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Geboorteprevalentie: hoeveel kinderen met Downsyndroom worden er eigenlijk geboren
in Nederland? Bevolkingsprevalentie: hoeveel mensen met Downsyndroom zijn er in ons
land? Mortaliteit en levensverwachting: hoe oud worden mensen met Downsyndroom?
Deze vragen worden met enige regelmaat aan de SDS voorgelegd.
Hieronder wordt betoogd dat de antwoorden op deze vragen niet alleen interessant zijn
als droge feitenkennis, maar bovendien onontbeerlijk voor een goede interpretatie van
veel wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast geven historische veranderingen in
geboorteprevalentie, bevolkingsprevalentie, mortaliteit en levensverwachting ook een
beeld van de enorme veranderingen in levensomstandigheden van mensen met
Downsyndroom in de afgelopen honderd jaar. In dit onderzoek zal er ten aanzien van
deze aspecten een historisch demografisch model worden ontvouwen. Een ingekorte
versie van deze tekst is eerder gepubliceerd in Down & Up 76.
Een ieder die zich verdiept in onderzoeken naar groepen kinderen of volwassenen met
Downsyndroom - of zelf onderzoek doet - loopt vroeg of laat aan tegen het probleem van de
representativiteit. Vaak is het zeer onzeker of de in een bepaald onderzoek bekeken groep wel
staat voor de totale groep mensen met Downsyndroom in het algemeen. Erik de Graaf (De
Graaf, 1998) stelt om die reden dat het gebruiken van volledige geboortecohorten (of aselecte steekproeven uit een volledig geboortecohort) de beste manier is om onderzoek te
doen op groepsniveau naar mensen met Downsyndroom.
Waar een dergelijk cohort niet beschikbaar is zal een onderzoeker moeten proberen na te gaan
op welke wijze de gebruikte onderzoeksgroep afwijkt of zou kunnen afwijken van de groep
mensen met Downsyndroom als geheel en moet er hiervoor - waar mogelijk - worden
gecorrigeerd. Maar ook voor een dergelijke correctie - wil dit niet een slag in de lucht zijn - is
kennis over de feitelijke prevalentie noodzakelijk.
Registers in Nederland
Er zijn in Nederland verschillende registers waarin gegevens worden verzameld over het
aantal geboorten van kinderen met Downsyndroom. EUROCAT (European Registration Of
Congentinal Anomalies) werkt sinds 1981 in Noord-Nederland. Informatie over geboorten
van kinderen met Downsyndroom (en over abortussen) wordt hierbij aangeleverd op
vrijwillige basis door verloskundigen, kinderartsen, huisartsen, ziekenhuizen en specialisten.
Het register is niet-anoniem waardoor het in principe aan wetenschappelijke onderzoekers de
mogelijkheid geeft om mensen te benaderen. Het EUROCAT-register heeft als regionaal
werkende organisatie echter betrekking op slechts ongeveer 10% van het aantal geboren
kinderen in Nederland. Daarbij is er een aantal verschillen tussen de noordelijke provincies en
de rest van Nederland. Met name de gemiddelde leeftijd waarop moeders hun kind krijgen ligt
in deze provincies iets lager - en dat heeft een effect op de geboorteprevalentie van
Downsyndroom. De LVR (Landelijke Verloskundige Registratie), sinds 1994 gecombineerd
met de LNR (Landelijke Neonatologie Registratie), verzamelt landelijk informatie over
geboorten van kinderen met Downsyndroom via verloskundigen en afdelingen neonatologie
van ziekenhuizen. In tegenstelling tot het EUROCAT-register is de LVR/LNR anoniem en
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biedt het daarmee geen mogelijkheid voor het naderhand nog benaderen van mensen voor
wetenschappelijke onderzoeken. Sinds 2003 melden verder de kinderartsen in Nederland
kinderen met Downsyndroom aan bij het NSCK (Nederlands Signalerings Centrum
Kindergeneeskunde) (Anthony, e.a., 2005). Bij geen van deze verschillende registers zal
overigens 100% van de geboorten van Downsyndroom ook daadwerkelijk 2worden
geregistreerd, omdat het steeds gaat om vermeldingen op basis van vrijwilligheid, achteraf,
niet op het moment van de diagnosestelling..
In de praktijk zal een onderzoeker die geïnteresseerd is in een bepaalde doelgroep vaak een
steekproef nemen uit een bestand dat om andere dan onderzoeksredenen al bestaat. Het
bestand van mensen met Downsyndroom die bekend zijn bij de SDS (donateurs én nietdonateurs) wordt hiervoor met enige regelmaat ingezet. In vergelijking met het EUROCATregister biedt het gebruik maken van het bestand van de SDS voordelen: de SDS werkt
landelijk. Onderzoekers kunnen dus een grote groep mensen via de SDS bereiken (waarbij
een zodanige procedure wordt gehanteerd dat de privacy wordt bewaakt). Daarbij lijkt het
SDS-bestand waarschijnlijk, in ieder geval wat betreft de geboortejaren na 1986, in
behoorlijke mate representatief.
Echter: om deze vraag naar representativiteit, of het nu gaat om de bestanden van EUROCAT,
LVR/LNR, NSCK of SDS, precies te kunnen beantwoorden is nauwkeurige kennis nodig van
het aantal mensen met Downsyndroom dat er in ons land feitelijk is. Zoals hierboven al
duidelijk is geworden is deze kennis niet eenvoudig voorhanden. Of het nu gaat om
geboorteprevalentie (het aantal geboorten van kinderen met Downsyndroom per 10.000
geboorten) of om bevolkingsprevalentie (het aantal mensen met Downsyndroom van alle
leeftijden per 10.000 mensen), schattingen lopen uiteen. Dat heeft twee oorzaken. Om te
beginnen is er het bovengenoemde probleem van de ‘under-ascertainment’: tellingen in de
bevolking zullen over het algemeen leiden tot een onderschatting van de werkelijke aantallen.
Een onderzoeker is namelijk altijd afhankelijk van door allerlei organisaties (verloskundigen,
ziekenhuizen, ouderorganisaties, scholen, enz.) aangeleverde gegevens en die zullen in
meerdere of mindere mate onvolledig en/of scheef verdeeld zijn. Maar daarnaast bestaan er
ook aanzienlijke historische en regionale verschillen in geboorteprevalentie (én in mortaliteit)
en daarmee ook in bevolkingsprevalentie.
Combineren van registers
Een oplossing voor het probleem van ‘under-ascertainment’ wordt wel gezocht in het over
elkaar heen schuiven van een aantal bestanden. Deze benadering is in Nederland door
Anthony e.a. (2005) gevolgd voor het jaar 2003. De bestanden van de LVR/LNR en het
NSCK werden gekoppeld. Door systematische vergelijking van een aantal in beide bestanden
opgenomen gegevens (o.a. postcode bij geboorte; geboortegewicht e.d.) werd de overlap
tussen beide registers bepaald. Met een statistische procedure (de Capture-Recapture
methode) werd vervolgens op basis van die overlap geschat hoeveel casussen er in geen van
de bronbestanden geregistreerd is. De ‘ascertainment’ van de gecombineerde LVR/LNR- en
NSCK-bestanden werd daarbij bepaald op 88%, dat wil zeggen van de volgens dit model
vermoedelijk 322 in 2003 geboren kinderen waren er 284 geregistreerd. Overigens dient hier
te worden opgemerkt dat aan een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van deze
methode niet is voldaan. Voor elke registratie afzonderlijk zou namelijk moeten gelden dat
ieder individu dezelfde kans maakt om in de registratie terecht te komen
(homogeniteitsvoorwaarde). Anthony e.a. tonen in hetzelfde artikel aan dat dit niet het geval
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is: als zuigeling overleden kinderen hebben meer kans opgenomen te zijn in de LVR/LNRdan in de NSCK-bestanden; kinderen waarbij de diagnose pas na dag 7 is gesteld hebben weer
veel meer kans te worden aangetroffen in de NSCK-registratie. Overigens zou het verrekenen
van deze systematische verschillen leiden tot een bijstelling van het aantal berekende
geboorten naar beneden en daarmee tot een juist hogere inschatting van de ‘ascertainment’. Er
mag dus worden geconcludeerd dat de combinatie van LVR/LNR en NSCK minstens 88%
van de geboren kinderen met Downsyndroom omvat en waarschijnlijk meer.
Voor de Nederlandse situatie is de hierboven beschreven methode uitsluitend toepasbaar voor
de jaren vanaf 2003. Voor de jaren daaraan voorafgaand heeft het NSCK geen gegevens
verzameld over Downsyndroom.
Niet tellen maar berekenen
Een andere benadering om een beeld te verkrijgen van geboorteprevalentie en daarenboven
ook bevolkingsprevalentie is het maken van een epidemiologisch model waarbij de aantallen
mensen met Downsyndroom worden berekend op grond van een aantal bekende gegevens,
maar wel met noodzakelijkerwijs ook een aantal aannamen. In Nederland is dit gedaan door
De Graaf (1998) voor geboorteprevalentie tussen 1990 en 1994 en door Steffelaar & Evenhuis
(1989) voor een inschatting van het aantal te verwachten oudere mensen met Downsyndroom
in de periode 1990-2025. In de UK hebben Steele & Stratford (1995) zich op deze wijze
gewaagd aan het maken van een model voor bevolkingsprevalentie in 1987 en voorspellingen
voor de periode tot 2026. Daarnaast worden dergelijke via een model berekende gegevens in
diverse artikelen gebruikt om ter vergelijking naast feitelijk getelde aantallen te leggen (o.a.
Wortelboer e.a., 2000; Dolk e.a., 2005; Cuckle, Nanchahal & Wald, 1991; Crane & Morris,
2006; Huang e.a., 1998).
Voordeel van deze meer theoretische benadering is dat niet alleen een beeld kan worden
opgebouwd over de huidige situatie maar dat historische veranderingen over decennia in kaart
kunnen worden gebracht en er een aantal toekomstvoorspellingen kan worden gedaan. Dit
brengt ons op het terrein van de historische demografie.
In dit onderzoek zal worden gekozen voor deze historisch demografische (of
epidemiologische) benadering. Er zal een model worden gebouwd op grond van gegevens
over de leeftijdgerelateerde kans van een moeder op het krijgen van een kind met
Downsyndroom, de aantallen geboorten in het algemeen bij moeders van een bepaalde
leeftijd, de aantallen abortussen voortvloeiend uit prenatale diagnostiek en de mortaliteit van
mensen met Downsyndroom op verschillende leeftijden (en in verschillende historische
perioden). Dit model zal aan de realiteit worden getoetst door gegevens van feitelijke
tellingen te vergelijken met voorspellingen op grond van dit model.
Omdat er voor Nederland relatief weinig materiaal voorhanden is waarmee de berekende
aantallen uit het model ter toetsing kunnen worden vergeleken, zal het model ook worden
opgebouwd voor Ierland en Engeland/ Wales. Beide landen beschikken over goede
Engelstalige (en daarmee voor de auteur van dit onderzoeksrapport toegankelijke) statistische
gegevens over geboorten en mortaliteit in de algemene bevolking - en in beide landen zijn er
onderzoeken beschikbaar waarin op systematische wijze op bepaalde momenten in de
geschiedenis tellingen zijn gedaan van het aantal mensen met Downsyndroom (in het hele
land of in een bepaalde regio).
Verder mag worden verwacht dat, zeker na de Tweede Wereldoorlog, levensstandaard en
kwaliteit van de gezondheidszorg enigszins vergelijkbaar zullen zijn met die in Nederland.
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NATUURLIJKE GEBOORTEPREVALENTIE
De natuurlijke geboorteprevalentie is het aantal kinderen met Downsyndroom dat er zou
worden geboren in de afwezigheid van prenatale diagnostiek (en de daarop meestal volgende
zwangerschapsafbreking).
Leeftijdgerelateerde kans
Er wordt al decennia lang onderzoek gedaan naar de kans op het krijgen van een kind met
Downsyndroom in relatie tot de leeftijd van de moeder. Op grond van tellingen in de
bevolking en op grond van gegevens over gedetecteerde ongeboren kinderen met
Downsyndroom bij prenatale diagnostiek zijn er verschillende modellen opgesteld. Morris
e.a. (2003) vergeleken een aantal van deze modellen en concluderen dat de gevonden kansen
elkaar niet veel ontlopen. In Engeland en Wales wordt sinds 1989 op een bijzonder
systematische wijze alle informatie uit de laboratoria voor cytogenetica (waar de diagnose
Downsyndroom door chromosoom onderzoek wordt geconfirmeerd, of het nu gaat om
ongeboren of geboren kinderen) verzameld. Op grond van deze zeer aanzienlijke database
komen Morris, Mutton & Alberman (2002) tot de hier gepresenteerde formule die het verband
geeft tussen leeftijd van de moeder bij de geboorte en de natuurlijke kans (in afwezigheid van
prenatale diagnostiek) op een levendgeboren kind met Downsyndroom. In figuur 1 wordt dit
verband grafisch weergegeven.
Nota bene: de leeftijd in de formule en in de grafiek is de leeftijd bij de geboorte uitgedrukt in
hele jaren: dus in de formule en in de grafiek staat 36 voor ‘de hele staaf’ van 36,0- 37,0 jaar.
Wil men de exacte leeftijd bij de geboorte (als kommagetal: dus 36 jaar en 6 maanden = 36,5)
gebruiken dan moet in de formule ‘leeftijd’ worden vervangen door
‘(leeftijd - 0,5)’ (Morris & Wald, in press)

FORMULE voor de kans op een levendgeboren kind met Downsyndroom
gerelateerd aan de leeftijd van de moeder in hele jaren bij de geboorte van het kind
kans = 1/(1+exp(7.330-4.211/(1+exp(-0.282*(leeftijd-37.23)))))
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FIGUUR 1
Leeftijdgerelateerde kans op een kind met Downsyndroom
naar Morris, Mutton & Alberman (2002)
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Voorbeeld: voor een leeftijd van 37 jaar wordt een kans
van 5 per 1000 oftewel 1000/5 = 1 op 200 afgelezen

Leeftijden van moeders
In Nederland is de informatie over geboorten per maternale leeftijd in hele jaren voor de
periode 1950-2005 verkregen via het CBS (tabel ‘geboorte naar leeftijd moeder op laatste
verjaardag’). Op verzoek is daaraan door het CBS toegevoegd dezelfde informatie maar dan
per vijfjaarsgroep (alle geboorten bij moeders tussen de 15 en 19 jaar, de 20 en 24 jaar ,enz)
voor de periode 1936-2005. Voor Ierland is de informatie per maternale leeftijd in hele jaren
op verzoek verstrekt door het CSO (Central Statistics Office) voor de jaren 1955-2005 (tabel
‘birth*age 1955-2005'). Voor Engeland en Wales heeft de ONS (Office for National
Statistics) gegevens verstrekt voor de periode 1938-2004 (tabel ‘live births 1938-2004'),
helaas alleen per vijfjaarsgroep. Om een vergelijking mogelijk te maken - en omdat de
prevalentie berekend op grond van éénjaarsgroepen nauwkeuriger is - zullen de gegevens van
Engeland/ Wales worden herleid tot hetgeen er waarschijnlijk zou zijn gevonden wanneer er
wel informatie per éénjaarsgroep beschikbaar was geweest.
Om een idee te geven van de enorme historische veranderingen die in ons land hebben
plaatsgevonden worden in figuur 2 en 3 de verdelingen van geboorten per maternale leeftijd
voor Nederland gegeven voor respectievelijk de reeks jaren 1950-1960-1970 en voor 19801990-2000.
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FIGUUR 2

verdeling leeftijden moeders bij geboorte
per 10.000 geboorten
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FIGUUR 3

verdeling leeftijden moeders bij geboorte
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De figuren 2 en 3 kunnen aldus worden toegelicht. In 1950 en 1960 wordt Nederland
gekenmerkt door grote gezinnen: er worden relatief veel kinderen met Downsyndroom
geboren én vaak na een hele rits oudere broers en zussen. Vervolgens loopt het gemiddeld
kindertal per gezin in de loop van de jaren zestig en zeventig snel terug, met als gevolg een
daling van het percentage ‘oudere’ moeders. Vanaf eind jaren zeventig begint het aandeel
‘oudere’ moeders echter geleidelijk weer te stijgen, niet door een toenemende gezinsgrootte,
maar omdat meer en meer de geboorte van kinderen wordt uitgesteld.
FIGUUR 4

totaal vruchtbaarheidscijfer
Nederland 1950-2005
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In figuur 4 wordt de afnemende gezinsgrootte na 1950 getoond als daling van het totaal
vruchtbaarheidscijfer (indicatie voor het aantal kinderen dat vrouwen gemiddeld krijgen), in
figuur 5, hierna, als het dalende percentage moeders met drie kinderen of meer.
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FIGUUR 5

Percentage vrouwen met drie of meer kinderen
Nederland 1950-2005
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In figuur 6 wordt dit hele proces van veranderingen in de maternale leeftijd geïllustreerd voor
Nederland, Engeland en Ierland door het percentage moeders van 35 jaar (bij de geboorte van
hun kind) en ouder ten opzichte van het totaal van alle moeders weer te geven. In alle drie de
landen zijn dezelfde demografische veranderingsprocessen zichtbaar: eerst een daling van het
percentage ‘oudere’ moeders als gevolg van een afnemende gezinsgrootte en vervolgens een
stijging als gevolg van het meer en meer uitstellen van het krijgen van kinderen. Opvallend is
echter wel het verschil in zowel de timing als in de maximale hoogten van de percentages
tussen de drie landen. Er bestaan in dit opzicht dus duidelijke culturele verschillen. Daarbij is
in Ierland het patroon van grotere gezinnen het meest uitgesproken en is dit patroon daar
langer in een geprononceerde vorm blijven bestaan, gevolgd door Nederland en dan
Engeland/Wales.
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FIGUUR 6

percentage moeders van 35 jaar en ouder
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Het percentage moeders van 35 jaar en ouder geeft al een ruwe indicatie voor de natuurlijke
geboorteprevalentie van kinderen met Downsyndroom, daar de kans op een kind met
Downsyndroom boven de 35 jaar snel toeneemt.
Door de informatie over leeftijden van moeders in hele jaren en de leeftijdgerelateerde kans
op een kind met Downsyndroom te combineren is eerst voor Nederland zo nauwkeurig
mogelijk uitgerekend hoeveel kinderen met Downsyndroom er jaarlijks in de periode 19502005 geboren zouden worden in afwezigheid van prenatale diagnostiek. Deze berekening
levert de meest betrouwbare maat voor de natuurlijke prevalentie van Downsyndroom op.
Vervolgens is op grond hiervan de kans per vijfjaarsgroep op de geboorte van een kind met
Downsyndroom berekend (noot 1).
Daarna zijn deze vijfjaarsgroep-kansen toegepast op de informatie van het CBS over
geboorten per leeftijd van de moeder per vijfjaarsgroep voor de periode 1936-2005. De
berekende prevalentie op grond van vijfjaarsgroepen blijkt enigszins af te wijken van die op
grond van éénjaarsgroepen (deze laatste moet als het meest betrouwbaar worden beschouwd).
Door een lineaire transformatie kan de op vijfjaarsgroepen gebaseerde prevalentie worden
gecorrigeerd, zodat deze gecorrigeerde prevalentie overeenkomt met de op éénjaarsgroepen
gebaseerde prevalentie. Deze correctie-procedure is vervolgens toegepast op de op
vijfjaarsgroepen gebaseerde prevalentie van Engeland/Wales en op die van Nederland vóór
1938 (zie noot 2 voor de exacte werkwijze).
In figuur 7 wordt de natuurlijke geboorteprevalentie voor Downsyndroom in Nederland,
Engeland/Wales en Ierland in één grafiek bijeen gebracht, waarbij waar mogelijk de op hele
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jaren gebaseerde prevalentie is gebruikt en anders de zoals hierboven (en in noot 2)
beschreven gecorrigeerde prevalentie.
FIGUUR 7
natuurlijke geboorteprevalentie van Downsyndroom
Nederland, Engeland/Wales en Ierland
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FEITELIJKE GEBOORTEPREVALENTIE
Om te bepalen hoeveel kinderen met Downsyndroom er feitelijk worden geboren moet vanaf
pakweg 1970 worden gekeken naar het effect van prenatale diagnostiek en daarop volgende
zwangerschapsafbrekingen.
Correctiefactor
Als er in een jaar zegge 100 zwangerschappen met kinderen met Downsyndroom worden
afgebroken door abortus provocatus betekent dat echter niet dat er hierdoor 100 kinderen met
Downsyndroom minder worden geboren.
Een aanzienlijk aantal van deze 100 zwangerschappen zou namelijk ook zonder selectieve
abortus in een miskraam zijn geëindigd. Er wordt door diverse auteurs (bijvoorbeeld door
Cuckle, Nanchahal & Wald (1991) en door E.A.B De Graaf (1998)) gewoonlijk uitgegaan van
een verlies van 23 à 25 % door miskramen. Dat betekent dat 100 abortussen netto leiden tot
75 à 77 minder geboren kinderen. De correctiefactor is dan dus 0,75 à 0,77.
Maar er zijn nauwkeuriger gegevens. Savva e.a. (2006) hebben naar deze correctiefactor zeer
systematisch onderzoek gedaan aan de hand van de database van de Engelse NDSCR. In
Engeland/Wales wordt sinds 1989 door de NDSCR (National Down Syndrome Cytogenetic
Register) systematisch informatie bijeengebracht over prenatale en postnatale diagnoses van
kinderen met Downsyndroom. Door follow-up van 5177 prenataal gediagnosticeerde casussen
kon vastgesteld worden op welke wijze de leeftijd van de moeder en de gebruikte prenatale
techniek (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) samenhing met de grootte van het verlies door
miskramen. Daarvoor werd met name gekeken naar miskramen die optraden voor de datum
van de abortus en naar miskramen bij bewust niet-geaborteerde kinderen. Zo vonden Savva
e.a. voor de bovengenoemde correctiefactor bij chorionbiopsie (vlokkentest) 0,77 voor een
25-jarige en 0,56 voor een 45-jarige vrouw. Dat betekent dat er bij ‘oudere’ moeders dus
vaker spontane miskramen optreden. Voor vruchtwaterpuncties verloopt tussen de 25 en 45
jaar de correctiefactor van 0,81 tot 0,67 (noot 3 en 4).
Berekening voor Engeland/Wales
Door het combineren van informatie uit de jaarlijkse rapportages van de NDSCR (2004),
Mutton, Ide & Alberman (1998) en Crane & Morris (2006) kan ten opzichte van het totaal
aantal prenatale diagnoses van Downsyndroom het percentage bij vrouwen van 35 jaar en
ouder en het percentage bij vrouwen jonger dan 35 jaar (althans vanaf 1989) worden
ingeschat. In de rapportages van de NDSCR is tevens per jaar aangegeven hoeveel procent
vruchtwaterpunctie en hoeveel procent chorionbiopsie er is toegepast. In Savva e.a. is op
grond van dezelfde database van ongeveer 5000 abortussen van kinderen met Downsyndroom
de exacte leeftijdsverdeling van de moeders gegeven. Deze beide bronnen kunnen worden
gecombineerd. Uit Savva e.a. kan worden afgeleid dat bij een leeftijd ten tijde van de
zwangerschap) van 35 jaar en ouder de gemiddelde leeftijd 39,4 jaar zal zijn. Bij een leeftijd
onder de 35 jaar is dit 29,7 jaar. Dat betekent volgens de tabel in Savva e.a. voor
chorionbiopsie onder de 35 jaar een correctiefactor van 0,733 en boven de 35 jaar 0,632 én
voor vruchtwaterpunctie onder de 35 jaar 0,783 en boven de 35 jaar 0,716 (noot 5).
Er is vervolgens in de berekeningen in dit onderzoek van uitgegaan dat vruchtwaterpunctie en
chorionbiopsie min of meer gelijkelijk verdeeld is over vrouwen van 35 jaar en ouder en
vrouwen jonger dan 35 jaar (noot 6)
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Voor Engeland/Wales kan vervolgens op grond van de formule (2) de correctiefactor voor
ieder jaar worden bepaald.
((B1*D1*0,716)+(B1*E1*0,632)+(C1*D1*0,783)+(C1*E1*0,716))/10000
B1 =
C1 =
D1 =
E1 =

(2)

percentage prenataal gedetecteerde kinderen met Downsyndroom bij zwangere vrouwen van 35 jaar en ouder
percentage onder de 35 jaar
percentage vruchtwaterpunctie
percentage chorionbiopsie

Voor Engeland/Wales wordt deze correctiefactor tussen 1989 en 2004 dan gemiddeld 0,72
met een range van 0,70 tot 0,75. Toepassing van deze per jaar bepaalde correctiefactor op het
totaal aantal prenataal gestelde diagnoses voor dat jaar geeft dan het aantal kinderen dat er
zou zijn geboren wanneer geen van deze kinderen was geaborteerd. Vervolgens kan uit de
jaarrapportage van de NDSCR (2004) worden afgeleid hoeveel van deze prenataal
gediagnosticeerde kinderen er feitelijk wél geboren zijn (dat wil zeggen: bewust uitgedragen
zwangerschappen). Het verschil tussen deze twee grootheden is het feitelijk aantal door
abortus provocatus minder geboren kinderen.
Wanneer uitgegaan zou worden van het totaal aantal geaborteerde vruchten (in plaats van
gedetecteerde vruchten) dan kan worden berekend dat de correctiefactor gemiddeld 1,03 keer
zo groot is, namelijk 0,73 met een range van 0,71 tot 0,77 (voor de berekening zie noot 7).
Vanaf 1974 worden abortussen, inclusief de reden voor abortus, geregistreerd door de ONS
en de Government Statistical Service van het Department of Health. Cuckle, Nanchahal &
Wald (1991) maakten eerder op grond van deze gegevens een inschatting van de
geboorteprevalentie voor de periode 1974-1987. Cuckle e.a. beschikten over de ONSgegevens met betrekking tot de categorie ‘Downsyndroom’ voor de jaren 1978 en 1987 en
maakten voor de tussenliggende jaren een inschatting op grond van de categorie
‘chromosomale afwijking’ en de verhouding tussen beide categorieën in de beide bekende
jaren. Cuckle, Nanchahal & Wald verlaagden de geregistreerde abortussen met de factor 0,74
(in verband met miskramen) en dat ontloopt de hierboven berekende correctiefactor
nauwelijks.
Hieronder zal daarom worden uitgegaan van de door deze onderzoekers berekende aantallen
voor de periode 1974-1987. Voor het jaar 1988 zal worden geïntrapoleerd. Voor de periode
1969-1973 zal ervan worden uitgegaan dat het percentage vermindering van het aantal
levendgeborenen (ten opzichte van een situatie zonder selectieve abortus) start met 0 in 1969
en geleidelijk oploopt tot de waarde in 1974. Vanaf 1989 kunnen de (zeer betrouwbare)
gegevens van de NDSCR worden gebruikt (noot 8).
Een complicatie is echter dat er tussen 1991 en 2003 door de NDSCR gemiddeld een factor
2,07 (range 1,91-2,24) keer zo veel abortussen geregistreerd blijken te zijn als door de ONS/
Department of Health (noot 9).
Er moet dus wel vanuit worden gegaan dat er ook in de jaren voorafgaand aan 1991 naar alle
waarschijnlijkheid sprake zal zijn geweest van een forse onder-registratie van abortussen van
kinderen met Downsyndroom door de ONS. Het is waarschijnlijk dat dit in ieder geval in de
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jaren direct voorafgaand aan 1991 het geval zal zijn geweest, of er in de hele periode 19741989 sprake is geweest van een even grote onder-registratie is niet te zeggen.
Er is daarom nog een tweede berekening gemaakt, identiek aan de eerdere, maar dan met een
correctiefactor van 1,9 om te compenseren voor deze onder-registratie (veronderstellend dat
de onder-registratie over de hele periode even hoog is geweest). In de eerdere berekening
hierboven is er feitelijk gedaan alsof alle abortussen van kinderen met Downsyndroom
daadwerkelijk als zodanig geregistreerd waren door de ONS/ Department of Health, hetgeen
zeer onwaarschijnlijk is.
Op grond van de beide berekeningen kan voor de periode 1970-1990 een bovenste en
onderste lijn worden geconstrueerd voor de mate waarin prenatale diagnostiek een
vermindering heeft gegeven van het aantal geboorten van kinderen met Downsyndroom in
Engeland/ Wales. In figuur 8 wordt dit voor beide modellen gepresenteerd als het percentage
kinderen met Downsyndroom dat er minder is geboren ten opzichte van een situatie zonder
prenatale diagnostiek.
FIGUUR 8

Een verdere inschatting kan worden gemaakt door gebruik te maken van andere bronnen. Uit
de combinatie van leeftijdgerelateerde kans en de leeftijden van moeders kan worden berekend
hoeveel procent van de kinderen met Downsyndroom er in een bepaald jaar geboren zouden
worden bij moeders van 35 jaar en ouder in afwezigheid van prenatale diagnostiek. In Steele
& Stratford (1995) kan een overzicht worden gevonden van onderzoeken in de United
Kingdom uit de jaren zeventig en tachtig naar het opkomstpercentage van vrouwen van 35 jaar
en ouder (leeftijdscriterium in de UK) bij prenatale diagnostiek. Uit de jaarverslagen van de
WPDT (Nederland) en uit die van de NDSCR (Engeland/Wales) kan verder worden afgeleid
dat eind jaren tachtig/ begin jaren negentig (vóór de systematische inzet van serum-screening)
rond de 80-85% van de abortussen van kinderen met Downsyndroom werd gedaan bij
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vrouwen boven de 35 jaar. Huether e.a. (1996) vonden een zelfde verhouding tussen abortus
vanwege Downsyndroom boven en onder de 35 jaar maternale leeftijd voor een regio in
Schotland in de periode 1978-1992. In principe kan het reductiepercentage worden berekend
door het opkomstpercentage te vermenigvuldigen met het percentage natuurlijke geboorten (in
afwezigheid van prenatale diagnostiek) van kinderen met Downsyndroom bij moeders ouder
dan 35 jaar om dit vervolgens te delen door 0,85 (dit laatste is een ‘ruwe correctiefactor’, maar
er moet op de een of andere manier worden gecorrigeerd voor het feit dat niet 100% maar
ongeveer 85% van de abortussen van kinderen met Downsyndroom werd uitgevoerd bij
moeders ouder dan 35). Dit is hier door de auteur van dit onderzoek gedaan voor een zestal
studies (met als leeftijdscriterium 35-plus) vermeld in Steele & Stratford. Daarnaast
berekenden Huether e.a. (1996) de reductiepercentages per periode van 5 jaar voor 1978-1992
in een Schotse regio (hier wordt ervan uitgegaan dat Schotland lijkt op de rest van de UK wat
betreft gebruik van prenatale diagnostiek) op grond van tellingen van het aantal
levendgeborenen en het aantal abortussen, waarbij zij konden aantonen dat een zeer hoge mate
van ‘ascertainment’ was bereikt (de som van de in die regio levendgeboren kinderen met
Downsyndroom en de gecorrigeerde abortussen (gecorrigeerd voor spontane miskramen) was
96% van het natuurlijke geboorteaantal). Huether’s ruwe gegevens per jaar zijn omgewerkt
naar lopende vijfjaars-gemiddelden.
In figuur 9 zijn deze gegevens toegevoegd aan de eerdere grafiek.
FIGUUR 9
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Voor de jaren 1970-1982 is het lage model het meest passend bij de andere data; voor 1987 en
1988 het hoge model (ook omdat het onwaarschijnlijk is dat de onder-registratie in 1989 en
verder in één jaar tijd zou zijn ontstaan). Voor de tussenliggende periode 1983-1986 zullen de
waarden worden geïntrapoleerd (lopend vanaf de 1982-lage model waarde, naar de 1987-hoge
model waarde. De aldus geconstrueerde lijn is de meest waarschijnlijke benadering van de
werkelijkheid en wordt in figuur 10 weergegeven. Deze benadering zal verder worden
gehanteerd bij de berekeningen van de geboorteprevalentie en bevolkingsprevalentie. In figuur
11 wordt dan de berekende (meest waarschijnlijke) feitelijke geboorteprevalentie, samen met
de natuurlijke geboorteprevalentie, weergegeven voor de periode 1965-2003. Hier wordt nog
opgemerkt dat het verschil tussen het hoge model en het lage model (de uitersten) op de
berekende geboorteprevalentie tussen 1970-1989 gemiddeld slechts 14% bedraagt.
FIGUUR 10
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FIGUUR 11

Het effect van prenatale diagnostiek in Nederland
In de jaarverslagen 1991-2003 van de Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Therapie (WPDT)
van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Vereniging Klinische
Genetica Nederland is informatie te vinden over het aantal abortussen provocatus van kinderen
met Downsyndroom opgesplitst in de categorie ‘criterium maternale leeftijd’ versus ‘ander
criterium’ en binnen die categorieën in ‘vruchtwaterpunctie’ versus ‘chorionbiopsie’. Degenen
die vallen onder het criterium ‘maternale leeftijd’ zijn allen 36 jaar of ouder ten tijde van de
diagnose (het percentage abortussen met dit criterium loopt van 1991 tot 2003 terug van 90%
naar 47%). Degenen die vallen onder de categorie ‘ander criterium’ kunnen jonger of ouder
dan 36 jaar zijn.
Uit de combinatie van gegevens uit Mutton, Ide & Alberman (1998) en Savva e.a. (2006) en
de NDSCR-jaarverslagen kan worden afgeleid dat in Engeland/ Wales het percentage ‘ander
criterium’ toeneemt, maar dat tegelijkertijd het percentage vrouwen ouder dan 35 jaar in de
categorie ‘ander criterium’ in de periode 1989-2003 ook toeneemt. Er is hier vanuit gegaan dat
voor Nederland een zelfde verhouding geldt tussen het percentage ‘ander criterium’ en het
percentage vrouwen ouder dan 35 jaar binnen die categorie. Dat levert voor dit laatste
percentage 26% op tussen 1991-1994, 42% tussen 1995-2000, en 50% daarna. Deze
percentages worden als correctiefactor C in de berekeningsformule gebruikt (noot 10).
Vervolgens is een correctiefactor vastgesteld voor de Nederlandse situatie (waarin het
onderscheid >36 bij de diagnose geldt), door op grond van Savva e.a. de gemiddelde leeftijd
van vrouwen >36 bij de diagnose vast te stellen en de bijbehorende correctiefactoren voor
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vruchtwaterpunctie en chorionbiopsie in de tabel van Savva e.a. op te zoeken. Voor Nederland
kan dan het aantal door prenatale diagnostiek minder geboren kinderen worden berekend voor
de periode 1991-2003, waarbij het totale aantal nog is gecorrigeerd voor het feit dat voor
Nederland uitgegaan is van het aantal abortussen en niet van het aantal gedetecteerde vruchten
(voor de exacte berekeningen: zie noot 11).
Voor 1981-1990 is gebruik gemaakt van EUROCAT-informatie over het aantal abortussen in
Noord-Nederland (http://eurocat.ulster.ac.uk/pubdata/tables.html ). Eerst is er echter
gecontroleerd in hoeverre er bij EUROCAT in Noord-Nederland sprake zou kunnen zijn van
onder-registratie van abortussen. Daartoe is er voor de periode 1991-2003 een vergelijking
gemaakt tussen de Downsyndroom-abortus prevalentie (het aantal abortussen van kinderen
met Downsyndroom per 10.000 geboorten) op grond van enerzijds de gegevens van de
Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Therapie en anderzijds de EUROCAT-data. Daarbij zijn
bij deze vergelijking zowel de EUROCAT-data als de landelijke data (om de in een relatief
klein databestand onvermijdelijke toevalsschommelingen op te vangen) omgezet in ‘lopende
driejaarsgemiddelden’, dat wil zeggen aan een bepaald jaar wordt als waarde het gemiddelde
van de waarden van het jaar zelf het voorafgaande jaar en het volgende jaar toegeschreven
(dus de gebruikte waarde voor 1992 is het gemiddelde van de waarden van 1991-92-93). Nu
blijkt er wat betreft de abortussen een discrepantie te zijn tussen EUROCAT en de landelijke
gegevens. Tot en met 1998 is de Downsyndroom-abortus prevalentie gemiddeld 1,2 keer zo
hoog volgens de landelijke gegevens (daarna zelfs meer dan 2 keer zo groot). Mogelijkerwijs
wordt er in de noordelijke provincies feitelijk minder gebruik gemaakt van prenatale
diagnostiek (wat zo zou kunnen zijn: er is in ieder geval ook een iets lager percentage moeders
van 36 jaar en ouder), waarschijnlijk is er echter ook sprake van onder-registratie bij
EUROCAT. Om voor deze discrepantie te compenseren wordt in de berekening hierna de
EUROCAT abortusprevalentie (lopende driejaarsgemiddelden over 1982-1990) met de factor
1,2 vermenigvuldigd (noot 12).
Vervolgens kan hieruit het aantal kinderen met Downsyndroom dat er als gevolg van prenatale
diagnostiek minder is geboren in de periode 1982-1990 worden uitgerekend door toepassing
van de (gebruikelijke) correctiefactor 0,74. Voor 1991-2003 kunnen de eerder berekende
aantallen op grond van de data van de Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Therapie worden
gebruikt. De laatste stap is het voor de helft toerekenen van het aantal in een jaar aan het jaar
zelf en voor de helft aan het daarop volgende jaar.
De op grond van EUROCAT berekende reductie door prenatale diagnostiek kon voor 1981 en
1982 nog worden vergeleken met landelijke cijfers van Hustinx e.a. (1986). Deze
onderzoekers vonden voor 1981 en 1982 op grond van informatie van Nederlandse instituten
voor cytogenetica 22 prenataal gediagnosticeerde vruchten met Downsyndroom. Na correctie
voor miskramen betekent dat er op dat moment acht minder jaarlijks werden geboren, een
reductie van ongeveer 4%, hetgeen goed overeenkomt met de EUROCAT-gegevens. Voor de
periode daaraan voorafgaand (1970-1980) wordt ervan uitgegaan dat de reductie door
prenatale diagnostiek vergelijkbaar is met de situatie begin jaren tachtig (ongeveer 4 %
reductie), waarbij wordt aangenomen dat dit percentage in 1969 nul was en geleidelijk oploopt
naar 4 % in 1974).
Het combineren van al deze gegevens levert ook voor Nederland een tweetal grafieken op. In
figuur 12 wordt voor de periode 1970-2003 de reductie als gevolg van prenatale diagnostiek
weergegeven als het percentage kinderen met Downsyndroom dat er minder is geboren. In
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figuur 13 wordt de natuurlijke geboorteprevalentie en de feitelijke geboorteprevalentie
weergegeven.
FIGUUR 12

FIGUUR 13
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Vergelijking tussen landen
Op grond van het voorafgaande kunnen twee grafieken worden geconstrueerd.
In figuur 14 worden de natuurlijke en de feitelijke geboorteprevalentie voor Nederland,
Engeland/Wales en Ierland bijeen gebracht. In Ierland is abortus niet legaal. Voor Ierland mag
daarom worden aangenomen dat de feitelijke prevalentie dichtbij de natuurlijke zal liggen (er
zal waarschijnlijk wel enige selectieve abortus van kinderen met Downsyndroom plaatsvinden
door Ierse vrouwen die daarvoor naar Engeland/Wales gaan). Daarom wordt de feitelijke
geboorteprevalentie gelijk gesteld aan de natuurlijke.
In figuur 15 worden ter vergelijking de reductiepercentages voor Nederland en Engeland/Wales
in één grafiek bijeen gebracht. Het reductiepercentage is het percentage kinderen met
Downsyndroom dat er minder is geboren als gevolg van prenatale diagnostiek. Als er in een
bepaald jaar zegge 100 kinderen met Downsyndroom zouden worden geboren in afwezigheid
van prenatale diagnostiek, dan worden er bij een reductiepercentage van 40% in dat jaar
feitelijk 60 kinderen met Downsyndroom geboren.
FIGUUR 14
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FIGUUR 15

Figuur 14 laat duidelijk zien dat Ierland een aparte positie inneemt, met zowel een hoge
natuurlijke als feitelijke geboorteprevalentie, gevolg van de combinatie van een zeer hoog
percentage ‘oudere moeders’ en het in de periode na 1970 (vrijwel) ontbreken van selectieve
abortus. Nederland had in de jaren voor 1970 een duidelijk hogere natuurlijke (en feitelijke)
geboorteprevalentie dan Engeland/Wales door een hoger percentage ‘oudere’ moeders (zie
hiervoor ook figuur 6). Vanaf de jaren zeventig verdwijnt het verschil in natuurlijke
geboorteprevalentie tussen Nederland en Engeland/Wales vrijwel. De verschillen in feitelijke
geboorteprevalentie tussen beide landen moeten dan dus toegeschreven worden aan een ander
gebruik van prenatale diagnostiek. In Engeland/Wales is er al vanaf begin jaren negentig
gekozen voor de actieve systematische inzet van allerlei risicobepalende methoden, zoals
serumtesten, voor zwangere vrouwen van alle leeftijden. Dit heeft bijgedragen aan een snelle
verdere stijging van het reductiepercentage (zie figuur 15). In Nederland is langer doorgegaan
met aanbod van diagnostiek op vooral het criterium ‘maternale leeftijd’ (zie figuur 16)
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FIGUUR 16

Toch is het verschil in aanbod tussen Engeland/ Wales en Nederland niet de enige verklaring
voor het verschil in gebruik van prenatale diagnostiek. In de periode 1970-1990 ligt in
Nederland het reductiepercentage ook al lager (bij verder een gelijke demografische
leeftijdsopbouw van de moeders). Dat wijst in de richting van een cultureel verschil in de
houding van vrouwen ten aanzien van selectieve abortus en/ of abortus in het algemeen tussen
beide landen. Dit laatste wordt ondersteund door bevindingen van Henshaw, Singh & Haas
(1999): het percentage geregistreerde zwangerschappen in de algehele bevolking dat wordt
beëindigd door abortus provocatus ligt in Engeland/ Wales meer dan twee keer zo hoog als in
Nederland (in de onderzochte periode 1975-1996). Uit figuur 17 kan verder worden afgeleid
dat het reductiepercentage bij vrouwen ouder dan of gelijk aan 35 jaar in Engeland/ Wales over
de periode na 1989 ook hoger ligt dan in Nederland (waarbij de Nederlandse lijnen overigens
noodzakelijkerwijs een waarschijnlijke inschatting betreffen, omdat exacte informatie over het
percentage vrouwen ouder of gelijk aan 35 jaar binnen de categorie ‘niet-maternaal’ niet
bekend is). Er is daarbij in beide landen geen sprake van een duidelijke toename van het
reductiepercentage voor de leeftijdscategorie 35 jaar en ouder over de gehele periode bekeken.
Er is echter wel een duidelijk effect van het verschil in aanbod zichtbaar in figuur 17 waar het
vrouwen onder de 35 jaar betreft: voor deze groep is er in Engeland/ Wales sprake van een zeer
forse toename van het reductiepercentage vanaf begin jaren negentig tot eind jaren negentig. In
Nederland is er slechts een lichte toename te zien. Wel is het mogelijk dat een forsere groei
hier nog zal plaatsvinden, omdat sinds enkele jaren ook hier ter lande serumscreening actief
wordt aangeboden (in plaats van te wachten op een verzoek van de zwangere vrouw). Aan de
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andere kant blijven er wellicht ook de culturele verschillen in houding ten aanzien van abortus
die deze groei beperkter zullen houden.
FIGUUR 17
impact van prenatale diagnostiek: landenvergelijking
percentage reductie van geboorten van kinderen met Downsyndroom
bij moeders ouder en jonger dan 35 jaar
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Zijn kinderen met Downsyndroom nog welkom?
In figuur 15 is te zien dat het reductiepercentage toeneemt. Men zou daaruit te snel de
conclusie kunnen trekken dat kinderen met Downsyndroom minder welkom zouden zijn dan
tien jaar geleden. Het reductiepercentage wordt echter voornamelijk bepaald door het
percentage moeders van 35 jaar en ouder. Bij een toenemend percentage ‘oudere’ moeders in
de bevolking en tegelijkertijd een gelijk gebruik van prenatale diagnostiek binnen deze groep
(zegge: de helft van de moeders van >35 jaar maakt er gebruik van) neemt het totale
reductiepercentage automatisch aanzienlijk toe. Als echter wordt gekeken naar het
reductiepercentage binnen de groep >35 jaar (figuur 17) dan blijkt dit al sinds halverwege de
jaren tachtig in Nederland en in Engeland/Wales min of meer constant te zijn - dat wijst dus
niet op een afnemende acceptatie van Downsyndroom. Wel is er door de uitbreiding van
screeningsmogelijkheden voor vrouwen onder de 35 jaar binnen die groep een toename van het
gebruik van prenatale diagnostiek.
Leeftijden van moeders
Nog een laatste aspect dat uit de gegevens kan worden afgeleid is het percentage ‘oudere’
moeders: in hoeverre klopt het beeld dat kinderen met Downsyndroom vooral bij deze groep
moeders worden geboren?
In figuur 18 is dit weergegeven voor Nederland en voor Engeland/ Wales, zowel de natuurlijke
verdeling (in afwezigheid van prenatale diagnostiek) als de feitelijke verdeling (berekend door
gebruik te maken van de reductiepercentages voor 35 min en 35 plus uit figuur 17). De
feitelijke verdeling voor de jaren 1970-1990 is gebaseerd op de veronderstelling dat 85%
(wellicht zijn het er nog meer) van de zwangerschapsbeëindigingen bij Downsyndroom plaats
zal hebben gevonden bij moeders ouder dan 35 jaar. Dit was namelijk de situatie in 1989 toen
de Engelse NDSCR startte met het verzamelen van gegevens en is ook de verhouding die
Huether e.a. (1996) aantroffen in Schotland in de periode 1978-1992.
Verder zijn ter vergelijking de percentages moeders ouder dan 35 jaar die Crane & Morris
(2006) in Engeland/ Wales hebben waargenomen na 1989 bij levend geboren kinderen met
Downsyndroom in de grafiek opgenomen, en de percentages (per vijf jaar periode) uit het
Schotse onderzoek van Huether e.a. tussen 1978-1992. Tevens zijn er percentages (omgezet
naar lopende driejaarsgemiddelden) toegevoegd afgeleid uit de ruwe data van het onderzoek
van Van der Veek, Kraaij & Garnefski (2005), waarbij meer dan 300 moeders uit de SDSbestanden zijn geënquêteerd. Tot slot is het percentage uit de gecombineerde LVR/LNR en
NSCK weergegeven (Weijerman (mede-auteur van Anthony e.a., 2005) email d.d.2-11-2006
geeft aan dat 33% even oud of ouder was dan 36 jaar: de auteur van het hier voorliggende
onderzoek heeft een omrekening gemaakt naar ongeveer 39% even oud of ouder dan 35 jaar).
De percentages op grond van vooral Van der Veek, Kraaij & Garneski en Anthony e.a. liggen
lager dan die in het model. Echter, de trend in leeftijdstoename van moeders van
levendgeboren kinderen met Downsyndroom sinds eind jaren tachtig is ook in de empirische
onderzoeken duidelijk zichtbaar. Verder zijn ter vergelijking nog toegevoegd de waarneming
van Hustinx e.a. (1986) betreffende de moeders van 348 kinderen met Downsyndroom geboren
in 1981-82 en die van Swaak (1976) betreffende de moeders van 125 kinderen met
Downsyndroom onder de zeven jaar die tussen 1961 en 1965 een opvoedkundig adviesbureau
voor kinderen met een handicap in Noord-Brabant bezochten.
Concluderend: begin jaren zestig wordt meer dan 50% van de kinderen met Downsyndroom
geboren bij ‘oudere’ moeders. Dit percentage zakt snel in die jaren, voornamelijk door
demografische ontwikkelingen, en vanaf 1970 bovendien versterkt door prenatale diagnostiek.
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In de jaren zeventig wordt het overgrote merendeel van de kinderen met Downsyndroom bij
‘jongere’ moeders geboren. Vanaf de jaren tachtig, wederom door demografische
ontwikkelingen, neemt het percentage ‘oudere’ moeders echter toe (enigszins afgeremd door de
prenatale diagnostiek). Momenteel wordt rond de 40-50%
van de kinderen met
Downsyndroom geboren bij ‘oudere’ moeders- en dit is vergelijkbaar met de situatie eind jaren
zestig.
FIGUUR 18

Vergelijking met andere onderzoeken
In bovenstaande is al een vergelijking gemaakt tussen het model en informatie uit een aantal
empirische onderzoeken waar het de leeftijden van moeders betreft.
Ten aanzien van de feitelijke geboorteprevalentie is er ook een aantal vergelijkingen mogelijk
met empirische gegevens.
Voor Ierland verwijzen Mulcahy & Reynolds (1985) naar een onderzoek (van O’Brien & Gill)
waarbij tussen 1966 en 1971 in het National Maternity Hospital in Dublin een
geboorteprevalentie van Downsyndroom van 27 per 10.000 werd vastgesteld. Vervolgonderzoek
liet een prevalentie van 23 zien in de periode 1971-1975 en in de periode daarna tot 1983 een
prevalentie van 20. Dat komt goed overeen met het hier gepresenteerde model. Vanaf 1980 kan
een vergelijking worden gemaakt met EUROCAT-gegevens. EUROCAT werkt in drie gebieden
in Ierland. De gevonden geboorteprevalenties zijn (vanwege grote schommelingen per jaar)
steeds omgerekend naar gemiddelden over vijf jaar. In figuur 20 kan worden afgelezen dat de
empirische gegevens in behoorlijke mate overeenkomen met het model. De EUROCAT-data
liggen iets lager. Dit zou het gevolg kunnen zijn van (te verwachten) onder-registratie bij
24

EUROCAT of mogelijkerwijs ook van selectieve abortussen bij Ierse vrouwen uitgevoerd in
Engeland/ Wales.
FIGUUR 19
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Voor Engeland/Wales is een vergelijking mogelijk vanaf 1989 met de database van de NDSCR.
In figuur 20 zijn wat betreft levendgeboren kinderen met Downsyndroom de gegevens op grond
van het laatste jaarverslag (2004) opgenomen (zie ook noot 7). Morris e.a. (2003) vermelden dat
de ‘ascertainment’ van de database zo’n 94% is. Verder teruggaand in de tijd kunnen (in
Huether e.a., 1996) de geboorteprevalenties worden gevonden voor een regio in Schotland in de
periode 1978-1992 (ervan uitgaand dat Schotland vergelijkbaar zal zijn met Engeland/Wales
qua demografie en gebruik van prenatale diagnostiek). Deze zullen als gemiddelden per vijf jaar
worden weergegeven. Tenslotte zijn nog de EUROCAT-gegevens (voor de achttal regio’s in het
Verenigd Koninkrijk) eveneens als vijfjaar-gemiddelden toegevoegd. Ook in figuur 20 liggen
(zoals is te verwachten gezien de onder-registratie bij tellingen) de meeste empirische data iets
lager dan die in het model, hoewel dit met de NDSCR nauwelijks scheelt (en EUROCAT in de
periode 1995-2000 zelfs iets hoger ligt).
FIGUUR 20

Voor Nederland wordt in figuur 21 een vergelijking gemaakt met de data van de LVR/LNR
voor 1996-2003, met EUROCAT in Noord-Nederland 1981-2004, en met de data uit Anthony
e.a. (2005) met betrekking tot 2003 (met en zonder bijschatting - zie inleiding). Verder is er nog
de informatie uit Hustinx (1986) voor de jaren 1981/1982 in opgenomen. Ook hier ligt het
model hoger dan het merendeel van de empirische gegevens. Vooral bij EUROCAT is er na
1990 blijkbaar sprake van een verregaande onder-registratie, zelfs als in aanmerking wordt
genomen dat de natuurlijke prevalentie door een iets lager percentage ‘oudere’ moeders in de
Noordelijke provincies 0,5 à 1 prevalentiepunt lager ligt. De data van Anthony e.a. voor 2003
zonder bijschatting komen vrijwel overeen met het model. In de inleiding is reeds aangegeven
dat de bijschatting in twijfel moet worden getrokken omdat niet aan de voorwaarden van de
capture-recapture methode is voldaan.
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FIGUUR 21
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MORTALITEIT
Om vanuit geboorteprevalentie tot bevolkingsprevalentie te komen is informatie over mortaliteit
(sterfte) noodzakelijk. Het is uit de literatuur over Downsyndroom duidelijk dat er de afgelopen
honderd jaar sprake is van een enorme vooruitgang waar het de overlevingskansen van mensen
met Downsyndroom betreft. Zeker de overleving in de eerste jaren is zeer verbeterd.
Tienjaarsoverleving
In tabel 1 zijn de tienjaarsoverlevingskansen (het percentage van levendgeboren kinderen met
Downsyndroom dat 10 jaar of ouder wordt) weergegeven zoals deze konden worden gevonden
in of afgeleid uit een kleine vijftigtal verschillende studies. Daarbij zijn er bij deze onderzoeken
twee benaderingen: ofwel er is geprobeerd alle kinderen die in een bepaald ziekenhuis of in een
bepaalde regio werden geboren te volgen over een langere periode, ofwel er wordt vanuit de
prevalentie van een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar uitgerekend welk percentage nog
in leven is ten opzichte van het geboortejaar. Beide benaderingen kennen problemen. Bij de
eerste benadering bestaat een gerede kans, vooral als het onderzoek langer geleden is gedaan,
dat de zuigelingensterfte wordt onderschat, omdat met name bij erg jong overleden kinderen
lang niet altijd de diagnose zal zijn gesteld. De tweede benadering kan leiden tot een
onderschatting van de overlevingskans als er sprake is van onder-registratie van de op dat
moment in die bepaalde regio levende personen (en dat zal vaak het geval zijn). Er moet echter
ook een adequate inschatting van de geboorteprevalentie zijn gemaakt. Theoretisch kan een fout
daarin zowel tot overschatting als onderschatting van de overlevingskansen leiden. In de
praktijk kwam de auteur van deze studie vaker tegen dat er sprake was van het eerste, omdat er
werd uitgegaan van een te lage geboorteprevalentie in het verleden. Waar voldoende informatie
(met betrekking tot leeftijden van moeders) beschikbaar was is hiervoor gecorrigeerd.
In figuur 22 zijn de overlevingskansen in een grafiek geplot en is er met een non-parametrische
functie uit SPSS (lowess) de best mogelijke lijn doorheen getrokken. Dat is op twee manieren
gedaan: een ‘hoge’ lijn waarbij ervan uit is gegaan dat de waarde die in een bepaalde studie is
gevonden van toepassing is op het jaar halverwege de onderzochte periode; een ‘lage’ lijn
waarbij ervan is uitgegaan dat de waarde van toepassing is op het einde van de onderzochte
periode. Vooral in onderzoek over langere tijdperioden (bijvoorbeeld: Baird & Sadovnick
(1987) en Glasson e.a. (2002)) geven de auteurs aan dat de zuigelingensterfte bij
Downsyndroom aan het begin van de onderzochte periode waarschijnlijk verregaand is ondergeregistreerd. Dat betekent dat gevonden tienjaarsoverlevingskansen eerder tegen het einde dan
bij het begin van de onderzochte periode van toepassing zullen zijn. Daarom wordt er hier in de
verdere berekeningen uitgegaan van deze ‘lage’ lijn, waarbij de tienjaarsoverleving vóór 1920
op 15% is gesteld.
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TABEL 1
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FIGUUR 22
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ontwikkeling in de tijd
100
90

tienjaarsoverlevingskans in %

80
70
60
50
40
30
20
'lage' inschatting

10
0

'hoge' inschatting
20
20
10
20
00
20
90
19
80
19
70
19
60
19
50
19
40
19
30
19
20
19
10
19
00
19

jaar

Het moge duidelijk zijn dat de overlevingskansen van jonge kinderen met Downsyndroom
gigantisch zijn verbeterd.
Overleving na het tiende levensjaar
Waar het de overleving na het tiende jaar betreft zijn de veranderingen veel minder groot.
Onderzoek over langere perioden en onderzoek uit verschillende perioden laten - na zegge 1955
- een behoorlijk overeenkomstig beeld zien. Uit de literatuur konden een viertal curves worden
ontleend die de sterfte na het tiende jaar weergeven, waarbij in de grafiek het aantal personen
met Downsyndroom van 10 jaar op 100% is gesteld. Dit is weergegeven in figuur 23.
Er is daarbij ook een gemiddelde tussen de curves bepaald en deze is gebruikt in verdere
berekeningen. De curve van Glasson e.a. (2002) is gebaseerd op data uit een register uit WestAustralië waarin al vanaf 1953 wordt geprobeerd alle personen met Downsyndroom op te
nemen (periode 1953-2000); Baird & Sadovnick(1992) komt voort uit een soortgelijk register in
Canada (periode 1952-1981); Maaskant (1993) registreerde de sterfte tussen 1987-1983 van
geïnstitutionaliseerde personen met Downsyndroom met een ernstige verstandelijke
belemmering in Nederland; Dupont, Vaeth & Videbeck (1986) deden hetzelfde tussen 1976 en
1984 voor personen met Downsyndroom in Denemarken (in instituten en daarbuiten, van alle
cognitieve niveau’s). De overeenkomsten tussen de curves zijn aanzienlijk.
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FIGUUR 23

Overleving na het tiende levensjaar in de periode voor 1955
Voor 1955 lag de overlevingscurve na het tiende levensjaar een stuk minder gunstig. Op basis
van informatie uit 1949 over bevolkingsprevalentie van personen met Downsyndroom in
verschillende leeftijdsgroepen (Penrose, 1949) is door de auteur (G.W. de Graaf) een
overlevingscurve voor de eerste helft van de twintigste eeuw geconstrueerd. Er is daarbij
rekening gehouden met de tienjaarsoverlevingskansen in de verschillende perioden, de
achtergrondsterfte in de bevolking en een onder-registratie in de empirische data van Penrose. Er
is daarbij aangenomen dat de geboorteprevalentie in Engeland/Wales in de periode voor 1938
vergelijkbaar was met die in de periode 1938-1943 (noot 13).
Bij de verdere berekeningen van de bevolkingsprevalentie is ervan uitgegaan dat deze curve
(figuur 24) geldt tot 1955 en daarna de curve uit figuur 23.
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FIGUUR 24

Levensverwachting
In figuur 25 zijn de overlevingscurves weergegeven die door combinatie van bovenstaande
gegevens kunnen worden geconstrueerd voor de geboortejaren 1920-2010. Deze zijn gebruikt bij
de berekeningen. Figuur 26 toont de gemiddelde levensverwachting die bij deze curves hoort.
Ter vergelijking is in deze figuur de levensverwachting weergegeven zoals deze door andere
onderzoekers in de loop van de vorige eeuw is berekend. Daarbij moet men zich realiseren dat
een onderzoeker die in zegge het jaar 1950 een levensverwachting bepaalt dit doet met de data
van de jaren daarvoor. Bij snelle verandering van de overlevingskansen - zoals bij
Downsyndroom - is dat altijd te pessimistisch. Er blijkt dan later dat het geboortecohort van dat
jaar feitelijk een hogere levensverwachting heeft dan de op dat moment berekende (noot 14). Dat
verklaart waarom de lijn in de grafiek hoger ligt dan veel van de oudere berekeningen.
Aan de andere kant leidt een onderschatting van de zuigelingensterfte - wat bij sommige van de
berekeningen het geval is - weer tot een te ‘optimistische’ curve (noot15).
De levensverwachting in het model ligt voor 2000 iets lager vergeleken met de uit Glasson e.a.
berekende. In het artikel van Glasson e.a. wordt zelfs gesproken over een levensverwachting van
58,6 jaar, maar dat is de mediane levensverwachting en niet de gemiddelde levensverwachting
(noot16). Mogelijkerwijs is het model voor de meest recente jaren iets te pessimistisch wat
betreft de sterfte na het tiende levensjaar. Bij de berekening van de bevolkingsprevalentie blijkt
het verschil op de totale aantallen echter zeer gering te zijn (noot 17).
Figuur 27 ten slotte vergelijkt de levensverwachting van mensen met Downsyndroom zoals deze
uit het model voortkomt met die van de algehele bevolking. De gemiddelde levensverwachting
van mensen met Downsyndroom is met meer dan veertig jaar toegenomen sinds 1920 en ligt
inmiddels boven de 50 jaar. De levensverwachting voor de algehele bevolking is tussen 1920 en
2000 toegenomen met zo’n twintig jaar tot meer dan 75 jaar voor mannen en meer dan 80 jaar
voor vrouwen.
32

FIGUUR 25
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FIGUUR 27
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BEVOLKINGSPREVALENTIE
Op grond van de geboorteprevalentie, de tienjaarsoverlevingskansen en de mortaliteit boven de
tien jaar kan de bevolkingsprevalentie worden berekend. Daarbij wordt aangenomen dat de
geboorteprevalentie in Ierland in de periode voor 1955, in Engeland/Wales voor 1938 en in
Nederland voor 1936 even hoog lag als in de vijf jaren direct daarop volgend. Verder wordt er
per jaar waarvoor de bevolkingsprevalentie is uitgerekend voor de inschatting van het aantal
kinderen op de leeftijden onder de tien jaar gebruik gemaakt van op analoge wijze (zoals in
figuur 24) verkregen één- en vijfjaarsoverlevingskansen en interpolatie voor de tussenliggende
jaren.
Vergelijking met empirische onderzoeken
Alvorens in te gaan op de voorspellingen uit het model over een langere periode zal hier een
vergelijking worden gemaakt met een aantal empirische data.
In Engeland/ Wales zijn er vier tellingen te vinden waarin onderzoekers gepoogd hebben tot een
bevolkingsprevalentie te komen (betreffende de jaren 1949; 1968; 1982; 1987).
De oudste is het onderzoek van Penrose uit 1949. Hij gebruikte data van een aantal gemeenten
rondom Londen en vond 138 mensen met Downsyndroom op een bevolking van 773 duizend
Penrose (1949) geeft daarbij aan dat de tellingen met betrekking tot kinderen met
Downsyndroom onder de 10 jaar verregaande onderschattingen zijn. In figuur 28 is de informatie
van Penrose weergegeven per leeftijdsgroep. Daarbij worden ter vergelijking de aantallen die
door het model worden voorspeld weergegeven (omgerekend naar een bevolking van 773
duizend).
FIGUUR 28

vergelijking model met empirische data
tellingen van Penrose (1949)
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Midwinter (1972) baseerde zich op registraties bij de Mental Health Service in Bristol uit 1968
en vond 229 personen met Downsyndroom op een bevolking van 428.000. Het model voorspelt
een hoger aantal voor de jongste leeftijdsgroep, maar dit komt waarschijnlijk ook hier weer voort
uit onder-registratie van jonge kinderen met Downsyndroom.
FIGUUR 29

vergelijking model met empirische data
tellingen van Midwinter (1972)
Bristol in 1968
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Stratford en Steele (1985) ontleenden de aantallen personen met Downsyndroom uit registers van
de Health Authorities in Sheffield en Buckingham in 1982. Zij vonden 530 personen met
Downsyndroom op een bevolking van 1.145.200. De waarschijnlijk aanzienlijke onder-registratie
van jonge kinderen (0-4 jaar) blijkt in dit geval uit het volgende: op een vergelijkbaar grote
bevolking vonden Stratford en Steele zeven jonge kinderen met Downsyndroom in Sheffield
tegenover 33 in Buckinghamshire. Verder zijn voor de leeftijdsgroep 25-44 jaar de door Stratford
en Steele gevonden aantallen iets lager dan het model voorspelt. Dit is waarschijnlijk het gevolg
van een plaatselijke toevalsschommeling (verschillen tussen regio’s kunnen ook ontstaan door
verschillen in zorgaanbod tussen regio’s - wat leidt tot migratie). De onderzoekers vonden
binnen deze leeftijdsgroep in ieder geval twee keer zo veel mensen met Downsyndroom in
Sheffield (106) als in Buckinghamshire (50).
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FIGUUR 30

vergelijking model met empirische data
tellingen van Stratford & Steele (1985)
Sheffield en Buckinghamshire in 1982
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Een laatste telling in Engeland/Wales betreft onderzoek van Steele & Stratford (1995) gebaseerd
op informatie uit 30 verschillende registers (Health Authorities en Social Services) uit de United
Kingdom. Op zeven miljoen personen werden er 3700 met Downsyndroom aangetroffen. Dit is
verreweg de grootste steekproef (voor wat betreft Downsyndroom) ooit gedaan in Engeland/
Wales. In het artikel hebben Steele & Stratford de ruwe gegevens omgerekend naar prevalenties
per leeftijdsgroep. Deze zijn door de auteur van het hier gepresenteerde onderzoek omgerekend
naar aantallen personen in heel Engeland/ Wales. Ook hier is weer een waarschijnlijke onderregistratie van jonge kinderen zichtbaar - verder past het model echter goed op de tellingen.
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FIGUUR 31

vergelijking model met empirische data
tellingen van Steele & Stratford (1995)
1987 UK: omgerekend naar de gehele bevolking van Wales/ Engeland
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Voor Ierland kan een vergelijking worden gemaakt met informatie uit de volkstellingen in 1974
en in 1981 (beide in Mulcahy & Reynolds, 1985).
In Ierland is echter de kindersterfte in de algehele bevolking in de periode 1920-1955 opvallend
hoger dan in Engeland/ Wales en Nederland (figuur 32).
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FIGUUR 32

In het model is met de mogelijke gevolgen van dit verschil in kindersterfte in de algemene
bevolking in eerste instantie geen rekening gehouden. Toepassing van het model leidt echter tot
een te hoge inschatting van het aantal personen met Downsyndroom uit de periode 1920-1955
dat nog in leven is in 1974 en 1981. Er is daarom een aangepast model gemaakt met een
zodanige correctiefactor voor 1920-1955 dat de aantallen van de volkstellingen dichter worden
benaderd (uitgaande van een ‘ascertainment’ van 90% voor de volkstellingen) (noot 18).
In de figuren 33 en 34 worden beide modellen weergegeven. Voor de totale
bevolkingsprevalentie betekent deze bijstelling van het model overigens slechts een
vermindering met 14% in 1974, 11% in 1981 en nog slechts 3,5% in 2005. Bij de verdere
berekening van de bevolkingsprevalentie in Ierland wordt van deze bijstelling in het model
uitgegaan, ervan uitgaande dat een volkstelling toch redelijk betrouwbare informatie moet
hebben opgeleverd.
De discrepantie tussen het model en de volkstellingen voor de jongste leeftijdsgroep is
waarschijnlijk wederom het resultaat van een onder-registratie van jonge kinderen met
Downsyndroom (noot 19).
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FIGUUR 33

vergelijking model met empirische data
volkstelling Ierland 1974 (in Mulcahy & Reynolds, 1985)
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FIGUUR 34

vergelijking model met empirische data
volkstelling Ierland 1981(in Mulcahy & Reynolds, 1985)
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Voor Nederland ontbreken systematisch pogingen om door middel van tellingen tot een
bevolkingsprevalentie van Downsyndroom te komen. Wel is er een indirecte vergelijking
mogelijk met Maaskant (1993), dat wil zeggen waar het leeftijdsverdeling betreft. In haar
onderzoek naar mortaliteit wordt aangegeven hoeveel mensen met Downsyndroom met een IQ
onder de 50 er in (tachtig procent van de) Nederlandse instituten verbleven in 1979. Deze data
zijn daarbij door Maaskant in leeftijdsgroepen van vijf jaar verdeeld. Deze leeftijdsverdeling kan
worden vergeleken met het model, met dien verstande dat ervan moet worden uitgegaan dat - ook
al in 1979 - het overgrote merendeel van kinderen met Downsyndroom thuis zullen hebben
gewoond en niet in een instituut. De vergelijking wordt daarom beperkt tot personen ouder dan
20 jaar. Een vergelijking van de leeftijdsverdeling laat een behoorlijke overeenkomst zien tussen
Maaskants gegevens en het model (omgerekend naar hetzelfde totaal aantal personen met
Downsyndroom) waar het de leeftijdsverdeling betreft.
FIGUUR 35

Een tweede indirecte vergelijking, ook weer waar het de leeftijdsverdeling betreft, kan worden
gemaakt met data van het CBS over de primaire doodsoorzaak bij overlijden (1996-2005). Een
arts dient bij overlijden aan te geven wat de primaire doodsoorzaak is. De primaire doodsoorzaak
is gedefinieerd als het ‘grondlijden’, dat wil zeggen het probleem dat uiteindelijk de cascade van
gebeurtenissen die tot het overlijden hebben geleid in gang heeft gezet. Nu is het tamelijk
arbitrair of een arts als een persoon met Downsyndroom overlijdt aan bijvoorbeeld een
hartprobleem als primaire doodsoorzaak Downsyndroom of het hartgebrek opgeeft. Voor de
vergelijking wordt er hier vanuit gegaan dat dezelfde mate van toeval op alle leeftijden zal
gelden. De verdeling over de leeftijden van overleden personen met primaire doodsoorzaak
‘Downsyndroom’ volgens het CBS kan dan worden vergeleken met wat het model voorspelt. In
de figuur zijn de CBS-aantallen met 2.12 vermenigvuldigd waardoor de total aantallen
overeenkomen.
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FIGUUR 36

vergelijking model met empirische data
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In grote lijnen komen de leeftijdverdelingen in de empirische data en die volgens het model
overeen. Helaas geldt voor zowel de informatie uit figuur 35 als 36 dat het geen a-selecte
steekproeven uit de bevolking betreft.
Uit het voorafgaande mag worden geconcludeerd dat het model voor Engeland/Wales in hoge
mate overeenkomt met de empirische data. De meest betrouwbare telling is die van Steele en
Stratford (1995) - dit betreft veruit de grootste steekproef uit de bevolking - en daar is het model
zeer goed passend. Uitzondering vormt de jongste groep (vooral 0-4 jaar), maar dit patroon ziet
men bij iedere telling, en komt waarschijnlijk voort uit minder goede registratie bij
overheidsdiensten (zorg, onderwijs e.d.) van jonge kinderen met Downsyndroom. Voor Ierland is
gebruik gemaakt van twee volkstellingen uit 1974 en 1981 (de gehele bevolking betreffend). Het
model is door middel van een correctiefactor (voor de periode 1920-1955) zodanig aangepast dat
het ‘past’ op deze tellingen. Naar waarschijnlijkheid hangt de daarmee in het model ingevoerde
hogere mortaliteit tussen 1920-1955 voor kinderen met Downsyndroom in Ierland samen met de
hogere algemene kindersterfte die Ierland kenmerkt in die periode. Voor Nederland kon het
model alleen worden vergeleken met empirische data wat betreft de leeftijdsverdeling - en deze
check geeft onvoldoende aanleiding om verdere aanpassingen te doen.
Bevolkingsprevalentie 1950-2005
Dan zal nu de bevolkingsprevalentie worden gepresenteerd zoals het model dit voorspelt voor de
periode 1950-2005 in de drie onderscheiden landen (figuur 37). Voor het aantal geboorten van
kinderen met Downsyndroom in de jaren 2004 en 2005 zijn de aantallen uit 2003 genomen.
Daarbij zal in de grafiek ook worden weergegeven hoe hoog de bevolkingsprevalentie zou zijn
geweest wanneer er in Nederland en Engeland/ Wales geen prenatale diagnostiek zou zijn
aangeboden.
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FIGUUR 37
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Tussen 1950 en 1970
stijgt in alle drie de landen de bevolkingsprevalentie. De bevolkingsprevalentie in Nederland is
tussen 1970 en 2005 vervolgens nauwelijks veranderd: er is wat dit betreft dus geen sprake van
het ‘verdwijnen van Downsyndroom’. In Engeland/Wales is er een lichte stijging van de
bevolkingsprevalentie tot 1990 en daarna net als in Nederland een plateau. In Ierland is er tot
1990 een voortdurende aanzienlijke stijging die daarna ook afvlakt.
De totale bevolkingsprevalentie ligt op dit moment in Ierland (13,11) bijna twee keer zo hoog als
in Nederland (7,65) en meer dan twee keer zo hoog als in Engeland/ Wales (6,09). De verschillen
tussen de landen worden in hoge mate bepaald door verschillen in de demografische opbouw van
de leeftijden waarop moeders kinderen hebben gekregen in de afgelopen honderd jaar. Het
verschil tussen Nederland en Engeland/ Wales wordt nog iets verder uitvergroot door de hogere
mate van gebruik van prenatale diagnostiek in Engeland/ Wales de afgelopen decennia. In
Engeland/ Wales is heden ten dage de bevolkingsprevalentie 79% van wat deze zonder prenatale
diagnostiek zou zijn geweest - in Nederland 88%.
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Verdeling over leeftijden
Op grond van het model kan ook worden berekend wat de verdeling over de leeftijden zal zijn
van mensen met Downsyndroom. Dit wordt in figuur 38 weergegeven voor Nederland.
FIGUUR 38
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In 1950 was slechts 20% van de mensen met Downsyndroom ouder dan 20 jaar. Hedentendage
ligt dit percentage als gevolg van de toenemende overlevingskansen in de kinderleeftijd (en
tegelijkertijd een relatieve afname van het aantal geboren kinderen met Downsyndroom) rond de
65%. Het percentage jong-volwassenen (20-29 jaar) lag in 1950 rond de 11%, tussen 1970-1990
rond de 25% en is daarna weer gedaald naar zo’n 11%. Deze daling na 1990 is het gevolg van het
feit dat de leeftijdsgroep 20-29 jaar vanaf dat moment bepaald wordt door het volwassen worden
van de relatief kleine geboortecohorten van na 1970. Het percentage mensen met Downsyndroom
van boven de veertig jaar lag in 1950 rond de 3% en is inmiddels toegenomen tot zo’n 36% .
Vooral na 1990 is de stijging aanzienlijk als gevolg van de ‘instroom’ in deze leeftijdsgroep van
de relatief grote cohorten uit de jaren vijftig en zestig (en uiteraard de toegenomen overleving).
Hier wordt nog opgemerkt dat de ontwikkeling in Engeland/ Wales in grote lijnen vergelijkbaar
is met die in Nederland. Ierland wijkt ook in dit opzicht weer wat meer af: daar is anno 2005
rond de 25% ouder dan 40 jaar, voornamelijk omdat alle ‘jongere’ groepen iets omvangrijker
zijn. Zowel het percentage mensen onder de 20 jaar (39%) als het percentage jong-volwassenen
ligt iets hoger (18%) als gevolg van de later optredende en minder uitgesproken daling in Ierland
van het aantal geboorten van kinderen met Downsyndroom na zegge 1975.
Figuur 46 - in het volgende hoofdstuk- geeft een beeld van de ontwikkeling in Nederland in
absolute aantallen (in combinatie met een toekomstprognose). In figuur 39 wordt de informatie
voor 2005 weergegeven in een staafdiagram. De verdeling kent duidelijk twee pieken: één in de
kinderleeftijd en één rondom de 40-44 jaar.
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FIGUUR 39
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ENKELE TOEPASSINGEN
Met de kennis uit het model kunnen een aantal vragen worden beantwoord. Er kan - in
combinatie met andere gegevens -met meer zekerheid worden vastgesteld welk percentage
kinderen met Downsyndroom er naar een reguliere school gaat. Naar aanleiding van deze
toepassing zal het model nog enigszins worden bijgesteld. De representativiteit van de
databestanden van de SDS kan worden bepaald. En als laatste kan er een toekomstprognose
worden gemaakt ten aanzien van het aantal mensen met Downsyndroom in bepaalde
leeftijdsgroepen voor de komende decennia.
Percentage in het regulier basisonderwijs
De auteur van deze studie heeft in oktober 2005 een uitgebreide enquête gedaan onder zo’n 260
ouders van kinderen uit de geboortejaren 1993-2000 uit de bestanden van de SDS. Er is daarbij
eerst telefonisch contact gezocht met de ouders waardoor in ieder geval alle benaderde ouders de
vraag hebben beantwoord op welk type onderwijs of dagbesteding hun kind verbleef. De
steekproef is daarmee in ieder geval representatief voor de SDS-bestanden. Het is plausibel om
ervan uit te gaan dat de kinderen van ouders die in het geheel niet bekend zijn bij de SDS niet in
het reguliere onderwijs zullen verblijven. Met dit uitgangspunt is er door de auteur van deze
studie berekend hoeveel kinderen met Downsyndroom er op de reguliere school verblijven en
welk percentage dat is van het totaal aantal kinderen met Downsyndroom (volgens het model). In
oktober 2005 zullen er waarschijnlijk ook een klein aantal kinderen uit het geboortejaar 2001 al
naar school zijn gegaan, maar omdat in de praktijk de schoolgang van kinderen met
Downsyndroom vaak wordt uitgesteld richting de vier-en-een-half à vijf jaar zal dit aantal naar
verwachting beperkt zijn. Er is bij de berekening vanuit gegaan dat een kwart van het aantal
kinderen uit dit geboortejaar naar een school gaat en dat het percentage regulier niet afwijkt van
dat in de geboortejaren 1999 en 2000.
In 2005 zouden er volgens de berekening 743 kinderen onderwijs volgen op een reguliere school
en dat is 39,5 % van het totaal aantal kinderen met Downsyndroom in die leeftijd. Een andere 9
% van de kinderen met Downsyndroom bezocht een kinderdagverblijf, in enkele gevallen als
voorbereiding op onderwijs, maar vaker als alternatief voor onderwijs. Het ging dan om kinderen
met meer complexe zorgbehoeften. De overige 51,5% zat op een speciale school, vrijwel altijd
ZML (twee kinderen zaten op een school voor spraak-taalproblemen, twee op een Tyltylschool
en twee in een speciale klas verbonden aan een reguliere school).
Om bovenstaande te controleren zijn er door de auteur van deze studie vervolgens twee
vergelijkingen gemaakt.
Het Ministerie van Onderwijs (email d.d. 18 augustus 2005) kon voor de schooljaren 1998/99 tot
en met 2003/04 gegevens aanleveren over het aantal kinderen met Downsyndroom in het
reguliere onderwijs. In Scheepstra (1998) zijn de gegevens te vinden voor de schooljaren
1993/94 tot en met 1996/97 (overigens ook gebaseerd op informatie van het Ministerie). Uit
figuur 40 kan worden afgelezen dat de berekende 743 kinderen in de lijn der verwachtingen ligt.
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FIGUUR 40

Vervolgens is door de auteur van deze studie bij vier verschillende REC’s/ ZML-scholen
(Noord-Nederland; Rivierenland; Breda; Alkmaar) geïnformeerd hoeveel kinderen met
Downsyndroom er op hun school zaten en hoeveel zij er ambulant begeleidden (dat is inmiddels
verplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs). Van de 300 betreffende leerlingen volgden er
121 onderwijs op een reguliere basisschool. Als er wordt gecorrigeerd voor het feit dat er zo’n
9% een kinderdagverblijf zal bezoeken (en dus buiten het waarnemingsveld van het speciaal
onderwijs valt) levert de informatie van de REC’s en ZML-scholen een percentage op van 36.7%
in het reguliere onderwijs tegenover 39,5 % berekend op grond van de enquête in combinatie met
het model.
Dit zou erop kunnen wijzen dat het model misschien het totaal aantal in 2005 nog levende
kinderen met Downsyndroom uit deze geboortejaren licht onderschat. Het is mogelijk dat de
overleving van jonge kinderen met Downsyndroom na 1990 sneller en minder geleidelijk is
verbeterd dan in het model is aangenomen. In ieder geval vonden Yang, Rasmussen & Friedman
(2002) in hun analyse van overlijdensaktes van bijna 18.000 personen met Downsyndroom in de
VS dat de mediane sterfteleeftijd van personen met Downsyndroom én een hartgebrek tussen
1992 en 1994 in één keer omhoog ging van rond de één jaar naar rond de twintig jaar. Dat kan
alleen maar betekenen dat de sterfte onder jonge kinderen drastisch is afgenomen. Het
tienjaarsoverlevingspercentage is binnen het model voor de geboortejaren 1993-2001 gemiddeld
87,29 %. Als we ervan uitgaan dat elk overleden kind met Downsyndroom onder de tien jaar is
geregistreerd als overleden met als primaire doodsoorzaak ‘Downsyndroom’, dan kan er op
grond van CBS-informatie over de overleden kinderen met Downsyndroom uit de geboortejaren
1996 en 1997 berekenen dat er tussen 1996-2006 een tienjaarsoverleving van 92,92% is geweest.
Wanneer deze 92,92% wordt ingevoerd in het rekenmodel vanaf 1993 dan zouden er in de
basisschoolleeftijd in 2005 niet 1881 maar 2000 kinderen nog in leven zijn en dat levert dan een
percentage van 37,2 % in de reguliere basisschool op.
Een laatste check is een berekening van het aantal kinderen met Downsyndroom in de
basisschoolleeftijd dat er volgens het model in het voedingsgebied van het REC NoordNederland zou moeten wonen. Op grond van de telling van het REC zouden dit er 107 moeten
zijn (97 getelde kinderen en zo’n tien kinderen op kinderdagverblijven).
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In Noord-Nederland is het percentage moeders ouder dan 35 jaar iets minder hoog dan in de rest
van Nederland. De natuurlijke geboorteprevalentie komt daardoor iets lager te liggen. Het
verband tussen het percentage moeders boven de 35 jaar en de natuurlijke geboorteprevalentie
was in de periode 1990-2005 voor Nederland als geheel volstrekt lineair. Daarom kan door
middel van lineaire regressie worden berekend wat de natuurlijke geboorteprevalentie in NoordNederland zal zijn geweest. De feitelijke geboorteprevalentie zal bij een lagere natuurlijke
geboorteprevalentie ook lager komen te liggen, maar in mindere mate (noot 20). De feitelijke
geboorteprevalentie voor Noord-Nederland wordt daarom bij de berekening ten opzichte van de
landelijke cijfers verminderd met de helft van het verschil tussen de natuurlijke landelijke en de
natuurlijke Noord-Nederlandse geboorteprevalentie (overigens zijn de verschillen klein).
Vervolgens kan op grond van deze per jaar berekende feitelijke geboorteprevalentie in
combinatie met het aantal geboorten in het voedingsgebied van het REC (de gehele provincie
Groningen en Drenthe minus Hoogeveen, Meppel, Westerveld en Wolden) worden berekend dat
er zo’n 124 kinderen moeten zijn geboren tussen 1993 en 2001. Ervan uitgaande dat het
geboortejaar 2001 voor 25% meetelt (omdat dan veel kinderen nog niet naar school gaan) zijn
deze - naar waarschijnlijkheid - in het voedingsgebied van het REC geboren kinderen ingevoerd
in het rekenmodel. Dat levert 99 kinderen op die in 2005 nog in leven zijn volgens het model, en
105 kinderen als binnen het model vanaf 1993 de tienjaarsoverleving in één keer wordt
opgevoerd naar 92,92%. Het laatste aantal zit dichter bij het aantal van 107 dat uit de telling van
het REC zelf kon worden berekend.
Bijstelling van model
Als het model op grond van bovenstaande enigszins wordt aangepast (met een stijging naar een
tienjaarsoverleving van 92,92% in één keer vanaf 1993) dan leidt dat tot de volgende
bijstellingen. Het percentage kinderen met Downsyndroom in het reguliere basisonderwijs komt
te liggen op zo’n 37% in plaats van 40%. Het is veiliger om van deze lagere getallen uit te gaan,
zoals in onderstaande tabel 2 weergegeven.
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TABEL 2

De bijstelling van het model (wat betreft mortaliteit) voor de jaren na 1993 verandert overigens
vrijwel niets aan de eerder berekende bevolkingsprevalentie of de verdeling over de leeftijden.
Het is een zeer beperkte aanpassing.
Dan kan nu nog worden berekend met het aangepaste model welk percentage van de kinderen
met Downsyndroom in de basisschoolleeftijd de afgelopen jaren op een reguliere school
verbleef. Het resultaat is te vinden in figuur 41.
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FIGUUR 41

De groei van het aantal leerlingen met Downsyndroom in het regulier basisonderwijs na 1993 is
deels het gevolg van een stijgend percentage kinderen met Downsyndroom dat naar de reguliere
school gaat en deels het gevolg van de toename van het totaal aantal kinderen met
Downsyndroom in de basisschool-leeftijdsgroep. Na 1998 is de groei zelfs vrijwel volledig toe te
schrijven aan dit laatste: figuur 41 toont immers dat het percentage de laatste acht jaar nauwelijks
is toegenomen.
Representativiteit van de SDS-bestanden
De SDS-databestanden bevatten informatie over het aantal ouders van mensen met
Downsyndroom dat bekend is bij de SDS (donateurs en niet-donateurs). Voor de vergelijking
hier is deze informatie (situatie in 2005) geordend per geboortejaar, waarbij personen met
Downsyndroom die inmiddels zijn overleden niet zijn meegeteld. In figuur 42 wordt het aantal
personen met Downsyndroom per geboortejaar dat volgens het model en volgens het aangepaste
model (met een iets hogere overleving na 1993) in 2005 nog in leven is vergeleken met de
informatie uit de SDS-databestanden.
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FIGUUR 42
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In figuur 43 wordt de informatie voor wat betreft de geboortejaren 1975-2005 weergegeven als
percentages. Hierbij is gekozen voor het aangepaste model. Het is aannemelijk, in het licht van
de vorige paragraaf, dat dit aangepaste model beter overeenkomt met de werkelijkheid. Verder
geeft het een conservatievere ‘veiligere’ inschatting van het percentage kinderen met
Downsyndroom dat bekend is bij de SDS.
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FIGUUR 43
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Bij de SDS is vanaf 1986, het jaar waarin de SDS voor het eerst als organisatie in oprichting naar
buiten trad, voor ieder geboortejaar minstens 50% van de personen met Downsyndroom bekend.
Personen uit de geboortejaren voor 1975 zijn slechts in zeer beperkte mate geregistreerd bij de
SDS. Voor de geboortejaren 1975-1985 loopt het percentage op van zo’n 10% naar bijna 40%.
De SDS vertegenwoordigt dus vooral de ouders van de generatie kinderen geboren vanaf 1986.
Voor de jongste kinderen (geboortejaren 2003-2005) ligt het percentage dat bekend is bij de SDS
rond de 55%, maar waarschijnlijk zal dit percentage nog toenemen de komende jaren, omdat een
deel van de ouders zich pas rond de schoolgaande leeftijd ‘melden’. In de basisschoolleeftijd (in
2005: zegge de geboortejaren 1993-2001) ligt het percentage dat geregistreerd is bij de SDS met
80,4 % zeer hoog (volgens het oorspronkelijke model zou dit zelfs 85,3 % zijn, maar zoals
gezegd is de 80,4 % veiliger om aan te houden). Overigens moge duidelijk zijn dat de SDSbestanden na 1986 een zodanig hoge mate van representativiteit hebben dat deze zeer interessant
zijn voor wetenschappelijke onderzoekers.
Representativiteit wat betreft opleidingsniveau
De SDS bereikt een deel van de ouders niet. Een vraag is welke ouders er dan niet worden
bereikt. Opleidingsniveau zou daarbij een rol kunnen spelen. Hieronder wordt een berekening
gemaakt, met een aantal noodzakelijke aannames om te bepalen in hoeverre een tweetal
steekproeven uit de SDS-bestanden representatief zijn wat betreft opleidingsniveau - en wie dan
degenen zijn die niet door de SDS worden bereikt.
Bij het bepalen van het aantal kinderen dat er in Nederland wordt geboren bij moeders van een
bepaald opleidingsniveau moet rekening worden gehouden met het gegeven dat hoger opgeleide
vrouwen gemiddeld minder kinderen krijgen (dus ook minder kinderen met Downsyndroom),
maar dat zij tegelijkertijd gemiddeld gesproken op een hogere leeftijd kinderen krijgen (waardoor
de kans op een kind met Downsyndroom weer toeneemt). Met deze twee gegevenheden is in de
calculaties hieronder rekening gehouden.
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De auteur van deze studie heeft bij zijn enquête onder ouders uit de schoolgaande leeftijd
informatie gevraagd over opleidingsniveau. In een aselecte steekproef van 178 ouders uit de
gehele bevraagde groep hebben er 165 de vraag naar opleidingsniveau beantwoord. Eerder is
verwezen naar de grote enquête van Van der Veek, Kraaij & Garnefski (2005). De ruwe data van
Van der Veek, Kraaij & Garnefski (2005) bevatten informatie over zowel de leeftijd van de
moeder bij de geboorte van haar kind met Downsyndroom als over opleidingsniveau van de
moeder. Bij de leeftijd van een moeder kan uit figuur 1 de ‘natuurlijke’ kans op een kind met
Downsyndroom worden bepaald. Als we in een steekproef een moeder aantreffen van 37 jaar met
een ‘natuurlijke’ kans van 1 op 200 op een kind met Downsyndroom, dan zal je dus - in
afwezigheid van prenatale diagnostiek - moeten aannemen dat er gemiddeld ongeveer 200
kinderen zonder Downsyndroom zijn geboren op dat ene kind met Downsyndroom. In de
geboortejaren 1993-2001 (in 2005: de schoolgaande leeftijd) was het reductiepercentage door
prenatale diagnostiek boven de 35 jaar gemiddeld 44% en onder de 35 jaar zo’n 10%. Dat
betekent dat er niet ongeveer 200 kinderen zijn geboren op dat ene kind met Downsyndroom bij
die moeder van 37 jaar, maar om voor de prenatale diagnostiek te verdisconteren: 200/0,56= 357
kinderen. Op deze wijze heeft de auteur van deze studie de kansen op een kind met
Downsyndroom per maternale leeftijd in de periode 1993-2001 berekend met deze ‘ruwe’
verdiscontering voor prenatale diagnostiek. Toepassing van deze ‘verdisconteerde’ kansen geeft
gemiddeld 246 geboren kinderen per jaar voor de periode 1993-2001 én dat ontloopt het
gemiddelde van 260 dat het ‘model’ geeft over die periode niet veel. Deze ‘verdisconteerde’
kansen kunnen worden ingevuld bij de leeftijden van de individuele moeders uit de enquête van
Van der Veek, Kraaij & Garnefski (2005).
Er is vervolgens gebruik gemaakt van de CBS-verdeling in opleidingsniveaus:
1. Laag = basisonderwijs + LBO/VBO/VMBO + MULO/MAVO +onderbouw HAVO/VWO
2. Midden = MBO + bovenbouw HAVO/VWO
3. Hoog = HBO + universitair
Per opleidingsniveau is daarna uitgerekend uit het ruwe materiaal van Van der Veek, Kraaij &
Garnefski (2005) (ingeperkt tot de geboortejaren 1993-2001: 195 van de 197 moeders van de
kinderen uit deze categorie hebben de vraag naar opleidingsniveau beantwoord) wat de
gemiddelde ‘verdisconteerde’ kans is voor een moeder met dat bepaalde opleidingsniveau op een
kind met Downsyndroom (in het rekenveld hieronder: E). Aanname daarbij is dat de steekproef
van Van der Veek, Kraaij & Garnefski (2005) scheef zou kunnen zijn voor opleidingsniveau
maar dat binnen ieder opleidingsniveau de leeftijdsverdeling wel representatief zal zijn. Een
tweede impliciete aanname is dat moeders van verschillend opleidingsniveau en dezelfde leeftijd
op gelijke wijze gebruik maken van prenatale diagnostiek. Vervolgens is CBS-informatie
gebruikt over de verdeling van opleidingsniveaus bij vrouwen in Nederland (A) en het
gemiddelde aantal kinderen dat vrouwen van een bepaald opleidingsniveau krijgen (B). In het
rekenveld is daarna uitgerekend hoeveel procent van de kinderen in Nederland is geboren bij
moeders van een bepaald opleidingsniveau (C). Door dit laatste te combineren met het gemiddeld
aantal geboortes per jaar (D) en met de ‘verdisconteerde’ kans per opleidingsniveau van de
moeder op een kind met Downsyndroom (E) kan worden berekend welk aantal kinderen met
Downsyndroom er gemiddeld jaarlijks geboren zullen zijn per opleidingsniveau van de moeder
(F= C*D / E) en wat het bijbehorende percentage is (G).
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TABEL 3
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De aldus geschatte verdeling van kinderen met Downsyndroom over de opleidingsniveaus van
moeders kan worden vergeleken met de steekproef van Van der Veek, Kraaij & Garnefski (2005)
en met die van de auteur van deze studie.
FIGUUR 44

Duidelijk is dat de verschillende wijzen waarop een steekproef tot stand komt tot verschillende
resultaten kunnen leiden (noot 21). De schriftelijke steekproef van Van der Veek, Kraaij &
Garnefski (2005) komt daarbij goed overeen met de waarschijnlijke verdeling in de realiteit (van
alle ouders van kinderen met Downsyndroom). Bij De Graaf is een ‘overschot’ aan hoog
opgeleide moeders in combinatie met een duidelijk ‘tekort’ aan laag opgeleide moeders. Toch is
het ‘plaatje’ uit de steekproef van De Graaf waarschijnlijk wel representatief voor de SDSdatabestanden. Binnen de werkwijze van De Graaf is een aselecte steekproef van ouders uit de
SDS-bestanden telefonisch benaderd. Aan alle ouders uit deze steekproef is een aantal vragen
telefonisch voorgelegd. Daarbij heeft 92,7 % van die ouders de vraag naar opleidingsniveau
beantwoord. Er mag worden verwacht dat het ‘plaatje’ wat betreft opleidingsniveau daarmee
representatief moet zijn voor de SDS-bestanden. Er is wat betreft de geboortejaren uit de
steekproef (1993-2001) waarschijnlijk 80,4% van de ouders bekend bij de SDS. Van deze 80,4 %
is dan volgens de steekproef van De Graaf 12,7 % van de moeders laag-opgeleid. Dat betekent
dat naar schatting minstens 10,2 % (80,6% * 12,7%) laag opgeleid is in de groep van alle
moeders van kinderen met Downsyndroom. Op analoge wijze kan worden becijferd dat er naar
schatting minstens 37,5% tot de categorie ‘midden’ behoort en naar schatting minstens 32,6% tot
de categorie ‘hoog’. In het berekende model was dit respectievelijk: 25,4% ; 44,6% en 30%.
Deze discrepantie wordt opgeheven op het moment dat we aannemen dat van de 19,6 %
kinderen die niet bekend zijn bij de SDS het merendeel van de moeders laag opgeleid is (zo’n
68% van degenen die niet bekend zijn bij de SDS) en een klein deel ‘midden’ (zo’n 32%). De
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verdeling wordt met die aanname: 23,5 (10,2 + (19,6%*68%) laag; 43,8 (37,5+(19,6%*32%)
midden; 32,5% hoog. Dat ligt zeer dicht aan tegen de berekende verdeling volgens het model.
Hiermee is aannemelijk gemaakt dat de moeders van de ongeveer 20% kinderen met
Downsyndroom (uit de schoolgaande leeftijd) die niet wordt bereikt door de SDS voor ongeveer
tweederde bestaat uit moeders met een lage opleiding en voor zo’n één derde uit moeders met een
‘midden’ opleidingsniveau.
Representativiteit wat betreft etniciteit
Bij het CBS is ook informatie beschikbaar over de leeftijden van moeders uitgesplitst naar
etnische afkomst. Op grond van die verdeling is uitgerekend hoeveel kinderen met
Downsyndroom er waarschijnlijk geboren worden bij moeders uit de groep ‘niet-Westerse
allochtonen’. In eerste instantie is de ‘natuurlijke’ situatie zonder prenatale diagnostiek
gecalculeerd (noot 22). Vervolgens is berekend, met als aanname dat ‘niet-Westerse allochtone’
vrouwen op gelijke wijze gebruik maken van prenatale diagnostiek als ‘autochtone’ vrouwen van
dezelfde leeftijd (daarover ontbreken gegevens), hoeveel kinderen er dan feitelijk zullen zijn
geboren. Bij de berekening zijn de reductiepercentages voor 35+ en 35- moeders uit figuur 17
gebruikt. Deze berekening is (omdat het arbeidsintensief is) uitgevoerd voor slechts een tweetal
geboortejaren: 1996 en 2003.
In 1996 zijn er volgens de berekening zo’n 29 kinderen geboren bij ‘niet-Westers allochtone’
moeders en in 2003 zouden dat er 39 zijn: zo’n 12% en respectievelijk 14% van alle kinderen met
Downsyndroom.
In de SDS-bestanden worden de kinderen en ouders niet geregistreerd op etniciteit. Wel is vrijwel
altijd de voornaam van het kind en diens achternaam bekend. Voor 1996 konden door de auteur
van deze studie vier kinderen worden gevonden in de database waarvan voornaam en/ of
achternaam duiden op een ‘niet-Westers allochtone’ achtergrond (ongeveer 2% van de kinderen
die bekend zijn bij de SDS én slechts 14% van de kinderen die er geboren moeten zijn bij ‘nietWesters allochtone’ moeders). Voor 2003 waren dat er acht (zo’n 5% van de namen in de SDSdatabase én 21% van degenen die er geboren zouden moeten zijn bij ‘niet-Westers allochtone’
moeders). De methode van namen tellen is uiteraard niet volledig waterdicht: een kind met een
‘Nederlandse’ naam kan natuurlijk ook geboren zijn bij een ‘niet-Westers allochtone’ moeder en
vice versa. Toch zijn er in de SDS-bestanden wel bijzonder weinig namen die wijzen op een ‘nietWesterse allochtone’ achtergrond. Als wordt aangenomen dat de informatie op grond van de
namen een min of meer kloppend beeld geeft dan zijn er van de 56 niet bij de SDS geregistreerde
kinderen uit het geboortejaar 1996 25 geboren bij een ‘niet-Westers allochtone’ moeder (én dat
betreft dan 45% van degenen die wij niet kennen). Voor 2003 zouden het er 31 van de 103 zijn
(30% van degene die de SDS niet kent). Ouders met een ‘niet-Westers allochtone’ achtergrond
worden dus in beperkte mate bereikt door de SDS: het merendeel van hen meldt zich niet. De
data-base van de SDS is daarmee naar alle waarschijnlijkheid onder-registrerend voor kinderen
met een ‘niet-Westerse allochtone’ achtergrond. Overigens is de groep ‘niet-Westers allochtoon’
zeer divers. Voor 2003 kan worden berekend dat er waarschijnlijk zo’n 10 kinderen zijn geboren
bij van oorsprong Marokkaanse moeders, 6 bij Turkse moeders, 7 bij Surinaamse, 2 à 3 bij
Antilliaanse en 14 bij ‘overige niet-Westerse allochtonen’.
Met de bovenstaande kennis over onder-registratie is het voor een wetenschapper mogelijk een
steekproef via weging te corrigeren.
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Toekomstprognoses
Een laatste hier te presenteren toepassing van het model is het voorspellen van de toekomst waar
het aantallen mensen met Downsyndroom betreft. Er zitten natuurlijk de gebruikelijke problemen
aan een dergelijke toekomstvoorspelling: het klopt alleen onder ‘gelijk blijvende
omstandigheden’. Op het moment dat er grote onvoorziene veranderingen optreden in de
leeftijdsopbouw van moeders, of in het gebruik van prenatale diagnostiek of in de mortaliteit van
mensen met Downsyndroom zal de voorspellende wetenschapper bedrogen uitkomen.
Het CBS gaat er in haar toekomstprognose voor de komende halve eeuw vanuit dat de leeftijd
waarop moeders hun eerste kind krijgen onveranderd hoog blijft op het niveau waarop het nu ligt.
Dat betekent dat de ‘natuurlijke’ geboorteprevalentie van Downsyndroom ongewijzigd zou
blijven. Dit wordt bij de voorspelling van de prevalentie in de drie landen verder als uitgangspunt
genomen.
Het reductiepercentage door prenatale diagnostiek ligt in Nederland op ongeveer 35%. Dat zal
door een toenemend gebruik van prenatale diagnostiek bij jongere vrouwen naar verwachting nog
groeien. Toch zal het waarschijnlijk onder het Engelse percentage van zo’n 45% blijven gezien
het feit dat het gebruik van prenatale diagnostiek (en de toepassing van abortus) al decennia lang
lager ligt in ons land dan in Engeland/ Wales. Voor de toekomstprognose wordt uitgegaan van
40% reductie in Nederland voor de komende decennia (bij een grote verandering in de algemene
houding van zwangere vrouwen ten aanzien van prenatale diagnostiek kan dit uiteraard zeer
wijzigen). Voor Engeland/Wales wordt uitgegaan van 50% reductie voor de komende decennia.
Er wordt ten slotte vanuit gegaan dat in Ierland geen reductie door prenatale diagnostiek optreedt
(hoewel er een vermoedelijk klein aantal Ierse vrouwen om de reden ‘Downsyndroom’ in
Engeland/Wales abortus pleegt na prenatale diagnostiek).
De tienjaars-overleving voor Downsyndroom ligt momenteel naar waarschijnlijkheid rond de
93%. Het ‘aangepaste’ model met deze mortaliteit vanaf 1993 zal bij de toekomstvoorspelling
worden gebruikt. Er wordt verder vanuit gegaan dat het tienjaarsoverlevingspercentage voor de
komende decennia (na 2005) op 95% komt te liggen. Voor de overleving boven de tienjaar wordt
gebruik gemaakt van de eerder geconstrueerde curve uit figuur 23 (hoewel deze wellicht iets te
pessimistisch is, maar voor bijstelling ontbreekt vooralsnog voldoende informatie).
Voor het totaal aantal geboortes per jaar en voor de bevolkingsgroei (tot 2050) wordt hier
uitgegaan van CBS-prognoses (2004 versie).Voor Engeland/Wales (tot 2045) en voor Ierland (tot
2035) wordt gebruik gemaakt van de prognoses (2004-versies) van de ONS en de CSO (de
tegenhangers van het CBS), waarbij voor Ierland uitgegaan wordt van de ‘midden-variant’ wat
betreft fertiliteit en de ‘lage variant’ wat betreft immigratie (CBS-tabel: Kerncijfers van diverse
bevolkingsprognoses - prognose 2004-2050; ONS, 2006; CSO, 2006).
Als deze gegevens worden ingevoerd in het rekenmodel (de aangepaste versie met een hogere
overleving vanaf 1993 zal worden gebruikt) levert dat de figuren 45-49 op.

57

FIGUUR 45
bevolkingsprevalentie van Downsyndroom
prognose: landenvergelijking
inclusief: impact van prenatale diagnostiek
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Als er vanaf 1970 geen prenatale diagnostiek zou zijn toegepast dan zou de bevolkingsprevalentie
in Engeland/Wales en Nederland tussen 1990 en 2050 aanzienlijk zijn gestegen (als gevolg van de
hoge leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen en daarmee de hoge natuurlijk geboorteprevalentie
van Downsyndroom én als gevolg van de verbeterde overleving van mensen met
Downsyndroom). Hoewel er op dit moment anno 2006 nog slechts een beperkt effect is van
prenatale diagnostiek op de bevolkingsprevalentie gaat dit in de loop van de komende halve eeuw
wel zeer uitmaken. In plaats van aanzienlijk te stijgen zal de bevolkingsprevalentie van
Downsyndroom in Nederland en Engeland/ Wales licht afnemen (en in Nederland vervolgens
weer licht stijgen). De bevolkingsprevalentie van 2005 is dan de hoogste ooit geweest.
De bevolkingsprevalentie in Ierland is van 1950 tot 2000 zeer fors gegroeid en bereikt daarna een
plateau, dat wel zo’n twee keer zo hoog ligt als de situatie in Engeland/Wales en Nederland.
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FIGUUR 46A en B
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Figuur 46 toont de ontwikkeling in absolute aantallen en de leeftijdsverdeling, links de
waarschijnlijke prognose en rechts ter vergelijking de ontwikkeling als er geen prenatale
diagnostiek had bestaan. Voor Engeland/Wales zien de grafieken er overeenkomstig uit. Ierland is
vergelijkbaar met de rechter grafiek, alleen met een lichte afplatting voor de periode 2000-2050 in
vergelijking met de jaren daarvoor.
Ontwikkeling en prognose voor een aantal specifieke leeftijdsgroepen
Voor planning van leeftijdsspecifieke voorzieningen is het van belang om te weten welke aantallen
er in een bepaalde leeftijdsgroep zijn. In figuur 47 wordt de ontwikkeling en prognose wat betreft
kinderen met Downsyndroom in de schoolgaande leeftijd weergegeven. In de naoorlogse periode is
het aantal in deze leeftijdsgroep eerst fors toegenomen. Vanaf 1970 is het weer gedaald. Vanaf de
jaren negentig stijgt het echter weer. Tot 2010 houdt deze stijging in de prognose nog aan, na 2015
volgt dan weer een lichte daling. In ieder geval voor de komende tien jaren zal nog jaarlijks een
groter aantal kinderen met Downsyndroom aankloppen aan de schoolpoort.
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FIGUUR 47
leeftijdsverdeling van personen met Downsyndroom
Nederland - aantallen schoolgaande leeftijd
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Het beeld voor de jong-volwassenen (figuur 48) wordt gekenmerkt door een scherpe stijging van
het aantal tussen 1950-1975 en een eveneens scherpe daling tussen 1990-2005. Naar verwachting
zal het aantal na 2005 echter weer aanzienlijk gaan toenemen tot 2025. De afgelopen decennia
kwamen er jaarlijks dus steeds minder jong-volwassenen met Downsyndroom met de bijbehorende
vraag richting wonen en werken/ dagbesteding. Voor de komende twintig jaar is dit echter juist
weer een groeiende groep.
FIGUUR 48

leeftijdsverdeling van personen met Downsyndroom
Nederland - aantallen jong-volwassenen
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Een laatste belangrijke doelgroep zijn ‘oudere’ mensen met Downsyndroom. Bij Downsyndroom is
vaak sprake van vervroegde veroudering. Dat betekent dat de vraag naar extra medische zorg en
een grotere afhankelijkheid van begeleiding op een eerdere leeftijd kan optreden dan in de
algemene bevolking. In figuur 49 wordt daarom als ‘oudere mensen met Downsyndroom’ de
leeftijdsgroep boven de veertig jaar genomen, hoewel er uiteraard ook vele veertig-plussers met
Downsyndroom zullen zijn waarbij nog in het geheel geen sprake is van een extra zorgvraag
vanwege veroudering.
FIGUUR 49
leeftijdsverdeling van personen met Downsyndroom
Nederland - aantallen 'oudere' personen
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Het beeld bij de ‘oudere’ personen is een zeer aanzienlijke stijging van de aantallen vanaf 1950.
De top van deze ontwikkeling ligt in de prognose in 2010. Tussen 1990 en 2010 verdubbelt het
aantal in deze leeftijdsgroep vrijwel - hetgeen betekent dat ook nog de komende jaren rekening
moet worden gehouden met een groter aantal mensen met Downsyndroom met een extra zorgvraag
als gevolg van veroudering.
In een eerder prognose voorspelden Steffelaar & Evenhuis (1989) een vergelijkbare sterke stijging
met een top in 2005 (zie figuur 50). De absolute aantallen in hun prognose (ook in hun ‘lage’
variant) liggen echter veel hoger. De aantallen in de prognose van Steffelaar & Evenhuis zijn te
hoog ingeschat om twee redenen. Steffelaar & Evenhuis hebben niet gecorrigeerd voor prenatale
diagnostiek in de periode 1970-1985, maar dat effect is slechts klein. Bij hun berekening zijn
Steffelaar & Evenhuis er echter bovendien vanuit gegaan dat de overlevingskansen van mensen
met Downsyndroom in 1950 al op het zelfde niveau lagen als in 1989. Die veronderstelling is - zo
moge duidelijk zijn uit het voorafgaande - onjuist. In het hier gepresenteerde model zijn de in
werkelijkheid opgetreden aanzienlijke veranderingen in mortaliteit in de eerste tien levensjaren wel
verdisconteert. Daarmee is dit een correctie op het model van Steffelaar & Evenhuis.
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FIGUUR 50
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DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Beperkingen van het model
De natuurlijke geboorteprevalentie, de aantallen abortussen en de correctiefactor voor miskramen
kunnen zodanig precies worden ingeschat dat dit niet tot zeer grote afwijkingen zal leiden van de
werkelijkheid. Er is hier gekozen voor het goed onderbouwde model van Morris voor de
leeftijdgerelateerde kans op een kind met Downsyndroom. Als echter toch zou worden gekozen
voor één van de andere recente modellen (zie: Morris, Mutton & Alberman, 2002) zou dit leiden
tot geboorte- en bevolkingsprevalenties die 5 tot maximaal 11,5% hoger liggen dan de hier
berekende (noot 23).
Voor de overleving na het tiende levensjaar zijn de verschillen in empirische data (in ieder geval
na 1955) gering (figuur 23). Én, dat de tiensjaarsoverlevingskansen zeer aanzienlijk zijn verbeterd
de afgelopen eeuw - daarover bestaat geen twijfel.
In het model is dit laatste echter via een bepaalde werkwijze gekwantificeerd (figuur 22). Dit leidt
tot een model waarin de tienjaarsoverlevingskansen geleidelijk hoger worden. Mogelijkerwijs is dit
in werkelijkheid meer schoksgewijs gegaan. Er is eerder aangegeven dat er (empirische) aanleiding
is om het model wat dit betreft aan te passen voor de jaren negentig: in plaats van een geleidelijke
groei, een toename naar zo’n 93% tienjaarsoverleving in één keer na 1993. Ook voor eerdere
perioden is het niet onmogelijk dat er sprake is geweest van een iets meer schoksgewijze
verandering. Echter: het model komt goed overeen met de tellingen van mensen met
Downsyndroom in Engeland/Wales in de jaren 1949, 1968, 1982 en 1987. Dat wijst er dus op dat
de in het model gehanteerde combinatie van geboorteprevalentie en mortaliteit redelijk klopt met
de werkelijkheid. Voor Ierland zijn naar aanleiding van de vergelijking met de volkstellingen in
1974 en 1981 de overlevingskansen voor kinderen met Downsyndroom voor de periode 1920-1955
naar beneden toe bijgesteld. De algemene zuigelingensterfte lag in Ierland in die periode ook een
stuk hoger. Informatie over de hogere algemene zuigelingensterfte in Ierland in die periode maakt
het plausibel dat daarmee ook de overlevingskansen van kinderen met Downsyndroom in die jaren
lager moeten hebben gelegen dan in Engeland/Wales en Nederland. Het model kan dus niet zonder
meer van toepassing worden verklaard op ieder land: als er een andere historische ontwikkeling is
geweest wat betreft kindersterfte (en daarmee samenhangende sterfte van kinderen met
Downsyndroom), moet het model daaraan worden aangepast. Deze flexibiliteit heeft het model
ook.
Beperkingen wat betreft toekomstvoorspellingen
Voor wat betreft de toekomstvoorspellingen geldt uiteraard een hogere mate van onzekerheid. Het
aantal kinderen met Downsyndroom dat er wordt geboren is ten eerste afhankelijk van de leeftijden
van moeders. De prognose is dat deze onveranderd hoog blijven - maar echt weten kunnen we dat
niet. Een tweede onzekerheid is de reductie door prenatale diagnostiek. In het model is nu
uitgegaan van een lichte groei. Als echter veel meer vrouwen gebruik zouden gaan maken van
prenatale diagnostiek dan zal de bevolkingsprevalentie sterker gaan dalen. De tienjaarsoverleving
is bij de voorspellingen iets hoger gelegd dan in de huidige situatie. De kans is groot dat er hierin
nog meer verbetering zal optreden. Toch heeft dit dan maar een beperkte invloed op de voorspelde
bevolkingsprevalentie, omdat ook nu al de tienjaarsoverleving behoorlijk hoog ligt. Een meer
onzekere factor betreft de overleving na het tiende levensjaar. In de beschikbare empirische data
van na 1955 is er steeds een zeer grote sterfte tussen het vijftigste en zestigste levensjaar (figuur
23, 25, en 36). Mocht hierin - door medische vooruitgang - echt verandering komen, dan zullen de
voorspellingen wat betreft bevolkingsprevalentie en wat betreft aantallen personen met
Downsyndroom van 40 jaar en ouder zeker moeten worden bijgesteld naar boven.
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Kengetallen voor Nederland
Bovenstaande beperkingen in acht nemend mag wel geconcludeerd worden dat het model een
vruchtbaar model is. Het levert over een lange tijdsperiode een gedetailleerd beeld op van de
(waarschijnlijke) geboorteprevalentie, bevolkingsprevalentie en aantallen personen met
Downsyndroom van verschillende leeftijden.
Kengetallen voor het huidige Nederland, volgens het hier gepresenteerde model, zijn:
geboorteprevalentie rond de 14 per 10.000 geboorten; aantal geboren kinderen met
Downsyndroom per jaar zo’n 275; bevolkingsprevalentie ongeveer 7,7 per 10.000 inwoners ;
aantal personen met Downsyndroom plus minus 12600, waarvan zo’n 4600 onder de 20 jaar en
zo’n 4500 boven de 40 jaar.
Prenatale diagnostiek en demografische ontwikkelingen
Het model brengt verder het effect van prenatale diagnostiek in kaart. Duidelijk is daarbij dat met
een toegenomen reductiepercentage er tegelijkertijd de afgelopen decennia in Nederland sprake is
van een licht stijgende geboorteprevalentie en een min of meer gelijk blijvende
bevolkingsprevalentie (figuren 13, 14, 37 en 45). Het eerste wordt veroorzaakt door de hogere
leeftijd waarop vrouwen gemiddeld kinderen krijgen (figuur 3 en 6), het tweede eveneens, in
combinatie met een sterk verbeterde overleving van kinderen met Downsyndroom in de eerste
levensjaren (figuur 22, 25 en 26).
Demografische ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw van moeders (figuur 6) verklaren voor een
groot deel de ontstane verschillen tussen de drie onderscheiden landen in bevolkingsprevalentie. In
mindere mate worden deze verklaard door verschillen in gebruik van prenatale diagnostiek (figuur
14-17). Door de toegenomen reductie van het aantal geboorten van kinderen met Downsyndroom
(figuur 10, 12 en 15) zal het effect van prenatale diagnostiek op de bevolkingsprevalentie in de
komende decennia echter groter worden (figuren 45-46).
In Nederland wordt in iets mindere mate gebruik gemaakt van prenatale diagnostiek dan in
Engeland/Wales (figuur 14, 15 en 17). De oorzaak hiervan is vermoedelijk deels een verschillend
aanbod (al dan niet een systematische inzet van risicobepalende methoden voor vrouwen van alle
leeftijden - zie ook figuur 16)), maar er is daarnaast waarschijnlijk ook een cultureel verschil in
houding van zwangere vrouwen ten opzichte van prenatale diagnostiek en abortus.
Toepassingen
Het model kan worden gebruikt voor een aantal zinvolle toepassingen, zoals
toekomstvoorspellingen van de aantallen personen met Downsyndroom in verschillende
leeftijdsgroepen (zie figuren 45-49), het berekenen van het percentage kinderen met
Downsyndroom in het reguliere onderwijs (figuur 41), én het kunnen vaststellen van de mate van
representativiteit van de data-base van de SDS (figuur 42 en 43).
Belangrijk in het licht van de motivering voor dit onderzoek (zie de inleiding) is de conclusie dat
de SDS-bestanden voor de geboortejaren na zegge 1986 in hoge mate representatief zijn. In de
basisschoolleeftijd is zelfs zo’n 80 % van de kinderen met Downsyndroom bekend bij de SDS.
Ook kunnen (voor kinderen met Downsyndroom in de basisschoolleeftijd) nog een aantal
detailleringen worden gegeven met betrekking tot degenen die niet bekend zijn bij de SDS wat
betreft opleidingsniveau van de moeder, etniciteit en schooltype dat het kind bezoekt. Zowel de
hoge mate van representativiteit als de mogelijkheid te corrigeren op een aantal van deze relevante
kenmerken maakt de SDS-bestanden bij uitstek interessant voor wetenschappelijke onderzoekers.
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NOTEN
1. Omdat de exacte leeftijdsopbouw binnen een vijfjaarsgroep enigszins verschuift in deze periode
(in 1950 en 1960 loopt met name de curve tussen 35-39 jaar minder stijl dan in 1990 en 2000 - zie
figuur 2 en 3 - én dat geeft een kleine verschuiving in de kansgetallen voor de vijfjaarsgroep 35-39
jaar) is uitgegaan van het gemiddelde van deze kansen over alle jaren.
2. Omdat de prevalentie op grond van de vijfjaarsgroepen en op grond van de hele jaren niet geheel
overeenkomt in de periode 1950-2005 (als gevolg van de kleine verschuiving in de kansgetallen) is
de ‘vijfjaarsgroepen gebaseerde prevalentie’ gecorrigeerd. Dit is in een aantal stappen gedaan: er is
een lineaire regressie gemaakt die voor de periode 1950-1965 (demografisch een duidelijk andere
periode) zo goed mogelijk de prevalentie op grond van de vijfjaarsgroepen omzet in die op grond
van de hele jaren én er is een lineaire regressie gemaakt die ditzelfde doet voor de periode 19802005. De eerste regressievergelijking blijkt goed te werken in het corrigeren van de ‘vijfjaarsgroep
gebaseerde prevalentie’ in de ‘op hele jaren gebaseerde’ prevalentie voor de periode 1950 tot zelfs
1980 toe, de tweede werkt goed na 1980 (zie figuur A). De eerste regressievergelijking wordt
daarom toegepast om de prevalentie tussen 1936 en 1950 gebaseerd op de vijfjaarsgroepen te
corrigeren. Er wordt voorts verondersteld dat de eerste lineaire regressievergelijking ook mag
worden toegepast om de Engelse prevalentie gebaseerd op vijfjaarsgroepen te corrigeren voor de
periode 1938-1979 en dat de tweede vergelijking mag worden gebruikt voor de correctie na 1980
(zie figuur B). Overigens gaat het bij deze correcties om fine-tuning en niet om aanzienlijke
wijzigingen. Voor Ierland kon de geboorteprevalentie berekend worden met behulp van de
maternale leeftijd in hele jaren en is dus geen correctie nodig.
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FIGUUR A

natuurlijke geboorteprevalentie van Downsyndroom in Nederland
op hele jaren en op vijfjaarsgroepen gebaseerd, en gecorrigeerd
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FIGUUR B

natuurlijke geboorteprevalentie van Downsyndroom in Engeland/Wales
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3. Savva e.a. geven aan dat zij geen onderscheid kunnen maken tussen miskramen die als gevolg
van de prenatale ingreep optreden en spontane miskramen die er ook zonder ingreep zouden zijn
geweest. Gewoonlijk wordt het percentage miskramen dat optreedt als gevolg van een prenatale
ingreep echter ingeschat op 1% (bij vruchtwaterpuncties) à 1,5 % (bij chorionbiopsie) van het
totaal aantal ingrepen. Dat staat dus in geen verhouding tot het verlies door miskramen van 19 à
44% dat de onderzoekers bij zwangerschappen met Downsyndroom berekenden. De verklaring
voor het groter aantal miskramen in het geval van chorionbiopsie bij zwangerschappen met
Downsyndroom, is dan ook niet zo zeer de soort ingreep, maar de timing. Chorionbiopsie wordt
in een vroeger stadium van de zwangerschap uitgevoerd en dan is de kans op miskramen groter
én de tijd tussen de ingreep en de datum van een eventuele bevalling is ook nog eens langer (dus
zelfs bij een gelijke kans op een miskraam per week zijn er gewoonweg meer weken te gaan).
4. Daarbij is de berekening van Savva e.a. zo gemaakt dat de door hen geconstrueerde
correctiefactor feitelijk zou moeten worden toegepast op het aantal gedetecteerde vruchten
(gecorrigeerd voor bewust uitgedragen zwangerschappen). Het aantal gedetecteerde vruchten
(gecorrigeerd voor bewust uitgedragen zwangerschappen) ligt iets hoger dan het aantal
geaborteerde vruchten omdat er tussen het tijdstip van diagnostiek en abortus een klein aantal
spontane miskramen zal voorkomen.
5. Het verband tussen de correctiefactor en de leeftijd van de moeder is vrijwel lineair, dus de
factor horend bij de gemiddelde leeftijd kan worden gebruikt.
6. Voor Nederland kan in ieder geval op grond van de jaarverslagen van de Werkgroep Prenatale
Diagnostiek en Therapie tussen 1991 en 2003 worden vastgesteld dat er bij 60% van de
abortussen van kinderen met Downsyndroom bij vrouwen die waren gediagnosticeerd op grond
van het criterium ‘maternale leeftijd gelijk of hoger dan 36 jaar’ sprake was van een
vruchtwaterpunctie terwijl dit bij vrouwen met ‘ander criterium dan maternale leeftijd’ een
vergelijkbaar percentage van 55% was.
7. Op de volgende bladzijde wordt het rekenveld weergegeven waarmee is bepaald hoe veel
kinderen met Downsyndroom er minder zijn geboren in Engeland/Wales als gevolg van prenatale
diagnostiek.
De ruwe gegevens zijn ontleend aan: NDSCR (2004); Savva e.a. (2006); Mutton, Ide &
Alberman (1998); Crane & Morris (2006)
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REKENVELD 1

A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=
M=
N=
O=

jaar
percentage prenataal gedetecteerde kinderen met Downsyndroom bij zwangere vrouwen
van 35 jaar en ouder
percentage onder de 35 jaar
percentage vruchtwaterpunctie
percentage chorionbiopsie
((B1*D1*0,716)+(B1*E1*0,632)+(C1*D1*0,783)+(C1*E1*0,716))/10000 =
correctiefactor per jaar gebaseerd op aantal gedetecteerde vruchten
aantal met zekerheid geaborteerde vruchten
aantal vruchten waarvan het onbekend is of deze zijn geaborteerd
G1+(H1*0,92) = aantal vermoedelijk geaborteerde vruchten (92% van het aantal met
onbekende uitkomst is volgens NDSCR geaborteerd).
aantal met zekerheid levendgeborenen met Downsyndroom
J+(0,06*H1) = aantal vermoedelijk levendgeborenen met Downsyndroom (6% van het
aantal met onbekende uitkomst is een bewust uitgedragen zwangerschap volgens NDSCR)
totaal aantal prenatale diagnoses van kinderen met Downsyndroom (= totaal aantal
gedetecteerde vruchten)
F*L = aantal kinderen dat er meer geboren zou zijn als geen van de gedetecteerde
vruchten was geaborteerd
0,94*M = aantal kinderen dat er feitelijk minder geboren is (gecorrigeerd voor de 6%
bewust uitgedragen zwangerschappen)
N/ I = correctiefactor als uit zou zijn gegaan van (vermoedelijk) geaborteerde i.p.v.
gedetecteerde vruchten
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8. Omdat de abortussen uitgevoerd op een bepaald moment in de tijd als gevolg hebben dat er
ongeveer een half jaar later minder kinderen worden geboren wordt het effect van prenatale
diagnostiek in een bepaald jaar voor de helft toegepast op dat jaar zelf en voor de helft op het
daarop volgende jaar.
9. Voor 1995-2003 is ‘Downsyndroom’ als aparte categorie opgenomen in de ONS/ Department
of Health registratie; voor 1991-1994 kan het aantal van de categorie ‘Downsyndroom’ worden
geschat op grond van de categorie ‘chromosomale afwijking’ en de verhouding tussen beide
categorieën in de periode na 1994.
10. Overigens heeft de waarde van C wel invloed op de leeftijdsverdeling van de moeders, maar
slechts een beperkte invloed op de totaalcijfers: het verschil tussen de uiterste waarden C=0 of
C=1 is gemiddeld 4,5% (een verschil van 1% in 1991 tot 6% in 2003); het maximale verschil is 9
kinderen op 152-161 ‘minder geboren kinderen’ in 2003).
11. De correctie is uitgevoerd met de volgende formule
minder geboren kinderen door prenatale diagnostiek =
((chormate*(1-(0.376*0.93))) + (C*choniet*(1-(0.368*0.93))) +
(vpmater* (1-(0.288*0.93)) ) + (C*vpniet*(1-(0.284*0.93)))) +
(((vpniet * (1 - C)) * (1-(0.217 *0.93))) + ((choniet * ( 1 - C)) * (1-(0.267 *0.93))))
chormate = aantal abortussen van prenataal gedetecteerde kinderen met Downsyndroom bij
zwangere vrouwen met criterium ‘maternale leeftijd’ na chorionbiopsie
vpmater = idem na vruchtwaterpuncties
choniet= aantal abortussen na chorionbiopsie bij vrouwen met ‘niet-maternaal criterium’
vpniet = idem na vruchtwaterpuncties
C = percentage vrouwen ouder dan of gelijk aan 35 jaar binnen de categorie ‘niet-maternaal
criterium’
0,93: factor die corrigeert voor het feit dat bij vaststelling van de correctiefactoren door Savva
e.a. uitgegaan is van het aantal gedetecteerde i.p.v. het aantal geaborteerde vruchten (deze factor
corrigeert voor het feit dat er tussen de tijd van de detectie en de abortus ook spontane
miskramen kunnen optreden - het is door de auteur van dit onderzoek uitgeprobeerd op de
NDSCR-gegevens over detectie en abortus en levert daar de juiste passende correctie op).
0,376: gemiddeld verlies door miskramen bij de groep 36+ (maternaal criterium) bij
chorionbiopsie; 0,368: gem. verlies bij chorionbiopsie bij 35+ (deel van de groep niet- maternaal
criterium ouder dan 35); 0,288: gem. verlies bij de groep 36+ bij vruchtwaterpuncties; 0,284:
gem. verlies bij de groep 35+ bij vruchtwaterpuncties; 0,217: gem. verlies bij de groep 35- bij
vruchtwaterpuncties; 0,267: gem. verlies bij 35- bij chorionbiopsie
12. Omdat zowel deze correctiefactor als het aantal abortussen van kinderen met Downsyndroom
in Nederland in die periode klein is, zal ervan worden afgezien om ook nog een alternatief model
zonder correctiefactor te berekenen.
13. Bij de berekening van de curve in figuur 24 is als volgt te werk gegaan. Het door de auteur
ontwikkelde model voorspelt voor het geboortejaar 1939 een geboorteprevalentie van 21.5 per
74

10.000 geboorten en een tienjaarsoverleving van 31%. Van die 21.5 zijn er in 1949 (jaar waarin
Penrose heeft geteld) dus nog 6.65 in leven. Maar van de 10.000 geboren kinderen is er in die
tien jaar ook een percentage gestorven (achtergrondsterfte). In 1949 is er van de kinderen
geboren in 1939 nog zo’n 93% in leven (tienjaarsoverleving in de algemene bevolking van
Engeland/Wales voor geboortejaar 1939 - gebaseerd op CSO-gegevens). In de bevolking zou je
dan 6.65/0.93 personen met Downsyndroom per 10.000 personen moeten aantreffen. Dat wil
zeggen 7.2 per 10.000. Penrose berekende op grond van zijn tellingen: 6 per 10.000 voor de
leeftijd van 10 jaar. Als ervan wordt uitgegaan dat het hier gepresenteerde model correct is dan is
er sprake van een lichte under-ascertaiment in de data van Penrose: om de juiste aantallen te
verkrijgen zouden dan zijn aantallen met een factor 1.2 moeten worden vermenigvuldigd (ervan
uitgaande dat de under-ascertainment voor alle leeftijden boven de tien jaar even groot is).
In de leeftijd 10-15 vond Penrose een prevalentie van 4.6 per 10.000 personen. Dat wordt
vermenigvuldigd met 1.2 tot 5.5 om te compenseren voor under-ascertainment. Er moet dan nog
gecompenseerd worden voor de achtergrondsterfte (ongeveer 92% is de twaalfjaarsoverleving in
de algehele bevolking van Engeland/Wales voor het geboortejaar 1936). De 5.5 wordt daarom
vermenigvuldigd met 92% tot 5 (dat zou de prevalentie zijn geweest voor die leeftijd wanneer er
geen achtergrondsterfte zou zijn). Voor het geboortejaar 1936 (als geboortejaar gebruikt voor
degenen die in 1949 10-15 jaar zijn) voorspelt het model dat er van de 21.5 per 10.000 geboorten
na tien jaar nog 5.8 in leven zijn. Van die 5.8 met tien jaar zijn er (zie hierboven) met 12 jaar dan
nog 5 in leven, dat wil zeggen zo’n 86% (aantal van 10 jaar is op 100% gesteld).
Op analoge wijze is berekend dat er op de leeftijd van 20 jaar (ten opzichte van de aantallen op
de leeftijd van 10 jaar) nog 65% in leven was, met 30 jaar 55% en met 40 jaar 22%. Er is
vervolgens vanuit gegaan dat met 65 jaar nog 0% in leven was. Dat laatste is speculatief: Penrose
zelf ging er zelfs vanuit dat al met 53 jaar de 0% was bereikt. Maar, Ross, Innes en Kidd in
Steele & Stratford (1995) vonden bij een telling in 1961 dat er 0.1 per 10.000 personen met
Downsyndroom waren van 60 jaar en ouder (minstens 3% overleving ten opzichte van de tien
jaar). Deze personen waren in 1949 minstens 48 jaar - en toen waren het er uiteraard nog een
stuk meer. Vandaar dat hier is uitgegaan van de iets hoger ingeschatte leeftijd van 65 voor de
0%.
De lijn in figuur 24 is vervolgens na interpolatie voor de overige leeftijden getrokken.
14. Wanneer de levensverwachting wordt bepaald door te kijken naar de feitelijke sterfte per
leeftijdsgroep gedurende een beperkte periode (zoals Maaskant (1993)) leidt dit ook al tot een te
pessimistisch beeld bij snelle verbeteringen in de daarop volgende periode. Maar die methode
geeft nog een enigszins valide beeld. Als de levensverwachting echter wordt berekend door de
geboorteprevalentie in een bepaald jaar in het verleden te vergelijken met de
bevolkingsprevalentie van de bijbehorende leeftijdsgroep op dat moment dan is het effect van
een pessimistische vertekening nog veel groter. Penrose bijvoorbeeld deed dit bij de bepaling van
de levensverwachting in 1929 en 1949. De methode houdt in dat de overleving tot bijvoorbeeld
30 jaar wordt berekend door te tellen welk percentage van de personen geboren in 1919 er in
1949 nog in leven is. Maar, dat is dan de 30-jaarsoverleving van degenen die geboren zijn in
1919 en niet van degenen die geboren zijn in 1949! Bij snelle veranderingen in de overleving
geeft deze methode een beeld dat eerder past bij de decennia ervoor dan bij het jaar zelf
waarvoor wordt verondersteld dat de levensverwachting is bepaald.
15. Dit is bijvoorbeeld bij Maaskant duidelijk het geval. Zij heeft alleen gekeken naar
geïnstitutionaliseerde mensen met Downsyndroom. Vlak na de geboorte, als de grootste sterfte
optreedt, zijn er nog geen kinderen geïnstitutionaliseerd, ook niet in 1978. De overlevingscurve
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en bijbehorende levensverwachting komen dan hoger te liggen dan in werkelijkheid het geval zal
zijn.
16. De methode voor berekening van de levensverwachting die voor het hier gepresenteerde
onderzoek is gebruikt is gelijk aan die van Maaskant (1993) en levert de gemiddelde
levensverwachting op: het aantal jaren dat een persoon bij geboorte gemiddeld te leven heeft.
Glasson e.a berekende de mediane levensverwachting: de leeftijd waarop 50% van de personen
nog in leven is. Deze zijn niet gelijk aan elkaar. Wanneer de methode uit Maaskant op de
overlevingscurve uit Glasson e.a. wordt toegepast dan komt er 53,5 jaar als gemiddelde
levensverwachting uit (en niet de 58,5 uit het artikel van Glasson e.a., hetgeen dus de mediane
levensverwachting is). Die 53,5 zit dicht bij de 51,8 uit het model voor 2000. De kleine
discrepantie tussen het model en Glasson e.a. komt voort uit vooral een iets lagere
tienjaarsoverleving in het model. Wordt deze wel even hoog ingeschat als in Glasson e.a.
(namelijk 95%) dan komt in het model de levensverwachting op 52,9 te liggen (dat is voor 2010
zo gedaan). Het verschil dat er nog overblijft tussen de levensverwachting in het model en die
van Glasson komt voort uit het gegeven dat de Glasson-curve na het tiende levensjaar iets hoger
ligt dan de gemiddelde curve uit het model.
17. Als er vanuit zou worden gegaan dat de Glasson-curve vanaf 1990 geldig is dan zou het
totale aantal personen met Downsyndroom in 2006 1,3% meer zijn dan berekend volgens het
model.
18. De hogere aantallen personen met Downsyndroom in Ierland uit de geboortejaren voor 1955
in het oorspronkelijke model zouden theoretisch ook kunnen voortkomen uit een te hoog
ingeschatte geboorteprevalentie voor de periode 1920-1955. Voor de periode vóór 1955 is de
geboorteprevalentie in het model gelijk gesteld aan de geboorteprevalentie in de periode 19551960. Gegevens over leeftijden van moeders zijn bij het CSO namelijk pas beschikbaar voor de
jaren vanaf 1955. Directe gegevens over de voorafgaande periode ontbreken.
Maar, er is wel een indirecte werkwijze mogelijk waarmee aannemelijk kan worden gemaakt dat
de geboorteprevalentie van Downsyndroom vóór 1955 in Ierland waarschijnlijk redelijk constant
is geweest. Uit verschillende volkstellingen (census) van Ierland tussen 1926 en 1996 kunnen
twee demografische grootheden worden geconstrueerd. Het eerste construct is het aantal
getrouwde vrouwen tussen de 20 en 29 jaar gedeeld door het aantal getrouwde vrouwen tussen
de 20 en 39 jaar (het geheel uitgedrukt als percentage - dus keer 100). Er is voor deze
leeftijdsrange gekozen omdat de meeste kinderen bij vrouwen tussen de 20 en 39 jaar zullen
worden geboren én in een goed Katholiek land als Ierland zal dat ook zeer vaak binnen het
huwelijk zijn. Tussen 1961 en 1971 stijgt het percentage ‘jonge’ getrouwde vrouwen (20-29 jaar)
fors, hetgeen betekent dat er in die periode relatief veel ‘jonge’ getrouwde vrouwen zijn - en
waarschijnlijk dus ook relatief veel ‘jonge’ moeders (er wordt jong getrouwd en die groep is ook
groot). In diezelfde periode zakt de geboorteprevalentie van Downsyndroom fors. Dat laatste
hangt ook samen met de ontwikkeling in een tweede demografisch construct, namelijk: het aantal
kinderen onder de 1 jaar gedeeld door het aantal getrouwde vrouwen tussen de 20-39 jaar (het
geheel ook hier weer keer 100). Een daling in dit tweede construct betekent dat vrouwen
gemiddeld gesproken minder kinderen krijgen (en daarmee minder lang doorgaan met kinderen
krijgen - dus kleinere gezinnen en minder ‘oudere’ moeders) en dat leidt uiteraard tot een daling
van de geboorteprevalentie van Downsyndroom (zichtbaar tot 1979). Vervolgens blijft na 1981
het tweede construct licht dalen (dus nog minder kinderen per gezin), maar dan daalt (als een
beweging met een tegengesteld effect) echter tegelijkertijd het eerste construct fors (dus: relatief
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minder ‘jonge’ getrouwde vrouwen en dat kan worden geduid als het vaker uitstellen van
trouwen en kinderen krijgen). Dat laatste (uitstelmoeders) maakt dat de geboorteprevalentie van
Downsyndroom weer licht stijgt in die periode.
Het opvallende in grafiek C is nu dat er in deze beide relevante demografische constructen in de
periode 1926-1961 nauwelijks verandering is opgetreden - hetgeen dus een indicatie vormt voor
een waarschijnlijk vrij constante geboorteprevalentie van Downsyndroom.
Voor de zuigelingensterfte in de periode voor 1955 zijn er duidelijk empirische aanwijzingen dat
deze in Ierland veel hoger lag dan in Engeland/Wales (en Nederland). Juist kwetsbare kinderen
zoals kinderen met Downsyndroom zullen tot degenen behoren die bij een hoge
zuigelingensterfte veel minder overlevingskansen hebben. Dat kan heel goed de afwijking
verklaren tussen het model en de volkstellingen van 1974 en 1981 waar het de prevalentie van
Downsyndroom betreft voor personen geboren voor 1955.
Overigens maakt het voor de hoogte van de berekende bevolkingsprevalentie natuurlijk niet uit
of er wordt gecorrigeerd vanwege een lagere geboorteprevalentie of vanwege een hogere sterfte.
De bevolkingsprevalentie is immers uiteindelijk het gecombineerde product van
geboorteprevalentie en sterfte.
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FIGUUR C

19. Het model ligt in 1974 voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar hoger dan de volkstelling van 1974,
maar in 1981 vertaalt dat zich voor de leeftijdsgroep 5-9 jaar of 10-14 jaar niet naar een hogere
waarde van het model ten opzichte van de volkstelling uit 1981. Dat wijst erop dat er in 1974
sprake is geweest van onder-registratie bij de volkstelling in de jongste leeftijdsgroep. Verder
is dat patroon ook zichtbaar bij alle Engelse tellingen.
20. Bij een gelijk opkomstpercentage boven de 35 jaar, maar met een relatief iets kleinere
groep boven de 35 jaar én binnen die groep 35+ gemiddeld bovendien iets jongere moeders,
zullen er vanzelf ook minder vruchten worden gedetecteerd. Het reductiepercentage boven de
35 jaar ligt in Nederland al jaren rond de 45-50%: je kunt er daarom vanuit gaan dat wanneer
de natuurlijke geboorteprevalentie als gevolg van een groter aantal oudere moeders met 1 punt
omhoog gaat de feitelijke geboorteprevalentie met ongeveer een halve punt omhoog zal gaan.
21. De verdeling over opleidingsniveaus in de steekproef van Van der Veek komt overeen met
die zoals volgens het model berekend voor alle ouders van kinderen met Downsyndroom. Maar
waarschijnlijk is - als de beredenering in de hoofdstekst wordt gevolgd - de betreffende
steekproef daarmee wel scheef ten opzichte van de SDS-bestanden. Een verklaring zou kunnen
zijn dat er relatief veel moeders met een ‘laag’ opleidingsniveau hebben gereageerd op de
betreffende enquête, mogelijkerwijs omdat degenen met een ‘laag’ opleidingsniveau die toch
contact zoeken met de SDS een bepaalde selectie vormen van mensen met een ‘laag’
opleidingsniveau die boven-gemiddeld actief zijn.
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22. In de betreffende CBS-tabel wordt uitgegaan van de leeftijd van de moeder op 31 december
van het jaar waarin het kind is geboren. Dat betekent dat een vrouw van 36 jaar in die tabel in
werkelijkheid tussen de 35,0 en 37,0 jaar oud kan zijn geweest op het moment van de geboorte.
Het gemiddelde ligt dan op 36. Daarmee is rekening gehouden bij het toepassen van de formule
van Morris (formule 1).
23. In figuur D wordt voor Nederland voor een aantal verschillende modellen voor
leeftijdgerelateerde kans weergegeven wat de feitelijke geboorteprevalentie zou zijn geweest
bij toepassing van dat model. Het model van Cuckle e.a. is het enige model dat wat betreft
geboorteprevalentie lager ligt dan dat van Morris - het is echter gebaseerd op de oudste
gegevens met de hoogste mate van under-ascertainment (waarbij door Cuckle e.a. is
gecorrigeerd voor deze vermoedelijke under-ascertainment - maar dat is dan bij een hoge mate
van under-ascertainment wel een gok). De andere recente modellen liggen 5 tot maximaal
11.5% hoger dan het model van Morris.
Om te bekijken of één van deze modellen een goed alternatief zou kunnen vormen voor Morris
kan worden gekeken naar figuur 18. Hierin werd het percentage moeders van kinderen met
Downsyndroom even oud of ouder dan 35 jaar weergegeven zoals het model gebaseerd op
Morris dit voorspelt. De ter vergelijking in deze figuur opgenomen empirische gegevens liggen
iets lager. Nu is het enige recente model dat in vergelijking met Morris een iets lager
percentage 35+ moeders (van kinderen met Downsyndroom) voorspelt het model van Bray.
Dat is daarmee de enige serieuze concurrent. Het model van Bray ligt wat betreft feitelijke
geboorteprevalentie zo’n 5% hoger dan dat van Morris (en ligt daarmee dichter bij de telling
van Anthony e.a. voor 2003). Toepassing van Bray’s model zou betekenen dat 35,4% (i.p.v.
37,2) van de kinderen met Downsyndroom naar een reguliere basisschool gaat én dat er in de
schoolgaande leeftijd zo’n 76% (i.p.v. 80%) van de ouders bekend is bij de SDS. Overigens is
het model van Bray gebaseerd op diverse onderzoeken waaronder ook verschillende oude
studies met een zeer hoge under-ascertainment, hetgeen wel twijfel geeft over de
betrouwbaarheid.
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FIGUUR D

'feitelijke' prevalentie van Downsyndroom in Nederland
vergelijking tussen modellen
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