefte dat ik altijd al geweten had dat ik moeder zou worden van een kindje met Downsyndroom.
Alsof het helemaal klopte zo. Ik kon het meteen accepteren.
Neemt niet weg dat er veel op ons af kwam. We waren niet alleen voor het eerst ouder geworden,
maar nu ook ouder van een kindje met Downsyndroom. Wat betekent dit? Heeft ons kindje een
verhoogde kans op allerlei aandoeningen? Hoe zal hij zich ontwikkelen? Hoe zal het in de toekomst
gaan? Met de kraamvisite ging het gesprek al gauw over Downsyndroom: ‘Ze kunnen vaak gewoon
naar de basisschool’ en ‘ Het zijn zulke vrolijke kinderen’.
Ik wilde vooral vieren dat ik moeder was geworden van een prachtig ventje. En ik wilde het over de
gewone baby dingen hebben. Over de grappige geluidjes die hij maakte tijdens het drinken. Over hoe
vaak hij een voeding kreeg en of hij een boertje had gelaten of over weer een rompertje vol
spuitpoep. Ik was in de eerste plaats moeder geworden van een lieve baby, van een individu, van
Max! Hij had al die tijd in mijn buik gezeten en nu was hij daar dan. Alles was goed gegaan, er was
alle reden voor feest! En ja, hij bleek een chromosoom extra te hebben.
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Ik kijk naar mijn inmiddels tweejarige peuter. Hij staat bij de bank en luistert naar een cd met
kinderliedjes. Hij luistert aandachtig en kijkt dromerig voor zich uit. Met zijn handjes gebaart hij af en
toe mee met de gezongen woorden. In de maneschijn, olifantje in het bos. Als hij mij ziet, krijg ik een
stralende lach. Ik ga bij hem zitten en samen zingen en gebaren we mee met de liedjes. Hij legt zijn
hoofdje op mijn schoot en zegt: ‘AAAI’ terwijl hij met zijn handje over mijn been aait. Dan gebaart hij:
‘Mama!’ en ‘Lief!’.
Dat extra chromosoom zit hem niet in de weg om te zijn wie hij is. Hij geeft ons dan ook alle
vertrouwen. Vertrouwen dat hij zijn eigen weg zal vinden. Vertrouwen dat wij hem als ouders
kunnen helpen waar nodig. Vertrouwen dat we hem de ruimte kunnen geven zodat hij zich kan
ontwikkelen op zijn manier en in zijn tempo.
Vertrouwen in zijn eigen wijsheid.
Arianne de Nood
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Simon
hierbij leuke foto's van onze zoon Simon, die heerlijk werkt op een kinderboerderij in Leidschenveen
en in een restaurantje de Smulhoeve (verkozen als leukste restaurant van Zuid-Holland!)
Hij woont ernaast met veel plezier, met 12 andere bewoners. Ieder weekend komt hij naar huis, we
zijn erg gehecht aan elkaar. Simon is het zonnetje in de familie, altijd vriendelijk en een knuffel, veel
gevoel voor humor. Als er iets speelt van onvrede of conflicten wil hij dat gauw weg hebben, hij wil
vrede bij iedereen.

Ook met de 4 kleinkinderen kan hij het goed vinden, er staat altijd een traktatie of Donald Duck voor
hen klaar. Zonder Simon zou het leven maar saai zijn, hij weet altijd wel iets gezelligs te bedenken,
nodigt iedereen uit voor een bezoekje of leuke activiteit.
Zijn broer en zussen staan graag voor hem klaar. Logeerpartijtjes, etentjes, Simon weet het wel te
verzinnen en niemand kan hem dat weigeren!
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Zijn gezondheid is goed, opletten…niet teveel snoepen! Met kleine dingen is hij tevreden. Hij roept
het beste in mensen op…Simon is een echte leuke zoon, broer, neef, kleinzoon…. en mijn beste
vriend!
Will Kranenburg, moeder van Simon, 31 jaar!
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Pim
Wij leven tegenwoordig in een multiculti-maatschappij waarin alles moet kunnen.
De 24-uurs economie waarin de winkels zelfs op zondag open zijn, vindt men heel normaal en is
volledig geaccepteerd, maar kinderen en volwassenen met Downsyndroom niet!
Dat blijkt uit de vele aandacht die er wordt besteed in de media aan de NIPT test, maar ook in mijn
omgeving wordt er regelmatig over gesproken. Dan volgt er vaak de vraag wat vindt jij er nou van, jij
hebt een kind met Down, zou je de NIPT test gedaan hebben als deze er destijds was?
Mijn antwoord is dan volhardend NEE, mijn kindje is welkom hoe dan ook. Voor mij was dit geen
discussie testen of niet, bij mij was het belangrijkste dat het zou leven. Ik ben een trotse moeder van
4 kinderen en onze jongste heeft Downsyndroom, onze oudste, een meisje is na een vroeggeboorte
overleden. Een zwangerschap afbreken voor Downsyndroom was bij ons niet aan de orde, we waren
immers al een kindje verloren.
Ik begrijp dat dit voor iedereen een hele persoonlijke keuze is en dat kan ook niemand anders voor je
doen. Toch zou ik de stellen die de NIPT test willen gaan uitvoeren op het hart drukken dat je goed
weet waar je aan begint en dan eigenlijk al in je hoofd moet hebben wat je gaat doen als de uitslag
niet goed is. Graag zou ik deze stellen en diegene die zwanger zijn van een kindje met Down
uitnodigen in ons gezin om een dagje mee te kijken en te ervaren en te beleven hoe het is om een
kindje met Down te hebben.
Natuurlijk is het niet altijd makkelijk en leuk, zoals de meeste mensen het zien als ze ons ondeugende
ventje zien. Wij hebben in ons gezin zeker ups en downs en is er meer zorg voor en om Pim, maar
vooral is er veel liefde en geluk. Hij is ons zonnetje in huis en zet ons met beide voeten op de aarde!
We zijn er mensen in onze omgeving door kwijtgeraakt maar hebben er ook fijne vrienden voor
teruggekregen die weten waar ze over praten omdat ze zelf een kindje met een beperking hebben.
Wel lig ik soms wakker van de NIPT test, het brengt mij terug naar de tweede wereld oorlog toen
Hitler aan de macht was en er alleen mensen met blonde haren en blauwe ogen mochten overleven.
De tijd die niemand meer wil herbeleven maar volgens mij redelijk in de buurt komt als er straks net
als in Denemarken in ons vrije Nederland geen bestaan meer is voor mensen met Down en ze
langzaam uit het straatbeeld verdwijnen.
Dit doet mijn moederhart 360 graden omdraaien van ellende en verdriet, de pijn dat ons ventje
eigenlijk niet mag bestaan is niet te beschrijven. Houd lief Nederland hier ook rekening mee hoe dat
voelt!
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In onderstaand gedicht wil ik toch mijn gevoel hierbij proberen te omschrijven,
Lieve Pim,
Ons lieve ventje geboren met het Down Syndroom,
voor ons zo bijzonder maar ook zo gewoon...
Je draait gewoon mee in ons gezin en in de maatschappij,
door jouw puurheid, laat jij zien hoe het ook kan en betrekt hier veel mensen bij.
Maar als het aan lief Nederland ligt komt hier straks een einde aan,
dan worden er geen vriendjes en vriendinnetjes met Down meer geboren
want zij hebben volgens lief Nederland geen recht van bestaan....

Leonie Meijnen, moeder van Pim , 5 jaar oud.
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Sophie’s talenten (eerder geplaatst in Down+Up 101)

Zomaar even een paar gebeurtenissen naast elkaar. Door de ontwikkelingen wat betreft prenataal
onderzoek hebben deze gebeurtenissen me aan het denken gezet. Onze dochter Sophie heeft
Downsyndroom en is inmiddels 19 jaar oud. Bijna zeven jaar geleden schreef ik over de rechtszaak
die we voerden om te voorkomen dat Sophie verwijderd werd van de school waar zij zo graag naar
toe ging. Die school waar zij al vanaf haar 4e samen met buurtgenootjes onderwijs kreeg. Bij ons
stond de sociale integratie bovenaan Lessen kun je immers aanpassen aan het individuele kind. Mits
er natuurlijk voldoende middelen zijn om het te organiseren en er voldoende expertise is om het
onderwijs aan te passen. Wij hadden kennelijk geluk, want er was geld om extra begeleiding in te
huren en ook was er ondersteuning vanuit het REC. We hebben die rechtszaak toen gewonnen, de
rechter gaf ons gelijk. Sophie hoort erbij en heeft recht op onderwijs in haar eigen omgeving en met
kinderen uit de buurt.
Hoe anders ging het na de basisschool. Het regulier voortgezet onderwijs bleek een brug te ver. Daar
was men nog niet bezig met integratie of inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking.
Sophie ging naar het VSO ZML. Maar ook daar had zij het naar haar zin. Leerde weer andere dingen
en had contacten met kinderen uit de klas. Hoewel deze contacten helaas beperkt bleven tot op het
schoolplein. De leerlingen wonen doorgaans ver bij elkaar vandaan en om elkaar na schooltijd op te
zoeken is de reisafstand vaak een belemmering. De verjaardagsfeestjes werden nu met vriendinnen
van het VSO gevierd.
Artistieke gaven
We ontdekten talenten in onze dochter die er op de basisschool niet uitgekomen waren. Zo kwam
Sophie in de talentengroep terecht, en kreeg daar les van een juf die haar wist te begeleiden in haar
meer artistieke gaven. Sophie’s kunstwerken zijn inmiddels op twee exposities tentoongesteld. Ik ben
trots op haar als ik denk dat er een schilderij van haar in het Centrum van Jeugd en gezin in
Rotterdam Zuid hangt. Dan denk ik: dat heeft mijn dochter gemaakt, wat knap. Ze blinkt niet uit in
schoolse vaardigheden, heeft een broertje dood aan lezen en rekenen, bakt daar ook niet zo veel
van, maar kan mooie dingen maken waar mensen blij van worden. Een van haar kunstwerken
brachten we naar een fotograaf om er een kopie van te laten maken. De dame, een fotografe die al
jaren in het vak zit, was helemaal in jubelstemming toen ze het kunstwerk van mijn dochter zag. Ze
zag ongekende talenten in haar en vergeleek haar met bekende kunstenaars die daar best een
behoorlijke boterham mee verdienen. Wat heerlijk om iemand anders zo enthousiast te horen over
iets wat door onze dochter gemaakt is. Onze dochter met Downsyndroom, met dat chromosoompje
te veel waar nu zo veel gedoe over is. Was er in 2005 de dreiging dat ze van school werd verwijderd,
wat er nu dreigt te gebeuren gaat veel verder. Er is nu een nog betere manier om dat verdomde
chromosoompje vroegtijdig op te sporen en die manier vraagt alleen maar een beetje bloed. Geen
vervelende punctie met het risico om een gezond kind kwijt te raken. Hoe simpel is het nu om die
kinderen met dat ene chromosoompje teveel gewoon niet meer geboren te laten worden? Zonder te
weten wat voor uniek mensje daar in de buik groeit, met eigenschappen van de vader en de moeder,
Down-kenmerken maar ook talenten. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor de mensen met
Downsyndroom die er zijn?
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Misprijzend
Zo vertelde mijn vaste oppas, die regelmatig met Sophie optrekt als ik naar mijn opleiding ga, over
wat hen onderweg gebeurde. Mijn oppas ging samen met Sophie boodschappen doen. Onderweg
liep een wat oudere man hen tegemoet, keek misprijzend naar Sophie en zei hoorbaar: ‘Dat hoeft
toch tegenwoordig niet meer.’ Mijn oppas was helemaal ontdaan. ‘Hoe durft die man zoiets te
zeggen?’ Ik had er geen antwoord op, bedacht wat ik had willen zeggen als ie het tegen mij had
gezegd. Ik had hem kunnen aanklagen voor discriminatie, bedacht ik me. Wie is hij om te zeggen en
te denken dat mijn dochter geen bestaansrecht meer heeft? Is dit het gevolg van de al vergevorderde
prenatale onderzoeken, of is het gewoon een domme man? Nu wordt er wel vaker iets
ongenuanceerds geroepen ten aanzien van minderheidsgroepen, maar iemand het leven niet meer
gunnen vind ik een schokkende gewaarwording.

Wijzer geworden?
Is dit de toekomst als er nog meer foetussen met Downsyndroom geaborteerd worden? Ik hoop het
niet. Ik hoop dat mensen wijzer geworden zijn en inzien dat het niet alleen draait om presteren en
scoren. Dat ieder mens talenten heeft, ook mensen met Downsyndroom. En dat waar het werkelijk
om gaat is mensen te waarderen om wie ze zijn als mens en niet alleen om wat ze kunnen. Onze
dochter is een leuke meid, authentiek, ik ben blij dat ik haar ken als mijn dochter en zij destijds als
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een verrassing kwam. Zij is opgegroeid tot een mooi mens, die inderdaad begeleiding nodig heeft
gedurende haar leven, maar ook mensen blij maakt. Geven we daarmee niet anderen de gelegenheid
om hun begeleiders kwaliteiten te kunnen laten ontdekken? Mijn dochter heeft moeite met de
spraak, maar als ze iets zegt komt het wel aan. Pas vertelde ik haar dat ze tijdens de schoolvakantie
zou gaan logeren op haar vaste logeerplek in het Thomashuis, waarop ze een sip gezicht trok. Ik
legde uit: ‘Mama moet werken en kan dan niet steeds thuis zijn bij jou.’ Waarop Sophie zei: ‘Ik mis
jou in mijn hart.’ Dan gebeurt er wel iets met me, als zij zo iets zegt. Hoe ontroerend dat mijn dochter
met Down dit met vijf woorden zo treffend kan zeggen. Ik heb haar gezegd dat ook als ze ergens
anders is zij altijd in mijn hart is en ik bij haar ben. Hier kon ze zich wel in vinden en had verder geen
problemen meer met het gaan logeren. Ieder mens heeft zijn of haar talenten. Sophie heeft iets met
gevoel en kleur, kan dit verbeelden en met een paar woorden benoemen. Ik zou graag met andere
ouders willen delen welke talenten zij in hun kinderen zien. Niet om daarmee de beperkingen te niet
te doen of een mindere plek te geven, maar om te ervaren dat mensen met Downsyndroom ook nog
over iets anders beschikken dan over dat chromosoompje, waar nu zo de nadruk op ligt.

Annerie Burgraaf
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Mats
Anderhalf jaar geleden kwam het Downsyndroom in ons leven, samen met onze mooie zoon Mats.
Wij waren al helemaal verliefd op onze zoon toen door de artsen het vermoeden van Downsyndroom
werd uitgesproken. We waren overdonderd. Wat houdt het in? Kunnen wij dit aan? Wat brengt de
toekomst? Er waren gevoelens van schok, verdriet, ongeloof… Hele heftige gevoelens, die al snel
plaats maakten voor gevoelens van intense liefde en enorme trots. Soms hebben wij het idee dat
mensen zonder kinderen met down zich vaak blind staren op die eerste gevoelens en zich niet
bewust zijn van het geluk dat ons kind brengt.

De buitenwereld spreekt al snel over een zorgenkindje. En ja, het brengt zorgen met zich mee. Maar
hangt dat niet sowieso samen met een kind krijgen? Als wij aan de toekomst denken, stellen wij
vragen als: “Kan hij naar een gewone school? Kan hij later (begeleid) werken? Hoe zelfstandig kan hij
later wonen?” Maar een ouder van een kind zonder Downsyndroom stelt zich dezelfde soort vragen:
“Kan mijn kind naar het VWO? Krijgt hij later wel een goede baan? Zal mijn kind een gezin gaan
stichten?” Je verwachtingen worden anders, maar ook wij dromen nog steeds over een mooie
toekomst voor onze zoon.
Willem en Linda van Dooren
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Ons Nina
Zondag 8 juni 2014, 1ste pinksterdag melde de baby zich om 3.00 uur ’s nachts. Het rommelde in mijn
buik en om 5.00 werd het toch menens. Wat wilde de baby graag op deze wereld komen want hij liet
er geen gras over groeien, om 8.13 was ze er dan. Een meisje! Je gaat Nina heten. Wat zal je grote
zus Floor trots op je zijn.
Nina huilde goed en zag een beetje blauw, maar dat doen zoveel kindjes die net geboren zijn. De
verloskundige heeft de apgar test bij Nina gedaan, en ze scoorde een 9 en later nog 2 tienen erbij.
Dus ze was toen al een kanjer.
Alles verliep naar wens dus we mochten om 10.30 vertrekken uit het ziekenhuis en om 11.00 lagen
we heerlijk thuis in bed om aan onze mooie relaxte kraamtijd te gaan beginnen. Op zondag en
maandag is er veel bezoek geweest die Nina zijn komen bewonderen. En niemand, maar dan ook
niemand heeft iets gezien op opgemerkt aan haar.
Op maandag ging het wel minder met haar. Ze ging meer geel zien en ze wilde niet eten.
Maandag avond om 23.00 besloten in overleg met de verloskundige om naar het ziekenhuis te gaan,
want iets was er niet goed, maar wat? Eenmaal in het ziekenhuis aan gekomen, werd ze steeds zieker
en slapper, er moest iets gebeuren. Er zijn foto’s van haar darmen gemaakt en om 4.00 kregen we de
diagnose te horen. Waarschijnlijk een ernstige darmafwijking en……… een verdenking op
Downsyndroom. Het Down syndroom??? Dat kan niet, want ze ziet er zo mooi uit en heeft helemaal
de kenmerken niet van Down. En ik werk nota bene zelf in de gehandicapten zorg dus dat zou ik toch
gezien moeten hebben.
Maar nadat deze uitspraak een beetje gezakt was en ik de ergste schrik te boven was, was het voor
mij prima. Oké, ons Nina heeft Down, dat is absoluut niet het einde van de wereld en ook zij gaat er
komen, alleen haar darmpjes dat was een vele grotere zorg.

De bijna 4 maanden die hierop gevold zijn, hebben we voornamelijk in Maastricht doorgebracht,
Nina in het AZM en wij in het Ronald Mac Donald huis en onze andere dochter bij opa en oma. Deze
4 maanden hebben we in een sneltrein gezeten die de eerste tijd niet gestopt is. Nina is in deze
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maanden 5 keer aan haar darmpjes geopereerd, want ze bleek de ziekte van Hirschsprung te hebben.
Dit is een darmafwijking waarbij in het laatste stuk darm minder tot geen zenuwen zitten. Bij Nina
zaten er geen zenuwen, dus de darm kreeg de prikkel niet om te gaan werken, dus Nina was haar
darmen op aan het blazen en zichzelf aan het vergiftigen, daarom is ze toen ze 2 dagen oud was voor
de eerste keer geopereerd.
In deze periode is ook de uitslag van het onderzoek naar Down gekomen. Deze bevestiging was voor
ons niet meer nodig want voor ons stond al vast dat Nina Down heeft. Het gekke is dat ik het geen
moment heb hoeven accepteren, maar ik heb het zeker wel een plaatsje moeten geven. Want je
toekomst gaat er toch anders uit zien als je voor ogen hebt als je zwanger bent en al een “gezonde”
dochter hebt.
Veel mensen hebben mij ook gevragen of ik het niet graag van te voren geweten had. Dan is mijn
antwoord heel makkelijk, NEE. Wij hebben bewust geen nekplooi meting laten doen. Wel hebben wij
een medische 20 weken echo gehad omdat er andere erfelijke beperkingen in de familie voorkomen
waarbij de vraag gesteld kan worden of het eerlijk en humaan is om een kindje met die afwijking op
de wereld te zetten. En bij deze 20 weken echo is niets bijzonders naar voren gekomen. En achteraf
blijkt dat tijdens deze echo ook een nekplooi meting is gedaan, dus ons Nina was nooit in de risico
groep gekomen. Daarom denk ik maar vaak dat Nina de juiste ouders uit heeft gekozen en een gezin
waar ze meer dan welkom is. Want stel dat iemand de nekplooi meting laat doen met als doel dat als
het een kindje met Down is dat ze het dan weg laten halen, en ze valt niet in de risico groep en na de
bevalling blijkt ze toch Down te hebben, hoe welkom is zo’n kindje dan in dat gezin?
Ik blijf erbij dat de testen die gedaan kunnen worden niet van de realiteit zijn. En waarom? Uit de
NIPT test kunnen maar 3 chromosoom afwijkingen gevonden worden. Veel mensen denken dat
Down het einde van de wereld betekend. Maar ze staan niet stil bij alle andere chromosoom
afwijkingen of andere beperkingen die voor of tijdens de geboorte voor kunnen komen. En wat als er
na de geboorte iets gebeurd waardoor je kindje een beperking overhoudt. Of het blijkt dat hij
autistisch is of ADHD heeft of een andere psychische stoornis. Dat stond er bij de echo ook niet
opgeschreven. Zeg je dan ook “Nu is ie niet meer perfect dus nu hoef ik hem niet meer!”
Ik heb het idee dat mensen te snel het perfecte willen en wat is nou perfect? Voor ons is zowel ons
Floor als ons Nina perfect!!!!!!
Nu is Nina ondertussen ruim een half jaar, en ik zou haar voor geen goud willen missen. Wat is ze een
vechtertje en wat is ze sterk. En ze heeft veel meegemaakt en wij ook, maar ze heeft ondanks alle
ellende ook heel veel, en misschien zelfs nog wel meer, positieve dingen naar voren gebracht. En dat
zal ze heel haar leventje blijven doen, want ze heeft nu al bij heel veel mensen een speciaal plekje in
hun hart veroverd.
En wat de toekomst betreft……….. Die is voor niemand zeker, dus waarom zou dat dan voor Nina wel
moeten?

Karin de Bresser
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Ben
Wij hebben ons vijfde kind, met Downsyndroom, in dankbaarheid, van God, onze Hemelse Vader
ontvangen. Evenals onze andere vier kinderen. We hebben hem de naam Ben(jamin) gegeven wat
“gelukskind” of “zoon van mijn rechterhand” betekent.
Het lijden en het intense verdriet wat wij als ouders beleefden was niet de geboorte van een zoon
met Downsyndroom, maar het verdrietige weten, dat sommige mensen, kinderen als Ben liever dood
zouden zien. Aan de andere kant zijn er in ons land zoveel prachtige goede mensen die met ons mee
genieten van Ben en zich meer dan ten volle in zetten om ook zijn leven alle kansen te geven. Daar
zijn we God dan ook intens dankbaar voor.
Ben is inmiddels een kanjer van een zoon van elf. Een levenslustige, leergierige, gastvrije jongen. Die
“gewoon” op de basisschool in het dorp zit. Een school waarin Ben volop zijn plaats mag innemen
met vriendjes en vriendinnetjes. Zelf kan fietsen, zeer goed kan zwemmen.( als enige in de klas heeft
Ben drie diploma’s). Leest op het niveau van groep 7., op de club meedraait van de kerk, cornet les
heeft enz. enz. enz.…………………Nu nog speuren en zoeken naar een plekje in het voortgezet
onderwijs!
Voor ons geldt het volgende geloof: Every child is a gift of God !!
Zo willen wij als gezin in de wereld staan. En dan is er geluk te over en kunnen wij met een blij hart
zeggen. Onze zoon Ben is een bikkel en een kanjer, die hopelijk vrij en blij de wereld in mag gaan in
een maatschappij die ruimte geeft aan alle mensen. En daarin is nog een hele wereld te winnen!!!!

Foto: Ben is inmiddels ome Ben van de vier
maanden oude Jeske
Peter en Wilma van Noord
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Thomas
Toen ik tijdens mijn zwangerschap hoorde dat ik een kindje met Down zou krijgen, stortte mijn
wereld even in. Ook voor mijn oudste zoontje zag ik het somber in. Hij zou (dacht ik) niet echt met
zijn broertje kunnen spelen en zijn broertje zou afhankelijk van hem zijn. Door heel veel te lezen en
informatie op te zoeken over Downsyndroom en door de goede steun van mijn lieve man die er
vanaf het begin volop voor ging, kon ik het snel verwerken. Maar toch bleef het heel eng tot de
bevalling. Je weet niet wat je moet verwachten. Ik was bang dat ik niet genoeg van mijn kind zou
houden omdat hij anders zou zijn.
Toen werd Thomas geboren. Ik was ik op slag verliefd op dat mooie ronde koppie. Ik dacht: 'heb ik
me hier zo druk over gemaakt? Had ik dit maar geweten van tevoren'. Ondanks dat de weg lang was
op medisch gebied in het begin, ben ik nog even blij met hem. Sterker nog; ik heb heel veel respect
voor hem. Wat hij in zijn korte leven allemaal doorstaan heeft, daar kan ik nog wat van leren!
Natuurlijk heb je aan een kind met Down meer werk dan aan een gemiddeld kind zonder Down, ook
wat meer afspraken maar daar ga je vanzelf in mee. We hebben het graag voor hem over.

Sinds hij er is, is er veel meer vrolijkheid in huis. Meer genieten van kleine dingen. Waar ik dacht dat
hij zijn broer nodig zou hebben, is het juist zijn broer die hèm nodig heeft. Thomas maakt het leven
lichter en mooier. Het is een kleine clown. Hij zorgt ervoor dat zijn broer veel meer lol heeft en
minder serieus is. Ik maak me ook echt geen zorgen voor de toekomst wat dat betreft. Ook
wildvreemde mensen weet hij te raken. Ik sloot me vaak een beetje af voor de buitenwereld maar nu
word ik nu gedwongen tot het maken van meer contact. Mijn (ons) leven is op alle gebied verrijkt.
Godzijdank hebben we nooit de beslissing gemaakt ons kind weg te laten halen. Wat zouden we dan
veel moois gemist hebben!
Op medisch gebied zijn we nog niet helemaal klaar, hij moet nog een operatie aan zijn hartklepje
krijgen, maar dat komt vast wel goed. Ik heb al gezien wat hij kan en dat is onvoorstelbaar veel. Zo
trots op mijn mannetje! Ik had hem voor geen goud willen missen.
Geschreven door een hele dankbare moeder.
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Chloë
Wij hebben bewust gekozen om geen test te laten doen tijdens de zwangerschap van onze beide
dochters. Het was dus een grote verassing toen Chloë, onze tweede, werd geboren met
amandelvormige oogjes. Wat ben ik achteraf blij dat we de prenatale screening niet hebben gedaan,
wat een onzekerheid heeft het ons bespaard! Het eerste oogcontact met Chloë gaf namelijk
antwoord op alle duizenden vragen die door mijn hoofd heen raasden, ik was verliefd. Ik had mijn
eigen lotje uit de loterij als steun in mijn armen toen al het verdriet, om een toekomst die we nu
nooit meer zouden hebben, door mij heen raasde.
Moeder zijn voor Chloë is zwaarder dan voor mijn oudste dochter. Terwijl voor mijn oudste alle
paden al gebaand zijn, moeten we hard werken voor Chloë ’s plekje in de maatschappij. Maar ik denk
dat er zoveel moeders in Nederland hard moeten vechten voor de gezondheid of ontwikkeling van
hun kind zonder downsyndroom. Het enige verschil is dat wij vanaf haar geboorte een team van
artsen en professionals klaar hadden staan
als steun. Chloë is in onze ogen precies
even perfect als onze oudste en ik zou er zo
nog 10 Chloë ’s bij willen hebben. Wij
moeten alleen net iets harden werken dan
de gemiddelde ouder, nou en? Ze is het
meer dan waard! En als ik moet gokken,
dan denk ik dat zij makkelijker geluk kan
vinden in het leven dan ‘normale’ mensen,
wat wenst een ouder nog meer voor zijn
kind?
Ik ben vóór prenatale screening maar ik
vraag me wel af of we er op de juiste
manier naar kijken. Ik hoop dat alle ouders
die een kindje verwachten beseffen dat er
zo ontzettend veel is dat niet aangetoond
kan worden met zo’n test, wat het leven
van je kind (en jou als ouder) zwaar kan
maken. Mijn dochter is gelukkig en gezond,
Brenda Riethoven Fotografie
wij zijn zielsgelukkig en onze toekomst blijkt
even rooskleurig te zijn als het altijd al was. Dat is niet te testen met dat buisje bloed, want dat geeft
alleen een extra chromosoom aan. Dat voorspelt niet dat wij een perfect pakketje puur geluk hebben
gekregen als dochter en zusje. Hoeveel intenser wij het leven ervaren sinds zij er is, wat een
bijzondere dingen die mooie ogen losmaken bij mensen om haar heen.
Ik ben blij dat de NIPT er is, dat we op een veilige manier chromosomale afwijkingen kunnen vinden
bij onze ongeboren kindjes. Maar ik hoop dat de overheid de invoering van deze test gaat begeleiden
met goede voorlichting voor aanstaande ouders. De algemene gedachte bij de test is volgens mij nog
steeds dat men denkt dat er iets “uitgesloten” word. Weinig mensen beseffen wat ze overkomt als er
een positieve uitslag uit rolt. Het waanzinnig dilemma waar je dan mee word geconfronteerd, daar
moeten we mee aan de slag als overheid en maatschappij. Laten we tegelijk met de NIPT ons
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inzetten voor een vangnet voor deze ouders zodat ze een weloverwogen besluit kunnen nemen. En
als we ons nog meer inzetten om mensen met downsyndroom gelijkwaardig mee te laten doen in de
maatschappij, dan ben ik niet zo bang voor de toekomst. Dan gebeurd er namelijk in het groot wat er
in het klein in onze familie en vriendenkring is gebeurd. Chloë ’s aanwezigheid is namelijk genoeg om
met alle vooroordelen af te rekenen.
Er is niets wat ik anders had willen doen of beslissen, niets wat ik aan Chloë zou willen veranderen.
Het enige wat ik nog zou willen veranderen is dat het in Nederland doodnormaal wordt dat onze
kinderen met downsyndroom mee doen.
Annemieke
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Lois
Dankbaar en vooral genieten van ons mooie en bijzondere dametje!
Op 1 april 2011 is onze tweede dochter Lois geboren, en nee dat is geen grapje :-)
Na een snelle bevalling werd ons mooie meisje geboren. Een uur na de bevalling vroeg de
verloskundige: zien jullie iets aan haar? Maar nee, we zagen niets. Al wisten we op dat moment wel
dat er iets was, anders zou ze dat niet vragen. En ja er was iets: Lois heeft Downsyndroom. Dat was in
eerste instantie wel schrikken.
Wat ging er op dat moment veel door me heen aan emoties:
-dankbaarheid en blijheid; voor de geboorte van mijn mooie dochter
-onzekerheid; zal ik wel een goede moeder voor haar zijn? hoe zal het met haar in de toekomst gaan?
-verdriet; het gaat anders dan ik had verwacht.
Gelukkig hadden we mensen om ons heen met wie we dit konden delen. Ook hadden we steun aan
ons geloof: ook al weet je niet waarom, God zorgt voor jou en je mooie meisje.

En nu 3,5 jaar later:
Wat is Lois een mooi, bijzonder, vrolijk, eigenwijs, open, enthousiast, knuffelend en lief dametje!
Maar ook een dame die weet wat ze wil en daar zeker ook komt! Wat zijn we trots op haar!
Als we van te voren hadden geweten, wat we nu weten, dan was het wel anders gegaan. Maar het is
goed zoals het is gegaan. In het begin vond ik het als mama nog wel eens moeilijk als je mensen
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'voelde' kijken, of als je hoorde: "kijk die heeft ook een chromosoompje te veel". Dan kon ik best
verdrietig of boos worden, en nu soms ook nog. Maar ik heb ook geleerd om dat los te laten. Ik zie
zelf al lang geen Down meer, maar een mooie en bijzondere dame, vooral onze dame!
Wat heb ik ook veel van haar geleerd: genieten van de kleine dingen; dankbaar zijn voor de kleine
stapjes, die voor ons heel groot zijn! Me niet te snel druk maken, maar de dingen te laten komen
zoals ze zijn.
Wat ik ook mooi vind om te zien bij Lois, is hoe makkelijk ze contacten legt. Ja, ze weet echt
verbinding te maken tussen mensen en dat vind ik echt mooi om te zien!
Op dit moment gaat ze naar een reguliere peuterspeelzaal en dat gaat goed. Ze kan goed meekomen
en doet heel leuk mee. Vanaf september 2015 gaat ze naar regulier onderwijs. Ik ben heel benieuwd
hoe dat zal gaan, maar ook daarvan zullen we weer veel gaan leren.
Vooral: genieten van haar hoe ze is en de stappen die ze maakt!
een trotse mama
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Noortje (30-10-2012)

We hoorden in de zwangerschap dat ons kind Downsyndroom heeft. Onze wereld stortte op dat
moment even in.
Als we toen geweten hadden wat we nu weten…
Al snel besloten we er voor te gaan, het is ons kind, en zeer gewenst.
Noortje is lichamelijk gezond. Daarmee prijzen wij ons gelukkig. Een verkoudheid is heftiger en duurt
langer. Maar Noortje is een bikkel. Ze klaagt zelden en komt er altijd weer bovenop. Natuurlijk maak
ik me wel eens zorgen. Ook over haar toekomst met de huidige bezuinigingen. Zal de maatschappij
haar dan kei hard laten vallen? Ik zie de positieve kanten. Vele medewerkers en vrijwilligers die zich
met liefde inzetten om ook mensen met een beperking een zinvolle toekomst te geven.
Noortje leert me te genieten van het moment. Die momenten dat ze goed in haar vel zit en brabbelt
vol tevredenheid. Dan opent mijn hart zich. Of als ze in de wandelwagen zit en ik vertel wat we allemaal
zien onderweg. Met een enorme dankbare glimlach kijkt ze dan achterom. Of als ze zich tegen me aan
nestelt met haar lievelingsboek en ik mag voorlezen. Een grote lach op haar gezicht.
Natuurlijk ben ik wel eens gefrustreerd als ik een handeling voor de 1000ste keer herhaal, die maar niet
wil blijven hangen. Maar haar trotse snuitje als we haar een applausje geven omdat ze iets wel goed
heeft gedaan, maakt alles weer goed.
Noortje heeft wel het begrip van een 2-jarige, maar praten, doet ze nog niet. Communiceren doen we
met gebaren. Verbazingwekkend hoe snel ze die leert. Hoe fijn is het dat ze kan aangeven als ze wil
eten, spelen of slapen. Dit voorkomt frustratie en geeft gezelligheid. Het gevoel dat ze mee kan doen.
Samen liedjes zingen met de gebaren erbij. Daar geniet ze zichtbaar van. Doordat ze nog niet praat heb
ik geleerd heel goed naar haar te kijken en te luisteren. Mijn eigen gedachten stop te zetten en te
‘horen’ wat ze wil. Dit lukt niet altijd, maar gaat me steeds beter af.

Natuurlijk ben ik wel eens verdrietig als ik een andere 2-jarige zie
rondlopen en verstaanbaar hoor praten. Deze momenten duren echter
steeds korter. Dan kijk ik naar ons eigen meisje en voel ik me enorm
trots en verbonden. Noortje is Puur. Noortje is Liefde.
Noortje is onze dochter. Waarin we ook onze karaktereigenschappen
terug zien en uiterlijke gelijkenissen. En oh ja, ze heeft ook Down
syndroom. Voor ons staat dat steeds meer op de achtergrond, maar de
buitenwereld helpt ons dagelijks herinneren. Door bijvoorbeeld de
blikken op straat in de wandelwagen. Soms vol medelijden of vol
verbazing. Hé, ze bestaan ook echt en niet alleen op TV. Of door de
lastige keuzes van kinderopvang en school. Maar het is het knokken
meer dan waard. Omdat je het beste wilt voor je kind, net zoals iedere
andere ouder.
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Mijn mening is dat kinderen met het Downsyndroom midden in de maatschappij horen, juist omdat ze
ons, en dus ook andere kinderen en volwassen veel kunnen leren. Als je maar wilt luisteren, naar je
eigen hart.
Noortje geniet van het leven en is het meer dan waard om te leven.
Zoals ik ergens gelezen heb:
“misschien hebben wij wel een chromosoom te weinig in plaats van de mensen met Downsyndroom
een chromosoom te veel”.

Lieve Noortje, ik ben trots, dankbaar en blij dat ik je Mama mag zijn.

Marion
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Phileine
Vier jaar geleden kwam jij in mijn leven, een meisje met Down. In het begin was er verdriet en
ongeloof en zag ik alleen maar een meisje met Down. Nu vier jaar later is er blijdschap en puur
genieten en zie ik geen meisje met down meer.
Ik zie een meisje dat lacht, speelt, geniet, danst, kijkt, ervaart, meedoet. Een meisje dat soms boos is,
verdriet heeft en duidelijk een eigen wil.
Ik zie een meisje dat houdt van kleuren en verven, van spelen met haar barbies, verkleden, spelletjes
doen en tv kijken. Een meisje dat houdt van boekjes lezen, heel veel boekjes lezen.
Ik zie een meisje dat houdt van buiten spelen, in de zandbak, op de trampoline, van stampen in de
plassen, spelen met haar schaduw, die van de hoogste glijbaan durft. Een meisje dat van
schommelen houdt, lang en hoog.
Ik zie een meisje dat fan is van Bert en Ernie, van Elmo, van Dirk Scheele, Mickey Mouse en van K3.
Een meisje wat eindeloos kan meedansen en zingen en dat alle liedjes uit haar hoofd kent.
Ik zie meisje dat zelf haar kleren uitkiest, dat houdt van jurkjes en rokjes, armbanden en kettingen.
Een meisje dat na het aankleden nog even voor de spiegel gaat staan om te zien hoe mooi ze eruit
ziet.

Ik zie een meisje dat zelf haar broodbeleg uitkiest, dat bij me komt als ze dorst heeft en drinken wil.
Een meisje dat bij me komt met haar favoriete film om samen te gaan kijken.
Ik zie een meisje dat houdt van patat, pizza en pannenkoeken. En van ijs, heel veel ijs. Maar ook van
tomaat, boontjes, appel en pompoen. Een meisje dat bij ons aan tafel zit en zelf haar bordje leeg eet.
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Ik zie een meisje dat dol is op uitstapjes met haar familie, dat helemaal blij wordt van het woord
vakantie, dat ik zie groeien door de aandacht en liefde van iedereen. Een meisje dat zit te glunderen
op de achterbank van een vol gepakte auto, tussen haar broers, omdat ze weet dat we weer iets
leuks gaan doen.
Ik zie een meisje dat zo dol is op zwemmen dat ze zich bij het zien van haar badpak spontaan gaat
uitkleden en op mijn aanwijzingen keurig haar kleren in de tas stopt en er haar bandjes weer uithaalt.
Een meisje dat mij de bandjes overhandigt met de duidelijke opdracht blazen omdat ze weet dat ze
zonder die bandjes het water niet in mag.
Ik zie een meisje dat graag even bij je komt zitten om te knuffelen, dat ’s ochtends nog even bij me
onder de dekens kruipt om nog even lekker samen in bed te liggen. Maar ook een meisje dat zeurt
om snoepjes, tv kijken of de I-pad.
Ik zie een meisje dat bij de schooldeur de directeur een hand geeft en goedemorgen zegt. De hal
inloopt en haar jas uitdoet om vervolgens op zoek te gaan naar haar kapstok. Een meisje dat van 1
tot 15 kan tellen, alle kleuren kent en veel dieren kan benoemen.
Ik zie een meisje dat met haar broers speelt, lacht, stoeit en ruziet. Dat het oogappeltje van haar
pappa is. Een meisje dat het prinsesje van onze familie is.
Ik zie een meisje dat het gezichtje heeft van haar ene broer en de lach van haar andere. Hetzelfde
nieuwsgierige, onderzoekende karakter als haar broers heeft en net zo’n boekenwurm is. Een meisje
dat helemaal bij ons hoort en ons gezin compleet maakt.
Ik zie een meisje dat ik eindeloos kan knuffelen omdat ze zo leuk is, de hele dag wil zoenen omdat ze
zo mooi is. Een meisje dat mijn hart verwarmd, dat mij naast mijn schoenen doet lopen van trots en
een meisje dat in een kleuterklas van 28 kinderen de allermooiste en allerleukste is.
Ik zie een meisje dat voor iedereen een lach en een groet heeft, een meisje dat mensen doet
ontdooien, vreemde mensen raakt, een lach op gezichten tovert. Een meisje dat een wachtkamer vol
met ongeduldige mensen weer vrolijk maakt en tot leven brengt.
Ik zie een meisje dat mij raakt, mij kracht geeft als ik het moeilijk heb, mij heeft verandert, mij een
wereld heeft laten zien die ik tot nu toe niet kenden. Een meisje dat me geleerd heeft wat er
werkelijk toe doet.
Janet
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Sivan
Onze derde. 4 jaar geleden. Tijdens de zwangerschap waren er wel aanwijzingen. Maar we hadden
onze redenen om geen testen buiten de 20 weken echo te doen. Ook een kind met Down was zeker
welkom. Een paar uur na de geboorte waren er 2 zekerheden. De eerste was dat ik op slag verliefd
was geworden en de andere zekerheid die hier los van stond was dat hij het syndroom van Down
had. De bevestiging dat hij echt Down had was toch behoorlijk schrikken. Wat brengt het met zich
mee. Hoe is het met zijn gezondheid. Hoe ziet zijn toekomst eruit? Nu vieren we binnenkort zijn 4e
verjaardag. 4 Jaren die net als bij de andere 2 kinderen zijn ups en downs hadden. Zowel de ups als
de downs zijn vaak wel extremer dan bij de andere kinderen. Maar meestal is het gewoon genieten
en verwonderen. Gelukkig is zijn gezondheid behoorlijk goed. Zijn grote broer en zus zijn dol op hem.
Wij zijn dankbaar dat we zo'n bijzonder kind erbij hebben gekregen die onze kijk op het leven zo
veranderd heeft. En wie weet wat de toekomst brengen zal? Niemand toch?
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Terra
Terra is bijna 3 en heeft Downsyndroom. Ik heb heel af en toe nog momenten dat ik dat moeilijk
vind. Als ik hoor dat een bekende zwanger is of een kind heeft gekregen, is er iets in mijn
achterhoofd dat zegt: "misschien heeft dat kind ook wel Down". Waarom? Om herkenning te krijgen?
Erkenning voor mijn dochter? Misschien is het wel om anderen een stukje van mijn pijn te laten
voelen en daar erkenning en herkenning voor te krijgen. Maar waarom heb ik dat nodig? Heb ik dat
van anderen nodig? Heb ik het niet veel meer van mezelf nodig en maakt het misschien niet eens uit
of anderen dat doen.
We hebben bewust voor Terra gekozen. Dat wil niet zeggen dat het geen pijn doet of me verdrietig
maakt dat ze Downsyndroom heeft. Ik ben niet verdrietig omdat Terra er is. Ik ben heel gelukkig met
Terra. Het is een fantastisch kind. Maar ik heb vanaf het moment dat ik wist dat Terra
Downsyndroom heeft, afscheid moeten nemen van een ander kind, een andere toekomst voor mijn
kind. Een kind dat geen hartafwijking heeft. Een kind dat geen logopedie, fysiotherapie, ergotherapie
of wat voor andere therapie dan ook nodig heeft om zich te ontwikkelen. Een kind dat minder moeite
zal hoeven doen voor een plekje in de maatschappij.
Ondanks het kleine draadje van verdriet dat hierdoor waarschijnlijk door mijn hele leven zal blijven
lopen en af en toe in de knoop zal raken, loopt er vanaf het moment dat Terra is geboren ook een
heel andere draad door mijn leven. Die draad is eerder een kabel. Stevig, onbreekbaar en liefdevol
ineengevlochten met twee andere liefdevolle draden en een wezenlijk onderdeel van wie ik ben. Een
moederdraad. Door die draad maakt het niet uit hoe Terra zich ontwikkelt. Waar ze uiteindelijk
terecht komt.

Want:
Ik ben moeder van een kind. Een kind met driemaal het chromosoom 21 in haar cellen. Een kind met
ogen zo blauw als die van haar vader. Een kind met blonde haren, net zo warrig als de mijne. Een
kind met 10 vingertjes, waarmee ze de wereld om zich heen ontdekt. Een kind met mollige armpjes,
die je vast pakken als je haar optilt. Een kind dat huilt als ze verdrietig is. Een kind dat lacht als ze
plezier heeft. Een kind dat een eigen wil heeft wanneer ze ‘nee’ schudt als ze niet naar bed wil. Een
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kind dat ontwikkelt, omdat ze plotseling kan lopen. Een kind dat communiceert, omdat ze terug
kletst als je tegen haar praat. Een kind met een stem, omdat ze van zich laat horen. Een kind dat er
mag zijn, gewoon omdat ze er al is.
Als ze niet leert fietsen, mag ze bij me achterop. Als ze niet lang alleen kan zijn, zullen er mensen om
haar heen zijn. Als ze haar haren niet leert kammen, dan zit het in de war. Als ze niet kan lezen, lees
ik haar voor. Als ze niet met vork en mes kan eten, dan krijgt ze een lepel. Als ze verlegen is, dan lijkt
ze op haar grote zus, Als ze in haar eigen wereld leeft, dan probeer ik die zo mooi mogelijk te maken.
Ik ben moeder van een kind. Niet meer en zeker niet minder.
Martine
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Nienke

Als er een pilletje zou worden uitgevonden waarmee bij mijn zusje het Downsyndroom weggevaagd
kan worden, dan zou ik niet willen dat ze zo'n pilletje krijgt!!!
Fleur (zus van Nienke)
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Dochter van 10 jaar
Toen ik zwanger was van onze eerste dochter ging ik voor een uitgebreide echo naar het WKZ, in mijn
gezin komt een ernstige hartafwijking voor en dat wilde ze bij ons kindje al vroeg onderzoeken. De
echo liet zien dat het hartje in orde was dus wij gingen opgelucht naar huis.
Anderhalve week na de geboorte bleek dat onze oudste dochter geboren is met een Paloto schisis
aan het zachte gehemelte, dus geen lipspleet en dus ook niks zichtbaars in haar gezicht.
Toen ik zwanger was van onze tweede dochter zijn we weer naar het WKZ geweest voor een
uitgebreide echo i.v.m. de hartafwijking. Ook deze keer zag alles er heel goed uit, dus wij gingen weer
opgelucht naar huis en wachtte de geboorte af.
Al vrij snel na een supergave bevalling kwam de verloskundige terug bij ons op de kamer om te
vertellen dat onze dochter waarschijnlijk het Downsyndroom heeft. Mijn man zei direct dat hij dit
ook al dacht en ik ging er toen al vanuit dat het dus zo was. Ik was nog vol adrenaline van de
bevalling en onze dochter zag er echt prachtig uit en haar gehemelte was volledig gesloten dus mijn
dag kon niet meer stuk.
We moesten eigenlijk direct naar het ziekenhuis toe om een bloedtest uit te laten voeren om 100%
zeker te weten dat ze Downsyndroom heeft. In het ziekenhuis bevestigde de kinderarts ook de
vermoedens van de verloskundige en inmiddels ook al onze vermoedens, want de uiterlijke
kenmerken waren voor ons al duidelijk. Toch moet er bloed getest worden natuurlijk.
Drie dagen later kwam de uitslag en het was zo onze dochter heeft Downsyndroom. Onze wereld
stortte voor ons nog niet helemaal in, mijn man en ik zijn opgegroeid in een omgeving waar mensen
met Down en andere verstandelijke beperkingen geen uitzondering waren. Wij wilden alle twee dat
onze dochter bij ons een mooi leven zou krijgen en gaan daar alles aan doen om dat voor elkaar te
krijgen.
Nu is onze dochter inmiddels 10 jaar, ze kan lopen, praten, eten, slapen, zingen, dansen, lachen en
huilen. Kortom ze kan alles wat belangrijk is in het leven.
Ik wil niet zeggen dat mijn leven er makkelijker op is geworden maar het is zeker waardevoller
geworden. Natuurlijk is Downsyndroom iets wat je niet wil voor je kind, maar alleen het woord
Downsyndroom is niet genoeg, er zit een heel mens achter en dat mens is belangrijk of het nu rood
haar heeft, maar een been heeft, een verstandelijke beperking of Downsyndroom.
Ik wens iedereen een prachtig leven toe met af en toe een knuffel van een mens met
Downsyndroom!!!!!
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Josje
Naar een heftig eerste jaar met veel ziekenhuis opnames en operatie (geen hartoperatie) genieten
we nu ontzettend van onze dochter Josje van bijna 3 jaar oud. Wie had dat gedacht dat ze zo zou uit
groeien na zo’n moeilijk eerste jaar. Wat zijn we onwijs trots op haar!
Ze heeft ons geleerd van de kleine dingen te
genieten en dat doen we ook zeker nu. Vanavond
had ze een banaan die ze zelf vast hield en opat.
Zal je wel denken “wat stelt dat voor” maar als je
dochter een jaar lang een sonde heeft gehad,
ben je juist ontzettend blij en trots op dit soort
kleine dingen!
En zo zijn er nog meer dingen!
Mensen vragen wel is het zwaar? Maar nee, je
doet het gewoon, het hoort bij je leven en je
weet niet meer beter. Josje, nu bijna 3, begint
net als een ander kind lekker te peuter puberen.
En alles uit te proberen, van elke keer de tv uit
doen tot op tafel klimmen, dus heel normaal!
Haar ontwikkeling loopt achter maar ze doet het
wel verder allemaal, lekker op haar eigen tempo!
Zijn super trots op haar. Wat is het toch een
heerlijk meidje.
Ben blij dat ik dit meisje het leven heb mogen
geven!
Want dat verdient ze zeker!
Net als elk ander kind.

Cobi van Dijk
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Jelle
Tweeënhalf jaar geleden kwam onze zoon Jelle in ons leven. Een magisch moment, de geboorte van
ons eerste kindje. Toen Jelle op mijn borst werd gelegd en ik zijn blik ving, voelde ik onrust. Gek, ik
had een staat van opluchting en extase verwacht. In plaats daarvan twijfelde ik of alles wel goed was.
Niemand zei iets verontrustends en ik durfde mijn twijfels niet te uiten. Welke kersverse moeder
vraagt er nou of haar kindje wel 'goed' is? Het lijkt wel of hij Down heeft, schoot het door mijn hoofd.
Toen ik mijn man voorzichtig vroeg of hij dacht dat alles goed was, en - later - of hij niks aan zijn
oogjes zag, jubelde hij "Natuurlijk is alles goed! Schat, je hebt het geweldig gedaan!" Toen de
verloskundige en verpleegster vervolgens langdurig naar zijn handjes keken bij de apgar-test
fluisterde ik weer naar mijn man "Weet je zeker dat alles goed is?" "Natuurlijk!" antwoordde hij. Zal
ik het vragen? Nee, straks heeft hij helemaal geen Down en dan heb ik dat hardop gezegd. Dat kan
écht niet.
Zoals afgesproken, lieten de verloskundige en de verpleegster ons na de gebruikelijke handelingen
even met zijn drieën alleen. Tegenstrijdige gevoelens schoten er door mij heen. Dolgelukkig dat ons
kindje er nu eindelijk was! En wat was hij móói! Maar dat onderbuik gevoel... Na een poosje kwam de
verloskundige terug. Ze zei: "Jullie hebben nu even de tijd gehad om Jelle goed te bekijken. Er zijn
een paar dingen aan Jelle die ik jullie graag wil laten zien." "Dan weet ik het al", zei ik. "Wat weet je
al?" vroeg zij. Oké, dit is de therapeutische aanpak, waarin ik word gevraagd om zelf de woorden uit
te spreken. Mijn brein werkte verrassend helder. Zal wel goed zijn voor de verwerking. Vooruit dan
maar... "Ik denk dat het een kindje met Down is". "Ja.....", zei ze, "dat vermoeden wij ook".
Toen stond de wereld even, héél even, stil.
Hadden we dan toch die combinatietest moeten doen? schoot het meteen door mijn hoofd. We
hadden bewust afgezien van die test. Vooral omdat ík er moeite mee had. Een kindje laten weghalen,
dat kan ik niet. Bovendien zegt een kansberekening niks en een vruchtwaterpunctie brengt risico's
met zich mee voor de baby. Daarbij, we waren jong en behoorden niet tot de risicogroep. Na twee
miskramen wilden we geen onnodig risico nemen. Onnodig, zo voelde dat toen. Jemig wat naïef!
dacht ik nu. Maar direct daarna: Het is nu zo. We doen er niks meer aan. Jelle is er. Het is onze zoon
en ik zal voor hem vechten als een leeuw. Mijn moedergevoelens barstten in volle hevigheid los en ik
was oprecht verliefd op hem. Echt waar. Geen woord van gelogen. Ik belandde op een roze wolk.
Misschien een iets zwaardere wolk, maar wel roze.
Mijn man ontbeerde de noodzakelijke hormonen om meteen verliefd te zijn. Hij was teleurgesteld, in
shock. Hij moest al vrij snel na de geboorte weer aan het werk en had niet zoveel tijd en ruimte als ik
om te wennen aan Jelle. In het begin denk je wel 1000 keer per dag: Ja maar hij heeft Down.... Toen
we na 10 weken op vakantie gingen naar Valencia en er alle ruimte was om van Jelle te genieten, was
mijn man ook om. Jelle is een geweldig kind. Hij is vrolijk, leergierig, lief, sociaal, mooi en doet het
qua gezondheid goed. Wie had ooit kunnen denken dat de eerste reactie van mijn man ("Natuurlijk is
alles goed!"), de realiteit bleek te zijn?
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Want alles is goed, méér dan goed zelfs! Jelle ontwikkelt zich prima en is een heerlijke peuter.
Natuurlijk ontwikkelt hij zich iets langzamer dan gemiddeld. Maar als je ziet hoe hij ervoor gaat,
breekt je hart open. Wat een kanjer! Sinds twee weken zet hij zijn eerste stapjes los. Hij brabbelt
honderduit en kan heel goed met ons communiceren via gebaren. Zijn taalbegrip doet weinig onder
voor die van leeftijdsgenoten. Alleen het zelf praten, kost meer moeite. Maar Jelle is heel leergierig,
geniet van boekjes en liedjes. Dus dat komt wel. Met de geweldige zorg en begeleiding om hem heen
(logopedist, fysiotherapeut, Down poli), de warmte van zijn hele familie, de fijne contacten met de
'Down-netwerken', gaat Jelle het nog ver schoppen. Natuurlijk baal ik er wel eens van als er weinig
tijd overblijft op vrije dagen, omdat we begeleiding hebben of voor controle naar een arts moeten.
En natuurlijk maken we ons ook wel eens zorgen over de toekomst. Over de kansen die hij zal krijgen
en de acceptatie die hij zal ondervinden. Maar dat soort gedachtes parkeren we altijd weer snel in
een hoek. We willen in mogelijkheden denken. Dat heeft Jelle ons geleerd. Zijn Down zal bij ons thuis
nooit een beperking zijn.
Selinde Janssen
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Eelco
In februari 2011 komen we erachter dat ik in verwachting ben, na een lange weg. Omdat ik inmiddels
al 39 ben komt de vraag: wilt u een combinatietest? Na denken en praten, besluiten we het niet te
doen. Want wat doe je met een uitslag? Daarbij, de kans was nog relatief klein. En zeg nu zelf, dat
gebeurt ons toch niet?
Na een onbezorgde zwangerschap beval ik op 11-10-2011 met 39+3 weken van een zoon: Eelco Karel
Enserink. Hij weegt 3530 gram en is 51 cm. Het eerste wat ons opvalt, is dat hij wat “Chinese” oogjes
heeft, maar wat is hij mooi!
De volgende morgen vertelt de verloskundige dat ze toch denkt aan Down. Even staat onze wereld
stil. Even lijkt hij zelfs in te storten. Maar al snel besluiten we: Ok, Down. Maar wel ons kind. En dus
het mooiste kind wat er is. De eerste paar dagen zijn chaotisch. Verdriet en blijdschap wisselen elkaar
in hoog tempo af. Er is zelfs een korte opname in verband met “geelzucht”. Gelukkig blijkt dat Eelco
verder gezond is. Een kleine hartafwijking doet daar niets aan af. Want de kindercardioloog
verzekerd ons dat dat “vanzelf” over gaat. En dat klopte ook, want na een jaar was er niets meer van
te zien.

Inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder. Eelco is inmiddels een flinke peuter van ongeveer 95 cm en 16
kilo.
Hij is in goede gezondheid. Het enige is dat hij erg gevoelig is voor luchtweginfecties, die meestal ook
gepaard gaan met frequente pseudokroep-aanvallen.
Hij kan inmiddels een paar pasjes los lopen. En kruipen, kan hij als de beste.
Praten met zijn mond doet hij ook nog niet echt, maar wel met zijn handen! Eelco doet gebarentaal,
en kan daarmee heel veel duidelijk maken en vertellen! Dit met name dankzij de dvd’s van Lotte &
Max (en de logopediste).
We zijn enorm trots op alles wat hij al kan en op alles wat hij nog gaat leren. En we genieten van zijn
kusjes en knuffels, van zijn peuterpubertijd, zijn lach en zijn streken.
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Goed, het is allemaal anders gelopen dan we tijdens de zwangerschap hadden gedroomd. En ook de
toekomst ziet er anders uit dan datgene wat we met de handen op mijn dikke, bewegende buik voor
ons zagen. En soms is het gewoon moeilijk. Je komt in aanraking met allerlei zaken waar je nog nooit
over nagedacht had. Fysiotherapie, logopedie, kinderartsen, ziekenhuisbezoekjes, stichting MEE,
stichting Down Syndroom, early intervention, ondersteunende gebarentaal. En zo kan ik nog wel
even doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat het minder leuk is. Verre van! Ik zeg wel eens
gekscherend: Het is net een gewoon kind. En zo is het.
Liesbeth Bennink en Ernstjan Enserink

Witboek Downsyndroom, p. 84

Tynette
Onze dochter met Down!
Wat ben je gewenst, ons derde kind,
wat een ieder er ook van vind,
je bent zo mooi en zo uniek,
maar wel onderwerp voor hedendaagse ethiek.
Onze dochter met Down!
Eigenlijk had je er niet moeten zijn
zegt men, en dat doet ons zo’n pijn.
Want kijk nu eens wat een prachtig mens
je bent zo puur, zo intens.
Onze dochter met Down!
Je had een zeer moeizame start,
een levensgroot probleem met je hart.
Maar wat heb je gevochten met al je kracht
en je redde het dankzij je daadkracht.
Onze dochter met Down!
Je plek veroveren in deze maatschappij,
was een hele klimpartij.
Je bent gekomen tot wie je nu bent,
veelal op eigen kracht en zeker niet verwend.
Onze dochter met Down!
Je familie, je vrienden en je werk,
met alles heb je een band, zo sterk.
Je geniet van alles zo heel intens,
wat ben je toch een vreselijk mooi mens.
Onze dochter met Down!
Deze kanjer, deze dame ja jij,
zou niet passen in deze maatschappij?
Want je vraagt aandacht en je kost teveel,
en dat heeft alles te maken met jouw moreel.
Onze dochter met Down!
Wij zijn trots en o zo content,
dat jij onze dochter bent.
Want geloof maar wij verkondigen dit breeduit
door mensen zoals jij ziet de wereld er een stuk mooier uit.
Onze dochter met Down!
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Ze zijn zo vrolijk, zo trouw, zo zorgzaam,
Zo sociaal, zo sterk, zo behulpzaam.
De naam syndroom van Down is eigenlijk niet goed moet je weten,
het had beter syndroom van Up kunnen heten.
Voor al die mensen met Down!

Barendien Hooijer
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Eline – de stralende
Het was een wonder toen ik in het voorjaar in 2013 zwanger van ons derde kindje bleek te zijn. Ons
oudste kind, een jongetje, was toen 5 jaar. Onze jongste een meisje van drie. Mijn man wilde al
langere tijd dolgraag een derde kindje. Het idee leek me wel leuk, maar ik aarzelde erg, had enorme
twijfels. Over mijn eigen lichaam; ik was 37 en dus namen kansen op afwijkingen toe en mijn
menstruatiecyclus was flink verstoord. Ik dacht dat ik vast geen kinderen meer kon krijgen. Misschien
was ik zelfs al in de overgang? En bovendien: waarom zouden we het ‘noodlot’ tarten. We hadden
twee gezonde kindjes, een jongen én een meisje. We waren al zo gelukkig!
En toen kreeg ik een droom en ik maakte mijn man direct wakker: “we krijgen nog een dochtertje en
ze gaat Eline heten.” Nogal vaag he? Ik besloot om maar eens naar de huisarts te gaan voor een
doorverwijzing naar een gynaecoloog. Voordat we zouden gaan ‘proberen’ een derde kindje op de
wereld te zetten, wilde ik zeker weten dat ik lichamelijks niks mankeerde. Het was niet meer nodig,
want ik was al zwanger. Hartstikke zwanger. Wat waren we blij. Ik was opgelucht, want ik hoefde zelf
niet te beslissen, een keuze te maken; dit was het lot, dit kindje moest en zou per se bij ons geboren
worden.
De zwangerschap was vanaf het begin af aan lichamelijk zwaar. Gelukkig waren de echo’s goed.
Omdat ik behalve een baby ook een forse myoom in mijn baarmoeder had zitten, kreeg ik veel echo’s.
Veel kansen om de kleine te zien spartelen. Het zag er allemaal zo goed uit. De baby was een meisje!
Die droom kwam uit. Ook de combinatietest gaf een mooi resultaat. We hadden een kans van 1 op
1200 dat we een kindje met Down zouden krijgen. Geen verhoogd risico dus. Waar we wel van
schrokken was dat de kans veel groter was dan tijdens mijn twee eerdere zwangerschappen toen ik
de 35 nog niet gepasseerd was. Die testen hebben we heel bewust gedaan, want we wilden het wel
weten als ons kindje een afwijking zou hebben. Wat we zouden doen als een afwijking zou zijn
geconstateerd? Ik zou het niet weten. Ik hield al van alle drie mijn kindjes vanaf het moment dat ze in
mijn buik zaten. Gelukkig hebben we niet voor die keuze gestaan.
Op een roze wolk heb ik niet gezeten toen ik de laatste keer zwanger was. Tijdens die zwangerschap
kregen mijn vader en schoonvader beide de diagnose ongeneeslijk ziek te zijn. Dat wierp een enorme
schaduw over het geheel. Eerlijk gezegd kwam die zwangerschap me heel slecht uit. Mijn vader kreeg
chemokuren, moest veel naar het ziekenhuis voor onderzoeken. Ik wilde mee. Samen met mijn zus
begeleidden we hem om de beurt naar het ziekenhuis. Maar door de zwangerschap was ik moe! Mijn
ijzergehalte was zo laag, ik duizelde, hapte naar adem. Als ik met mijn vader naar het ziekenhuis ging,
zag ik er eerder uit als de patiënt dan hij met zijn uitgezaaide longkanker, maar nog vol levenslust. Ik
wilde gewoon helemaal fit zijn, zodat ik een steun kon zijn voor mijn familie en schoonfamilie. Dus die
baby in mijn buik…ppfff…dat was eigenlijk erg lastig vond ik.
De naam Eline waar ik al over had gedroomd, bleef bovenaan mijn namenlijstje staan. De betekenis
van die naam - fakkel, de stralende, schitterende – bleek nu ook zo toepasselijk. Dit meisje zou ons
licht en vreugde gaan brengen in een hele sombere periode. Naar haar geboorte keken we uit.
Eindelijk weer iets leuks, iets positiefs. Dachten we. Maar ik had steeds een onderbuik gevoel. “Ik
geloof het pas als ze er is.”
Op 17 december zou ik een keizersnede krijgen in verband met die myoom en de dwarsligging van
Eline. Een week voor de uitgerekende datum. Handig, in ieder geval wordt het niet met Kerstmis
geboren, dacht ik nog. Maar al in de vroege ochtend van 10 december kreeg ik weeën. De verjaardag
van mijn schoonvader. De dag dat hij uit het ziekenhuis zou komen nadat een deel van zijn darm was
verwijderd. We gingen naar het ziekenhuis. Om 8 uur kwamen we aan en we konden eigenlijk meteen
door naar de OK. Wat fijn, de gynaecoloog die dienst heeft en de keizersnee zal doen, is de moeder
van het beste vriendinnetje van mijn dochter. Een vertrouwd gezicht tussen al die onbekende mensen
die bij de geboorte van ons kindje zijn. De andere twee kindjes waren probleemloos thuis geboren.
Het verschil met een thuisbevalling en zo’n spoedkeizersnede is enorm. Het overweldigt me. Voordat
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ik het weet lig ik op de operatiekamer en wordt ons meisje om 9.11 uur uit mijn buik getild. “Wat hangt
ze slap!” denk ik meteen. Misschien zei ik het ook hardop. “Ze huilt niet”, zei ik zachtjes en ik dacht:
“Leeft ze wel?” Uit de reacties van de medische staf om me heen begrijp ik dat ze gewoon in leven is.
Ik word gefeliciteerd terwijl ik Eline zelf nog niet vast heb gehad. Ze wordt meteen meegenomen om
elders de ruimte getest te worden door de kinderarts en de verpleegkundige. Mijn man zit erbij. Ik hoor
zachtjes gehuil. Wat een heerlijk geruststellend geluid! Ze leeft echt! En dan krijg ik haar op mijn borst
gelegd. Heel eventjes. Dan neemt de kinderarts haar weer mee om wat testjes te herhalen, niet alles
was goed gegaan. “Niks om je zorgen te maken joh”, zei mijn man. “Je ziet toch wat een heerlijk lief
meisje het is?” Ik krijg niet lang de tijd om me zorgen te maken, want al snel komt de kinderarts Eline
weer bij mij leggen en ze kijkt me met grote ogen aan. “We moeten Eline mee nemen naar de IC, we
hebben vermoedens dat ze het Syndroom van Down heeft…”
Dat kan niet! En de test dan? Tja, het is een kansberekening… Wat er dan gebeurt, is moeilijk te
bevatten. Ineens heb je een kindje waarvan je niet eens weet of ze het wel gaat redden. Eline ligt al
op de – heel ongezellige donkere – kamer aan allerlei toeters en bellen en wordt verder onderzocht
als ik op mijn bed naast haar wordt gereden. Er wordt bloed bij haar afgenomen. Pas als dat
onderzocht is, kan met zekerheid worden gezegd of ze ‘het’ heeft of niet. Twee dagen moeten we op
de uitslag wachten. De dag van haar geboorte kwamen de tranen uit mijn ogen rollen zonder dat ik
daar besef van had. Syndroom van Down, ja, ik wist wel wat dat was…Dácht ik. Ik had er een beeld
bij. Maar ik kreeg meteen al zoveel informatie waar ik geen weet van had. Hartproblemen heeft de
helft van mensen met Down, dat wist ik wel. Dat er zo ontzettend veel andere gezondheidsproblemen
waren, ik had er geen idee van. Problemen met longen, darmen, slokdarm, lage spierspanning, moeite
met slikken, slechte zuigreflex, lage weerstand, grotere kans op leukemie. Noem maar op. Het kwam
allemaal die eerste dagen al voorbij. Of we hoorden het van een arts, een verpleegkundige of we
hadden het zelf op internet gelezen.
Toen ik de eerste ochtend naast Eline wakker werd en ik haar eindelijk eens goed kon bekijken, wist ik
het zelf al. Ik had geen uitslag van een bloedonderzoek nodig. Eline heeft Down. En ik houd van haar.
En ik zal voor haar zorgen. Wij horen bij elkaar en wij gaan het redden. Dat wist ik vanaf dat moment.
Voor mijn man lag het anders. Hij zag niets aan haar. Wilde het ook niet zien. De klap kwam bij hem
twee dagen na Eline’s geboorte dan ook veel harder aan dan bij mij. De uitslag bevestigde de
vermoedens. We kwamen direct in een malle medische molen terecht. Er kan werkelijk van alles mis
zijn met een Down-baby, dus ze moest naar een cardioloog, KNO-arts, logopediste, fysiotherapie. En
regelmatig terug bij de kinderarts. Eline bleek een hartafwijking te hebben: VSD. Er zat een
middelgroot gat tussen haar hartkamers. Niet op de meest gunstige plek, maar ook niet op de minst
gunstige plek. Een operatie was nog niet nodig. Zolang ze maar bleef drinken en groeien. En wie
weet, zou het gaatje kleiner worden en uiteindelijk zelfs wel uit zichzelf dichtgroeien. Dat werd mijn
doel! Eline moest drinken. Uren was ik met haar en haar voeding bezig. Haar vader zat ondertussen
behoorlijk met zichzelf in de knoop en deed hard zijn best om de stappen te nemen die nodig waren
om te kunnen accepteren dat hij een dochtertje had met een lichamelijke en geestelijke beperking. En
dat lukte! Al na een paar weken. We zijn nu iets meer dan een jaar verder. Beide opa’s zijn inmiddels
overleden. Eline doet iedereen echter versteld staan en laat iedereen weer lachten. Ze groeit en
bloeit. Het gaatje in haar hart is zelfs helemaal dichtgegroeid! Onvoorstelbaar. Ze is nauwelijks ziek en
ontwikkelt zich goed. Haar ontwikkeling loopt wel wat achter bij de ‘normale’ kinderen, maar helemaal
niet zo veel. Ze lacht, ze geeft kusjes en high fives. Ze eet groente (behalve spinazie, want dat lust ze
niet) en fruit, snoept het liefst mee met ijsjes van haar broer en haar zus en wordt nooit ’s nachts
wakker. Het perfecte kind! Zo heel anders is het dan hoe we het ons hadden voorgesteld toen we nog
helemaal niet wisten dat wij ooit een kindje met Down zouden krijgen. En ook zo heel anders dan het
beeld dat we geschetst kregen toen Eline net geboren was. In positieve zin anders!
Achteraf ben ik zo dankbaar dat uit de combinatietest niet bleek dat Eline Down had. Want misschien
hadden haar vader en ik dan lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Wel of niet houden?
Misschien hadden we gekozen voor een abortus. En dan was ons bijzondere meisje, dat de wereld
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zoveel mooier maakt, er niet geweest. Misschien hadden we daar niet voor gekozen en waren we de
rest van de zwangerschap in paniek geweest, omdat we alleen maar doemscenario’s voor ons zagen.
Er is geen enkele test die kan voorspellen wat JOUW kindje met Down allemaal wel of niet kan. En al
helemaal niet hoeveel je van dat kindje kunt houden. Ik besef me heel erg goed dat wij tot nu toe
enorme bofferds zijn wat Eline’s gezondheid en ontwikkeling betreft. Tot nu toe. Want wat ik door de
komst Eline heb geleerd is, is dat het leven niet maakbaar en te voorspellen is. We weten niet wat er
nog meer op ons pad komt. Op geen enkel gebied. En dat is maar goed ook. Wat zou het leven saai
zijn!

Eline de Bruijn op haar eerste verjaardag 10 december 2014
Marike de Bruijn – Visser
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Micha
Onze zoon heeft down en de wereld is gehandicapt!
Oh, hij heeft down. Dat waren de woorden van Tineke toen ons koningskind Micha werd geboren.
Dat was ook het enige "issue" wat wij er mee hadden. Geen tranendal, geen verdriet, niets. Wij
accepteerden het ons gegeven leven zonder vragen of moeite. Je krijgt het kind wat je aan kan.
Natuurlijk moeten we zorgen, zorgen moet je doen en niet maken, of een kind nu down heeft of niet.
Een rondgang langs de artsen van een geweldig downteam in Dordrecht leerde dat Micha
kerngezond was en geen lichamelijke problemen kent die met downsyndroom geassocieerd worden.
Natuurlijk vraag ik me weleens af hoe de toekomst zal zijn voor Micha, misschien wat eerder of vaker
dan bij een kind zonder down.
In een traditionele rolverdeler van hoeder en jager gingen we aan de slag om ons te verdiepen in
downsyndroom. Tineke praktisch, ik theoretisch. We kwamen snel uit bij de stichting
downsyndroom, de stichting upside van down en het ontwikkelprogramma kleine stapjes. Ook las ik
de richtlijn downsyndroom van het TNO. Niet doen en als naslagwerk bewaren, bleek het beste
advies. Men lijdt het meest aan het lijden dat men vreest. Overigens is het zoeken naar informatie
over down wel iets wat ik zal blijven doen, maar dat ligt mij dan ook in mijn aard.
Micha is pas 1 jaar en 4 maanden oud, en heeft ons leven totaal veranderd. De liefde, energie en
vrolijkheid die hij laat zien terwijl hij de wereld ontdekt is een grote gave. Het eerste wat hij doet als
hij je ziet nadat hij is wakker geworden is je zijn grootste glimlach laten zien. Het laatste wat hij laat
zien als hij gaat slapen is wederom zijn glimlach. Gedurende de dag laat hij trots en blij zien wat hij al
kan. Enthousiast leert hij nieuwe dingen aan, in zijn eigen tempo weliswaar maar met een enorm
doorzettingsvermogen. Natuurlijk zien we verschillen, maar is ieder kind niet verschillend? Misschien
zijn we wel extra blij om de dingen die hij wel kan in plaats van ons zorgen te maken om de dingen
die hij nog niet kan.
Het belangrijkste wat wij ervaren (zeker omdat Micha kerngezond is) is dat wij niet meer zorgen
hebben maar hoogstens andere zorgen. Kinderen zonder down overkomen ook van alles, of moeten
ook opgevoed worden. Wij weten ons gesteund door een logopedist, fysiotherapeut, kinderarts en
gezinshulp. Best wel fijn bij je eerste kind! Daarnaast noem ik de kleine stapjes map weleens "Micha
z'n handleiding".... Wie krijgt die nou bij z'n kind?
We kijken vol vertrouwen uit naar de volgende ontwikkelingsstap die hij zal maken. Ondertussen
blijven we bezig met lol maken, samen spelen, gek doen, motiveren, knuffelen, kortom opvoeden en
genieten!
Ja, onze zoon heeft down syndroom, maar de wereld is gehandicapt! De wereld is gehandicapt door
vooroordelen, door extra zorgen en doordat zij de dingen niet zien die wij wel zien. De wereld is
gehandicapt als ze denkt dat het leven met een kind met down een zware belasting is in plaats van
een grote zegen. De wereld is gehandicapt door haar mensbeeld met hoge, perfectionistische
verwachtingen waar iemand die afwijkt van de norm gelijk apart wordt gezet.
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Ik hoop van harte dat over 10 jaar een mens met down of welke beperking dan ook een volwaardige
plek krijgt in onze samenleving. Ik hoop dat de wereld inziet dat de manier waarop zij nu bezig is een
gehandicapte manier is, dat zij stopt met het wegstoppen, als minderwaardig zien of apart zetten van
mensen met een beperking. Ik juich horeca initiatieven toe waarin mensen met en zonder beperking
een restaurant runnen. Ik wordt blij van bedrijven of scholen die mensen met een beperking
aannemen. Ik word enorm blij als ik zie hoe onze zoon opleeft van interactie me leeftijdsgenootjes op
een reguliere opvang. Ik hoop van harte dat hij in het reguliere onderwijs zijn plek kan hebben (al dan
niet met een “rugzakje”).
Samen verrijken we elkaars leven!
Tineke & Carel Bruinings
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Mama en zoon
2013 werd mijn tweede kindje geboren, met downsyndroom. Ik was intens blij na maanden wachten,
hem eindelijk tegen me aan te kunnen houden, te knuffelen en kusjes te geven. Dat hadden we
allebei verdiend. Vanwege eerdere zwangerschappen en bevalling had ik de nekplooimeting
achterwege gelaten. De 20 weken echo liet voor mij het belangrijkste zien, de interne gezondheid. Ik
had al affiniteit met downsyndroom en vond deze kindjes altijd al erg bijzonder, lief, leuk en
vertederend. Ik ben dankbaar om überhaupt moeder te mogen zijn. Sinds dat mijn zoon werd
geboren was ik niet veel veranderd, kraamtranen van geluk en ontroering van liefde. De liefde voor
je kind blijft groeien. Ondanks gezondheidsklachten van mijn kleine man is het leven completer met
hem. hij brengt zoveel liefde vreugde en leven. Er zit niet VEEL verschil in de ontwikkeling met andere
kinderen, alles gaat erg goed.
De kracht die de geboorte van mijn kind mij heeft gegeven is groots en de liefde die hij bracht is
voelbaar voor velen. Er zijn daarom veel positieve reacties op hem en mensen zijn lyrisch als ze hem
zien en meemaken. Een uitdaging van de geboorte van mijn kind is dat het een heleboel losmaakt
aan reacties bij mensen waar je niet om vraagt. Er wordt van alles toegeschoven opgedrongen en
geprojecteerd. Je moet daardoor op veel manieren sterk in je schoenen staan wanneer je ouders
bent van een kind met downsyndroom oftewel bij jezelf en jezelf blijven, vooral naar instanties. Voor
mijn zoon is de maatschappij en zijn instanties harder en minder toegankelijk vanwege
downsyndroom. Ook zijn er veel instanties die niet weten waar ze over praten als het gaat om
downsyndroom, de ouder is dus zelf deskundige. Ik heb veel baat in het delen met vele mede Dmama's en de speciale stichtingen.
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Twee zussen

Mag zij er niet zijn?
Mijn oudste dochter met Downsyndroom,
7 jaar oud en mooie amandelvormige ogen.
Mag zij er niet zijn, met Downsyndroom ?
Ze danst de sterren van de hemel, gaat helemaal op in de muziek.
Mag zij er niet zijn, met Downsyndroom?
Zo vrolijk en blij ze meedraait in groep 2 van het reguliere onderwijs.
Mag zij er niet zijn, met Downsyndroom ?
Ze sport er op los met de andere kinderen bij "Sport & Spel".
Mag zij er niet zijn, met Downsyndroom ?
Die kinderen troost bij verdriet en kinderen die druk zijn in de 'rustmodus' brengt.
Mag zij er niet zijn, met Downsyndroom ?
Mijn kind......een uniek mens, met "down".
Zij is er !!!
Ook haar zusje heeft Downsyndroom.
Ze is altijd goedlachs en begroet iedereen.
Dat wij, als gezin, een voorbeeld mogen zij voor anderen.
Mogen zij er zijn, met Downsyndroom ?
Ja, natuurlijk !!!
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Kleinkind
Geachte minister, verloskundigen en allen die dit lezen,
Mijn verhaal in het kort:
Ik heb twee kleinzoons, zes en zeven jaar, met het Downsyndroom. Wat een geweldige
jongens. Doen het goed op de reguliere school. Ook op zwemles doen ze het geweldig.
Samen met mijn man passen we regelmatig op, echt genieten, met zijn vieren een weekend
weg is een feest.
Kinderen met Down mogen er gewoon zijn, niet alle kinderen hoeven volmaakt te zijn. Dat
zijn mijn andere zogenaamde "gezonde" kleinkinderen ook niet.
Stop dat vooroordeel dat kinderen met Down niet goed zouden functioneren.
Een trotse en gelukkige oma.
Janny Lagerweij

Gijs
Wanner Gijs (13) een weekend komt logeren vinden mijn man en ik het altijd prettig.
Alle zeven kleinkinderen zijn hier regelmatig. We doen spelletjes, wandelen, gaan naar de
speeltuin enz.
Gijs dekt de tafel, weet alles te vinden. Hij is héél netjes en secuur. Soms corrigeert hij mij.
Wanneer ik bij Gijs thuis op bezoek ben geweest, ga ik op de fiets weer naar huis. Gijs brengt
mij naar de deur en zegt ‘’voorzichtig fietsen oma niet vallen’’.
Gijs is zoals hij is, niet weg te denken in onze familie en vrienden. Hij is mooi opgevoed evenals
zijn twee broertjes en zusje. Overal gaat hij mee naar toe. Heeft twee zwemdiploma’s en kan
skiën. Gaat graag naar school. We hopen dat hij een goede opleiding vindt. Later werk en ’n
mooie plek om onder begeleiding te wonen waar hij zichzelf kan zijn.
Oma Catharina
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Dochter

Wij hebben een kind met Downsyndroom gekregen deze eeuw. Oudere mensen, geen test willen
ondergaan omdat we al zo lang op haar moeten wachten, omdat we niet wilden aborteren op de
helft van de zwangerschap. Hadden een positief (naïef) beeld over mensen met Down. We gingen er
vrolijk en optimistisch in toen ons kind Down toch had. We zagen pienterheid in haar oogjes, al toen
ze baby was. Ze deed het gewoon goed en kon heel goed praten op den duur. Pas jongstleden werd
ze cognitief getest, omdat ‘men’ (school) dat eerder niet nodig vond (Down is toch duidelijk???). De
schok voor ons was: toch slechts een I.Q. van 48 en ontwikkelingsleeftijd van een 7 jarige, alleen qua
taal scoorde ze als 9 jarige. Dit heeft ons beeld danig bijgesteld. Ik ben niet zo van de cijfers maar in
de benadering blijkt het achteraf gezien toch heel belangrijk te weten. Wij en daarmee alle anderen
hebben haar nogal overschat en dat is helemaal niet goed voor een kind. Realisme is veel beter. Ook
kan een kind met Down een draak worden, het te hoog in de bol krijgen. En dan zijn ze heus ineens
niet zo leuk meer als iedereen denkt. Het allerbelangrijkste vind ik om goed bij het niveau van de
persoon te blijven, opdat die mens zo gelukkig mogelijk kan worden. Streven naar de top, daar wordt
je niet per sé gelukkiger van. Kijk ook maar naar de film Yo Tambien… Dingen willen die gewoon niet
mogelijk zijn versus dingen zoeken die je een goed gevoel geven én mogelijk zijn. Ook van de SDS
verlang ik soms meer realisme, meer verhalen over zmlk en niet alleen hoogvliegers of extreme
uitschieters naar beneden. Abonnees van het blad haken af als ze nooit iets over hun kind lezen en
alleen maar over autorijbewijs, middelbare scholen e.d.
Ik had in de vorige eeuw het standpunt dat Downsyndroom niet zo erg was. Dat denk ik nog steeds.
Maar wat ik toen niet wist, was het medische verhaal. Wat erbij komt, daar baal ik ontzettend van, ik
wou dat mensen met Downsyndroom niet meer kwalen dan een gemiddeld mens zouden hoeven
hebben. Niet én én én, niet én de schildklier, én coeliakie, én hartkwaal, én motorische problemen,
én epilepsie of autisme, én alle huidproblemen, én luchtwegen én én én. En nu denk ik: als ik écht
alles voorop geweten had destijds, tja zo’n nipt test… Een heel vroege abortus waar je niet meer van
zou merken als bij een miskraam… Ik had dat dan toen 20 jaar geleden misschien wel gedaan. Ik zou
te bang zijn voor alle ziekenhuisbezoek, onzekerheid. Ik kende niet de diep zware gevallen.
Met de mens met Downsyndroom die onder mijn dak woont ben ik heel blij. Die is erg leuk, soms
lastig. Die is erg lief, soms onmogelijk. Die is inderdaad erg bijzonder, maar door alle positieve
programma’s op tv voel ik me ook wel eens miskent. Ik ben toch echt een mantelzorger, ik ben er
heel druk mee, ik heb mijn eigen beroep niet meer kunnen uitoefenen (zzp, kost veel te veel
energie). Dat iemand zei: “Jullie moeten (!) toch heel blij zijn, wan die mensen (bekenden met kind
met autisme), die hebben het pas écht moeilijk” …Auw! Ik ga vrolijk over straat met mijn kind, negeer
negatieve blikken en geniet meestal van blije en zachte gezichtsuitdrukkingen van mensen als ze ons
zien. Die vrolijkheid bewaar ik dan ook voor mijn kind. Omdat ik haar niet wil belasten. Omdat ik niet
wil dat ze weet als ik ’s niet blij ben met haar. Maar binnen de vier muren ben ik soms ongeduldig en
boos, als ze treuzelt en ondeugend is. Als ze even die vervelende draak is, die ze ook kan zijn. Dat is
ze soms buitenshuis ook en dan voel ik mensen kijken alsof het mijn schuld is, dat ik mijn kind niet
onder controle heb. Soms doet het pijn.
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Mijn allergrootste zorg is als ik, als wij niet meer voor haar kunnen zorgen en niet meer naar haar
kunnen omzien. Dat is een nachtmerrie die ik in gedachten weg druk. Vooral met een dementerende
moeder, denk ik: straks krijgt mijn kind ook Alzheimer en wat dan? Zorgen maak ik me over mensen
die misbruik van haar zullen kunnen maken, die haar misschien pijn doen. Dat ze ongelukkig en
verdrietig wordt. Dat ze verwaarloosd wordt. Als ik een wens mocht doen zou dat zijn dat ze
minstens één dag voor mij zou overlijden, dat zij niet aan mijn graf zou hoeven staan. Het is moeilijk
je leven los te laten, denk ik nu met de zorg voor zo’n kind. (met de bezuinigingen ook). Op een
treffen van ouders met kinderen met Downsyndroom realiseerde ik me dat de families met de dikke
beurzen minder zorgen zouden hoeven hebben, want die kopen zelf wel in wat hun kind nodig zou
kunnen hebben of behoeft aan zou hebben. Wij hebben de kleine beurs en zijn tevreden, we leven
tenslotte hoe dan ook in een mooi en rijk land zodat we kunnen sparen voor een uitje, nog een
bibliotheek hebben en mooie natuur om van te genieten. Bijvoorbeeld. Wij leggen die lat niet zo
hoog. Maar het idee dat er in de toekomst nog amper iets mogelijk is voor ons meisje (met maar één
brusje) … Het is zorgelijk. Ik begrijp daarom wel dat er soms mensen zijn die er samen uit stappen.
Daar staat tegenover dat mijn leven sterk bepaald is door wat ik allemaal heb meegemaakt, de
moeilijke dingen waar ik toch niet om gevraagd heb. Ziekte, tegenslagen, het krijgen van een kind
met handicap. Het heeft me ook veel opgeleverd. Het doet veel voor je eigen ontwikkeling als je daar
voor open staat. Spiritueel, humor, begrip voor mensen met wat voor beperking dan ook, significant
meer mensenkennis, inlevingsvermogen, leuke contacten, een lezing mogen houden voor ouders en
professoren wat ik anders nooit gedaan zou hebben. Je groeit ervan. Ook daarom mogen mensen
met handicaps niet op voorhand worden uitgeroeid. En bovenal, we doen mensen die na hun
geboorte voor kortere of langere tijd gewoon gezond geleefd hebben en die getroffen worden door
ernstige problemen (een ongeluk of herseninfarct), die doen we toch ook niet weg. Die worden toch
niet geëuthanaseerd omdat de gezondheidszorg en samenleving te veel kosten. Die zouden ook
gewaardeerd moeten worden. Mijn andere kind is ook een zorgenkind. Gezond geboren, werd dat
kind ernstig depressief. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Als ik al
achteraf gedacht heb over het niet krijgen van dit kind met Downsyndroom, dan heb ik toch ook
zeker gedacht over het helemaal niet krijgen van kinderen. Vanwege al de problemen die ook op je af
komen. Zonder kinderen had ik nu gewoon gewerkt, waarvoor ik geleerd heb. Voor ouder, vader of
moeder, kun je niet leren, dat overkomt je en dat onderga je en je maakt er maar het beste van. Zo
goed mogelijk als je kunt. Toch ben ik geneigd om te zeggen, ondanks alles deed ik het een tweede
keer weer zo. Want met de nipt test kun je niet alle aangeboren afwijkingen en handicaps traceren.
Dus dan had je misschien een kind met een andere beperking gehad. Ja, of met bril, met
leerproblemen, met een minder leuk uiterlijk afgezet naar de hoge norm van tegenwoordig, met een
slecht karakter. Het komt zoals het komt. Ik houd niet van perfecte plaatjes, dat is zo’n leeg bestaan
volgens mij. Imperfectie, daarmee leren omgaan is een groot goed. Hoe meer we namelijk hebben,
hoe ongelukkiger we worden. De leegte blijft dan. De rijkdom zit hem in het kunnen zien van de
kleine dingen. En door het tellen van je zegeningen. Dat mag je ervaren door de ogen van een kind,
ook en zéker door de ogen van een gehandicapt kind.
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Boris
"Uit het chromosomenonderzoek is gebleken dat Boris Trisomie 21 heeft, ofwel het Down
Syndroom". Toen de desbetreffende arts dat zei na 5 dagen en vervolgens te lang stil bleef wat
ongetwijfeld in haar communicatieboekje stond irriteerde zij me mateloos met dat idiote kapsel van
haar. Kunnen we nu gaan, is het eerste wat in mij opkwam. Mijn man kreeg in zijn handen een
ouderwetste multomap geduwd om door te lezen met op de voorkant de niet meest charmante
down volwassenen. Dat was echt heel onhandig en hebben we snel weggelegd zonder verder te
bekijken. Gauw naar Boris voor een dikke knuffel en daarna naar de auto, even alleen zijn en ouders
en beste vrienden gebeld. Daarna een groepsbom op de app eruit gedaan. Zo, iedereen op de hoogte
dat wij een heel bijzonder mannetje hebben en vanaf dat moment 300% zelf aan het roer.

Nu zijn we zeven jaar verder. Wat is ons leven rijk met hem! Hij groeit op met twee geweldige broers,
zit op regulier onderwijs in groep 3 en is de spil van ons gezin. Ja, gesprekken op school maken me
dikwijls machteloos. Ik wil dat iedereen weet wat hij wel en niet kan en dat alle begeleiders op 1 lijn
staan. Dat blijft een gepuzzel. Rustig afwachten en doorademen wanneer er weer een nieuwe Intern
Begeleider niet doordachte plannen heeft. Het juiste moment de juiste informatie inschieten en de
mensen op je pad krijgen. Continue een gevecht naar het zoeken van balans. Is Boris nog blij op
school? Hebben we ook genoeg aandacht voor zijn broers? Aangezien ik ook nog een leuke baan heb
voor drie dagen in de week is er chronisch tijd tekort.
Voor anderen kunnen we niet bepalen of je wel of niet een down kindje zou moeten krijgen. Voor
ons was het na 1 avond tranen en daarna een goede fles wijn niet meer dan normaal. Boris had ons
uitgekozen, wij gaan dat samen heel goed doen!
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Boris is puur en verrast ons iedere dag. "mama, ik hou van jou" en slaat dan zijn armpjes om mij
heen. Hij springt in de lucht van blijdschap bij het krijgen van een uitnodiging van een kinderfeestje.
Zegt 'goed zo, mama' als ik zijn jas dicht doe. Als het even kan met zijn duimpje omhoog. Als ik nies,
hoor ik in de verte zijn stemmetje "zontheid mammie". Hij kijkt het liefst naar foto's en filmpjes van
zijn familie en benoemd alle mensen die hij ziet. Toen hij dit jaar ging trakteren in de klas zei hij bij
het uitdelen van zijn traktatie tegen iedereen "gefeliciteerd". Boris maakt in iedereen iets los wat niet
te beschrijven is.
Nee, perfect is Down Syndroom niet, lastig ja, vaak wel. Je moet je niet verliezen in de emotie en dat
zal af en toe zeker wel gebeuren. Focus je op de mooie momenten, die zijn zooooo rijk. Dat heeft ons
gezin meer gebracht dan ik ooit had gedacht zeven jaar geleden. En die arts: ik hoop dat ze
ondertussen wat aan haar tactiek heeft gedaan, of in ieder geval iets aan haar haar. Of wellicht lag
het wel aan mij, die informatie wilde ik gewoon niet horen...

Esther Oostdijk
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Milia
Onze dochter Milia van vijf jaar….
Is ontzettend vastberaden
Lust bijna alles
Heeft goed contact met haar klasgenootjes op de Vrije School
Is dol op haar opa’s en oma’s
Slaapt niet elke nacht door
Is daarom soms best moe
Kletst soms de oren van je kop
Of zegt helemaal niks als ze geen zin heeft
Knuffelt graag met haar jongere broertje
Zegt soms uit zichzelf ‘sorry’, als ze weet dat ze iets onaardigs heeft gedaan tegen hem
Kan heel goed troosten
Maakt graag grapjes over poep en plas
Zorgt er wel voor dat je je afspraak met haar nakomt
Houdt van picknicken
Heeft een denkbeeldig vriendinnetje
En ook een paar ‘echte’
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Kan soms ineens alle medewerking weigeren
Heeft prachtige ogen
Is best vaak verkouden
Helpt graag met koken
Kan al een ui snijden
Kan nog niet los fietsen
Houdt van dansen
Verzint zelf gekke gedichtjes
Maakt ruzie met andere kinderen
Is verschillend van leeftijdsgenootjes…..
maar wij houden wel van verschil
O ja, en ze heeft Downsyndroom
Joanne Zwart
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Josephine
Op 1 april 2014 is ze geboren; Josephine, met mooie blauwe ogen en de meest schattige kuiltjes in
haar wangen… 1 april 2014 is ook de dag dat de NIPT-test in Nederland is ingevoerd. Ik was een paar
dagen eerder uitgerekend, maar Josephine wilde op 1 april geboren worden. Vast niet zonder reden.
Ze werd geboren…… met Down. Ik zag het meteen. Het werd stil en er was even geen plaats meer voor
vreugde in de bevalkamer.
Ze werd bij mij gelegd, en toen was ze weer weg. Naar de kinderafdeling. Wij mochten niet mee. Wat
zeg je dan tegen elkaar? Dat het wel goedkomt? Maar… komt het goed als je kindje Down heeft?
Voor mijn man wel, die maakte zich geen zorgen. Het zou toch niks veranderen. Sterker nog, het zou
het genieten alleen maar in de weg zitten. Hij was vader geworden van een klein meisje en wat was hij
trots.
Bij mij duurde het wat langer. Als ik ‘s ochtends haar kamertje binnenliep, dan zei ik zachtjes tegen
mezelf, Jammer, ze heeft nog steeds Down”. Alsof het opeens weg zou zijn. Wat voelde ik me schuldig.
Schuldig naar mijn man, naar ons zoontje, naar mijn ouders en naar mijn schoonouders. Mijn
schoonouders, die het al zo moeilijk hadden, omdat mijn schoonvader ernstig ziek was. Ik had toch op
z’n minst kunnen zorgen voor een gezond kindje? Wat heb ik die eerste weken veel gehuild; ik kon
toch geen moeder zijn van een kindje met Down, van een kindje met een beperking?
Tot ik op een ochtend, moe van mezelf, in de spiegel keek en mezelf afvroeg waarom ik nou eigenlijk
verdrietig was, want ik was wel hoteldebotel-tot-over-mijn-oren-verliefd op haar… Ik was verdrietig,
omdat ik afscheid moest nemen van een beeld dat ik van haar had gecreëerd, van hoe ons leven eruit
zou zien. Dat zou nu helemaal anders zijn. Niet meer perfect. Maar wij wilden toch een kindje? Dat
kindje heb ik toch in mijn buik gevoeld, eerst kriebelend als klein muisje, later als een soort kick boxer?
Toen had ze toch al Down? Toen hield Ik toch ook al van haar? Daar is toch niets aan veranderd?
En Josephine die lag daar maar, naar mij te kijken, alsof ze wilde zeggen “houd van mij, dat is alles wat
ik van je vraag en echt dan komt alles goed.” En… ze had natuurlijk gelijk!
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Nu, zijn we 9 maanden verder en we hebben het heel goed. Het leven is ook niet heel anders; het leven
is eigenlijk best normaal. Josephine is gezond, ze ontwikkelt zich goed en is echt een zonnetje in huis.
Ze is gelukkig om hier te zijn en dat laat ze me elke dag zien.
En natuurlijk zijn er ook slechte dagen, maar waren die er ook niet geweest als ze geen Down had
gehad? En natuurlijk zijn er ook zorgen, maar waren die er ook niet geweest als ze geen Down had
gehad?
Door Josephine genieten wij groots van het kleins, nu en niet later!
Het leven geeft namelijk geen garanties… Wat morgen brengt, zien we morgen wel! Dat heeft zij ons
meer dan ooit geleerd, en daar ben ik haar heel dankbaar voor.
Maureen van den Boom-Kalker
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Linn
Als ik toen (bij haar geboorte) wist wat ik nu weet had ik er geen traan om gelaten.
Dit zeg ik heel vaak en is echt zo. Natuurlijk schrik je als blijkt dat je pasgeboren kindje down
syndroom blijkt te hebben. Maar wel wisten wij gelijk, dit moeten we accepteren anders hebben we
ons leven lang een probleem. En dat accepteren ging ons heel gemakkelijk af. Linn is namelijk vanaf
het begin ons zonnetje dat we voor geen goud wilden missen. Inmiddels is ze 7 jaar, zit ze (nog) op
regulier onderwijs, op zwemles, speelt graag met haar grote broer en kleine zusje en kijkt ze heel
graag tv. Dus eigenlijk is ze een heel gewoon meisje, maar wel met een bijzonder randje…

Kim
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