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Prenatale diagnostiek
Reader met materiaal uit het eigen magazine van de Stichting Downsyndroom (SDS)
Nu er tijdens de zwangerschap al zoveel aandacht wordt besteed
aan de kans op een baby met Downsyndroom, wordt ook de
behoefte aan gedegen informatie daarover natuurlijk steeds groter.
Daarom heeft de SDS gemeend eerder over dat onderwerp
verschenen artikelen uit het eigen magazine, ‘Down + Up’, beter
toegankelijk te moeten maken door ze met elkaar in één ‘reader’
onder te brengen. Die ligt nu voor u.
Een paar opmerkingen vooraf
In relatie tot het grote aantal zwangerschapscontroles waarbij de
mogelijkheid dat de baby Downsyndroom heeft aan de orde komt,
krijgt de SDS maar weinig ouderervaringen aangeleverd die
daarover gaan. Wij hebben bij het samenstellen van deze reader
dus ook maar een beperkte keuze gehad. Daar komt bij dat aan de
SDS zeg maar rustig alleen bij zeer grote uitzondering kopij wordt
aangeboden met betrekking tot afgebroken zwangerschappen. De
SDS ziet het als haar primaire taak om ontwikkeling en ontplooiing
van kinderen met Downsyndroom zo veel mogelijk te bevorderen.
Dat nodigt natuurlijk niet uit tot aanbieden van bevindingen over
zwangerschappen die afgebroken zijn. Vandaar.
Een tweede gevolg van de beperkte keuze is dat het in de hier wel
opgenomen gevallen door puur toeval gaat om vaak nogal
complexe problematiek bovenop dat Downsyndroom. Daardoor
ontstaat een vertekend beeld. Natuurlijk zijn er de nodige medische
problemen die onder deze groep gemiddeld meer voorkomen dan
bij andere kinderen, zoals hartafwijkingen, keel-, neus- en
oorproblemen, maag- en darmafwijkingen en schildklierproblemen.
Maar daar kan heel vaak wel wat aan worden gedaan! En met
goede resultaten. Neem de hartafwijkingen. Kort geleden is
aangetoond dat de sterfte tijdens of kort na de operatie van de
meest gecompliceerde hartafwijking (hoe spannend voor de ouders
ook) intussen bijna nul is. Verder blijkt de kwaliteit van bestaan van
tieners en jongvolwassenen met Downsyndroom die op jonge
leeftijd een hartoperatie ondergingen vergelijkbaar te zijn met die
van anderen zonder hartafwijking. Tenslotte dient hier te worden
opgemerkt dat het vaker voorkomen van allerlei lichamelijke en
medische afwijkingen niet betekent dat alle mensen met
Downsyndroom alle mogelijke bijkomende problemen ook
daadwerkelijk hebben. Veel van hen hebben slechts enkele of zelfs
in het geheel geen bijkomende medische problemen.
Een derde gevolg van diezelfde beperkte keuze is dat sommige
artikelen -hoewel qua beschrijving van de problematiek niet minder
belangrijk- al wel een paar jaar oud zijn. Het gevolg daarvan is dat
de erin besproken medische methodieken intussen zijn gewijzigd,
gemoderniseerd of anderszins aangepast.
Meer over het meisje op de foto op het omslag vindt u in het artikel
‘Sanne’ verderop in deze bundel.
U treft in deze reader achtereenvolgens aan:
1. ‘Prenatale screening waarom eigenlijk?’, door Roel Borstlap,
kinderarts n.p., medewerker SDS Een artikel waarin enkele
vragen over het ‘waarom’ van deze praktijk belicht worden. Wat
is de motivatie om de testen te ontwikkelen en wat wil men er
mee bereiken?
2. ‘Margriet geeft eenzijdig beeld’, door Linda Schneiders
Reactie van de moeder van een zoon met Downsyndroom op
het eerdere artikel ‘Het dilemma van de vlokkentest’. Dat ging
toen uitsluitend over vrouwen die een kind met Downsyndroom
weg hebben/zouden laten halen. Een eenzijdig negatief artikel,
dat de indruk wekte dat het vanzelfsprekend is dat je een kind
met een chromosoomafwijking niet geboren laat worden.

3. ‘Er was iets in de nek’, door Els Hallatu. Hierin gaat het over
een met behulp van een Röntgenfoto geconstateerde
verdikking in de nek van de baby. Die werd kort daarna via een
echo geverifieerd. Daarop volgde een vruchtwaterpunctie met
de uitslag Downsyndroom. Een paar maanden later werd Joël
geboren....
4. ‘De roze wolk verdween’, door Tilly Dorst. Het verslag van
een gesprek met vier ouderparen, die besloten hun
zwangerschap van een baby met Downsyndroom uit te dragen.
Bij drie ervan moest op dat moment de bevalling nog
plaatsvinden.
5. ‘Houden van Paul was helemaal niet moeilijk’, door Carla
Vijge. Een van de drie moeders die nog voor de bevalling
stonden uit het voorgaande artikel beschrijft de eerste
maanden van het leven van haar zoon met Downsyndroom tot
aan zijn dood als gevolg van een hartafwijking.
6. ‘Dorine is een cadeau, maar Paul blijft ons tweede kind’,
eveneens door Carla Vijge Terugblik van diezelfde moeder, na
de geboorte van een volgend kind.
7. ‘Sanne’, door Franka Stevens. Een gesprek met de moeder
van het meisje op het voorblad van deze bundel, maar dan
twee jaar na haar geboorte en na een bewust uitgedragen
zwangerschap.
8. ‘Zelfs bekenden mijden ons’, door Kees Schoonderwoerd Al
tijdens de zwangerschap was duidelijk dat het een kindje van
Janny en Chris van Kranenburg met Downsyndroom zou
worden. En ook dat het een hartafwijking zou hebben. Op een
paar uitzonderingen na echter ondervinden ]anny en Chris
bitter weinig steun van hun beider families.
9. ‘Prenatale diagnostiek, zouden we dat nog eens willen?’,
door Johan Hooglugt Het relaas van de beleving van Johan en
Vera van prenatale diagnostiek. Zij krijgen daarna een dochter
met Downsyndroom, Veronique, met aanzienlijke medische
problemen.
10. ‘Vera kwam in de auto voor het ziekenhuis’, door Renate
Broeders-Gorissen Alles was goed voorbereid. Renate en Ad
wisten dat ze een dochter met Downsyndroom zouden krijgen,
waarschijnlijk gezond. De SDS was gebeld om informatie,
iedereen was op de hoogte, alles was verwerkt, dus niets stond
een ontspannen geboorte in de weg. Maar Vera wou het net
even anders.
11. ‘Een volgend kind?’, door Marian de Graaf Een veel
besproken vraag in SDS-kringen -van mensen die zelf al een
kind met Downsyndroom hebben en dus zeer goed weten waar
het over gaat- is: ‘Willen we een volgend kind? En wat doen we
dan bij een volgende zwangerschap? Prenataal onderzoek? Of
doen we helemaal niets?’
12. ‘Zwangerschap afgebroken, toch een mooie herinnering
aan Kristel’. Op 26 Juli jl. is Kristel Maria geboren, nadat haar
moeder en haar vader hadden besloten de zwangerschap op
medische indicatie te laten beëindigen.
13. ‘Abortus: een kaakslag voor al die nu leven’, ingezonden
brief van Jo Lebeer De auteur was geschokt door het artikel
hiervoor in deze bundel van de hand van ouders die hun
ongeboren vrucht met Downsyndroom hebben laten aborteren,
en daarover vertellen op een haast vertederende manier. Ze
hebben het zelfs een naam gegeven; het duurt even voor de
lezer zich realiseert dat het hier over een gewilde abortus gaat.
14. ‘Grote druk van de medici’, door Eric De Broeck Antwoord op
de hierboven genoemde brief van Jo Lebeer
15. ‘Toch geen Downsyndroom’, door Imme Söhne. Het relaas
van een moeder die er als gevolg van de gebeurtenissen
tijdens haar zwangerschap al bijna van overtuigd is dat haar
baby Downsyndroom zal hebben en haar gevoel van schaamte
toen dat niet zo bleek te zijn.

Z

oals in Down+Up 79 werd

beschreven, ontstond in de jaren
zestig van de vorige eeuw de mogelijkheid van prenatale diagnostiek op
Downsyndroom. Waarom men dat wilde
kan enigszins begrijpelijk worden als
men weet hoe er halverwege de vorige
eeuw tegen mensen met Downsyndroom werd aangekeken.
In die tijd konden ernstige hart- en
darmafwijkingen niet worden geopereerd en werden mensen met Downsyndroom lang niet allemaal gescreend
op schildklierafwijkingen, gehoor- en
gezichtsproblemen. Er waren geen speciale programma’s waarmee de ontwikkeling gestimuleerd werd of onderwijs
gegeven kon worden. Zo’n kind met
Downsyndroom was in de ogen van
veel toenmalige kinderartsen een te
zware klus voor het gezin en er werd
vaak direct of binnen enkele jaren na
de geboorte geadviseerd het kind in een
instituut te plaatsen. Er waren mensen
die iemand met Downsyndroom niet als
een ‘persoon’ beschouwden en er waren
medici die bepleitten dat screening op
Downsyndroom goedkoper voor de samenleving zou zijn dan alle mensen met
Downsyndroom in leven te laten.
In de jaren vijftig werd de verstandelijk
gehandicapte vooral als patiënt gezien.
In de jaren zestig werd ingezien dat de
‘zwakzinnige’ nog wel wat kan leren en
in de jaren zeventig dat hij ook gevoelens
heeft en contact zoekt met met anderen.
In die jaren lagen de kinderen met een
handicap op een rij bedden op een volle
slaapzaal. Zorg was toen: in leven houden. Dus enerzijds waren de mensen met
Downsyndroom veel meer gehandicapt
door mindere medische behandeling
en anderzijds was de attitude van en de
plaats in de maatschappij (geen plaats)
heel anders.
Dit beeld is voor een groot deel kennelijk bij velen blijven hangen. Misschien
wat afgezwakt, maar toch.
In 2001 en 2004 heeft de regering, op
haar verzoek, van de Gezondheidsraad
advies gekregen over de wetenschappelijke stand van zaken omtrent de
prenatale onderzoeks- en screeningsmogelijkheden. Zoals bekend gaf deze het
advies om alle zwangeren een screening
op Downsyndroom aan te bieden, met
als doel: ‘zwangere vrouwen en hun
partners die daar prijs op stellen tijdig te
informeren over de aan- of afwezigheid
van Downsyndroom bij de foetus, om hen
in staat te stellen bij een afwijkende uitkomst eigen afwegingen te maken: zich
voorbereiden op de geboorte van een kind
met die aandoening dan wel besluiten

Prenatale screening
waarom eigenlijk?
In het vorige nummer van Down+Up (nr. 79, herfst 2007) werd het
ontstaan en de huidige organisatie van de prenatale screening op
Downsyndroom, zoals die nu in de praktijk wordt uitgevoerd, beschreven. Dat was vooral de technische kant van het verhaal. Nu zullen wij
enkele vragen over het ‘waarom’ van deze praktijk belichten. Wat is de
motivatie om de testen te ontwikkelen en wat wil men er mee bereiken?
• Roel Borstlap, kinderarts n.p. , medewerker SDS
de zwangerschap af te breken. Het doel
van screenen mag niet zijn om kosten te
besparen door het zo veel mogelijk voorkomen van de geboorte van kinderen
met bepaalde ernstige aandoeningen. De
morele rechtvaardiging is gelegen in het
principe van ‘leed voorkomen’ door het
verschaffen van handelingsopties’.
Dit was allang praktijk door het aanbieden van de diagnostische tests aan
zwangeren van 36 jaar en ouder en geaccepteerd in de maatschappij. Incidenteel
boden ook gynaecologen op eigen initiatief screeningen aan.

Uitgangspunt blijft voorkomen

De Gezondheidsraad wijst er wel op dat
de levensverwachting en de kwaliteit
van leven van mensen met Downsyndroom gestegen is. Het is verheugend
dat dit wordt geconstateerd, maar het
uitgangspunt blijft toch een ernstige
aandoening en leed voorkomen. Het
komt er dus op neer dat de Gezondheidsraad en in haar verlengde de regering
en de hulpverleners in het veld er nog
steeds van uit gaan dat het hebben van
(een kind met) Downsyndroom leed met
zich mee brengt. En omdat het al vele jaren in de maatschappij aanvaard was om
Downsyndroom voor de geboorte vast te
stellen, met vervolgens de mogelijkheid
de zwangerschap af te breken, vindt men
het vanzelfsprekend om de voor iedere
zwangere betere methode van screening
dan ook aan iedereen aan te bieden.
Kenmerk van screening is dat het gaat
om een ongevraagd aanbod op initiatief
van de hulpverlener aan mensen die
zelf (nog) geen reden hebben medische
hulp te zoeken. Zo’n aanbod is alleen
maar aanvaardbaar als de balans van
voor-en nadelen voor de betrokkenen
doorslaat naar de voordelen. Volgens
de Gezondheidsraad is een voordeel bijvoorbeeld dat een zwangere en partner
bij een verhoogde kans op een kind met
een handicap zelf kunnen kiezen wat zij
verder willen, terwijl de meerderheid die
meedoet aan de screening gerustgesteld
wordt. Nadeel is dat die geruststelling

onterecht kan blijken te zijn, want als de
kans op Downsyndroom niet verhoogd
is betekent het niet dat een kind met
Downsyndroom of een andere aandoening uitgesloten is. Ook is er kans op
een miskraam van een achteraf gezond
kind als men bij een verhoogde kans
verder diagnostisch onderzoek doet.
Of de voordelen nu opwegen tegen de
nadelen is moeilijk te zeggen. Weer zet
men dit af tegen de toen bestaande praktijk en stelt dat er meer voordelen zijn
ten opzichte van de eerdere situatie. Bij
de groep vrouwen van 36 jaar en ouder
worden er nu door de screening minder
diagnostische tests gedaan en zijn er
daardoor minder onnodige miskramen.
Men vergeet dan mijns inziens dat als
alle vrouwen gescreend worden, er in
totaal meer diagnostische tests gedaan
zullen worden. Met dus meer achteraf
onnodige miskramen.
De Gezondheidsraad geeft toe dat de
marge tussen het moreel aanvaardbaar
of onaanvaardbaar zijn van de screening
smal is. Het doel, aanstaande ouders een
optimale kans tot eigen keus te bieden,
kan alleen dan verwezenlijkt worden als
de voorlichting, begeleiding en zorg voor
mensen met een belemmering in de
maatschappij van hoge kwaliteit is. Men
benadrukt dat kwalitatief hoogwaardige
informatie onontbeerlijk is voor een
eigen keuze. Men stelt dat de informatie
eerlijk, toereikend, bevattelijk en evenwichtig moet zijn en niet beperkt moet
blijven tot de technische kant. Maar ook,
omdat er veel onwetendheid over Downsyndroom is en er snelle ontwikkelingen
zijn, er actuele voorlichting hierover
nodig is. Dit advies heeft de regering
ter harte genomen en is er gezorgd voor
goede voorlichting zoals in D+U 79 is
beschreven.
Maar kennelijk heeft dit niemand aan
het denken gezet over hoeveel beter de
kwaliteit van leven van mensen met
Downsyndroom nu is en of de massale
screening nog wel gerechtvaardigd is.
Het lijkt er op dat men daar geen waardeoordeel over wil hebben.
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Is Downsyndroom wel zo ernstig?

Wanneer is een aandoening ernstig?
Ernstig betekent zwaar, van ingrijpende
en onaangename aard. Meestal wordt
een aandoening beoordeeld door medici.
De klinisch geneticus vindt een extra
chromosoom een ernstige afwijking. De
kinderarts vindt een hartafwijking, zoals
een AVSD (verbinding tussen de linker
boezem en kamer met de rechter boezem
en kamer) ernstig, want onbehandeld
gaan veel kinderen er in het eerste levensjaar aan dood. En degenen die in
leven blijven, zijn in de loop der jaren
toenemend gehandicapt door het toenemend slechter functioneren van hart en
longen. Onbehandeld is een slecht werkende schildklier een ernstige afwijking.
De persoon in kwestie groeit slecht, heeft
weinig energie en zal niet erg actief zijn,
heeft last van obstipatie en de verstandelijke ontwikkeling blijft erg achter. Iemand die slecht hoort of ziet zal ernstig
belemmerd zijn in de communicatie en
kan erg moeilijk gedrag gaan vertonen.
Beschrijvingen over wat Downsyndroom inhoudt komen meestal uit de
medische hoek. Beleidsmakers en media
vragen aan medici informatie, als zij wat
willen weten. Nieuwe of aanstaande ouders hebben voor hun eerste informatie
met medici te maken. En als medici zich
op de hoogte willen stellen, stuiten zij in
de medische literatuur op kille cijfers en
informatie over wat er allemaal mis kan
zijn. Want dat is de medische denkwijze:
gezond of ziek. Downsyndroom is in
deze optiek een ziekte, een aandoening,
die niet beter gemaakt kan worden.
‘Het is een gevolg van een ernstige chromosoomafwijking. Bijna 50 procent heeft
een ernstige hartafwijking, er is grotere
kans op ernstige aangeboren maagdarmafwijkingen. Het gaat gepaard met
een in ernst variërende geestelijke handicap. Vanaf de leeftijd van veertig jaar
hebben allen een grote kans dement te
worden’.
Medici die zich er verder niet in verdiepen blijven in dit beeld hangen. Helaas
is dat bij veel gynaecologen en verloskundigen ook het geval, terwijl die de
eerste voorlichting moeten geven bij
prenatale screening. Deze mensen bepalen vooral wat er in de praktijk gebeurt.
Er is echter een discrepantie tussen wat
artsen belangrijk vinden over het beeld
van Downsyndroom en de voorlichting
hierover, en ouders. Artsen belichten de
lichamelijke afwijkingen het meest, terwijl ouders veel meer willen weten over

hoe het leven er uit zal zien wat betreft
opvoeding, ontwikkeling en wat er bereikt kan worden. Uit onderzoeken bleek
ook dat artsen en verpleegkundigen
een negatiever beeld over het leven met
Downsyndroom hadden dan de ouders.
Weliswaar zijn dit onderzoeken van enkele tientallen jaren geleden, maar het
betrof natuurlijk wel ouders en artsen
uit dezelfde tijd. Hopelijk zal de bijscholing, die nu ontwikkeld is voor de verloskundige hulpverleners(zie D+U 79),
hun kijk op Downsyndroom verbeteren.
Hopelijk leert men dan dat meer dan 50
procent van de mensen met Downsyndroom geen hartafwijking heeft, dat vrijwel allen met een ernstige hartafwijkingen met goed gevolg geopereerd kunnen
worden waarna de meesten er geen last
meer van hebben, dat alle ernstige aangeboren maag-darmafwijkingen operatief hersteld kunnen worden, dat alle
andere bijkomende lichamelijke klachten behandeld kunnen worden zodat bijkomende handicaps veelal voorkomen
kunnen worden, dat het merendeel van
de mensen met Downsyndroom heel
wat kan leren en daardoor met wat begeleiding een normaal leven kan leiden.
En, tot slot, dat uit diverse onderzoeken
blijkt dat het merendeel van de gezinnen
waarvan iemand met Downsyndroom
deel uit maakt, niet vindt dat het gezin
er onder lijdt of ongelukkig van wordt.
Als men dit weet, kan er dan nog worden
gesproken van een ernstige afwijking?
En over lijden? Ja, een hartoperatie gaat
natuurlijk niet zomaar en kan tijdelijk
gepaard gaan met lijden. Maar het vervolg is geenszins een leven met lijden,
wat dit betreft.

Afwegingen

Ook al wordt er tegenwoordig de nadruk
op gelegd dat screenen gebeurt om ouders de keus te geven: of zich te kunnen
voorbereiden op een kind met Downsyndroom of te kiezen voor het afbreken
van de zwangerschap, ging en gaat het
natuurlijk vooral om dit laatste. Van
degenen die uiteindelijk prenatale diagnostiek laten doen, besluit ruim 90 procent, bij een diagnose Downsyndroom,
tot afbreken van de zwangerschap. Dus
bij vragen over de ernst van de aandoening waarvoor prenatale diagnostiek
wordt gevraagd, gaat het er meestal om
of het moreel aanvaardbaar is de zwangerschap bij het vinden van die aandoening, in ons verhaal dus Downsyndroom,
af te breken. De Gezondheidsraad vindt
dat er sprake moet zijn van een niet
weg te nemen aandoening die vaak met
ernstige handicaps en ziekte is geassocieerd. In 1995 kwam een werkgroep
van gynaecologen en klinisch genetici,
de ‘Werkgroep Prenatale Diagnostiek’,
tot een standpunt waarin gesteld wordt
dat de beslissing tot het al dan niet uitvoeren van prenatale diagnostiek door

Medisch

Ook is het moeilijk een bestaande praktijk van het screenen van zwangeren
en diagnostisch onderzoek op een aandoening als Downsyndroom terug te
draaien. Er is in de loop der jaren door
wetenschappers en testfabrikanten veel
in geïnvesteerd, er wordt naam in gemaakt en geld aan verdiend.

aanstaande ouders en begeleidend arts
samen genomen moet worden, waarbij
de ervaring van de ouders met de aandoening zwaar meeweegt. Deze handelwijze van het maken van individuele
afwegingen wordt geprefereerd boven
het aanleggen van een lijst met ernstige
en minder ernstige aandoeningen die
wel, respectievelijk niet, een reden kunnen zijn voor prenatale diagnostiek.
Het lijkt hun onmogelijk zo een lijst
samen te stellen en het zou tevens een
ongewenste regelgeving van boven betekenen. In datzelfde jaar werd in een publiek debat in een slotverklaring van het
vragenpanel verklaard dat keuzevrijheid
weliswaar een grondrecht is, dat voor
alle aanvragers van prenataal onderzoek
zou moeten gelden, maar dat prenataal
onderzoek niet toegestaan zou moeten
zijn in het geval de aandoening redelijk
behandelbaar is, waarbij de behandeling
zorgt voor kwaliteit van leven. Volgens
deze verklaring zou prenataal onderzoek op Downsyndroom mijns inziens
dus niet toegestaan moeten zijn. Strikt
genomen is Downsyndroom op zich
niet behandelbaar (alhoewel die vaststelling langzamerhand zelfs op losse
schroeven komt te staan, want er zijn
immers al veelbelovende onderzoeksresultaten waardoor een behandeling
in de toekomst niet meer ondenkbaar
is). Echter, de meeste lichamelijke problemen als gevolg van het hebben van
Downsyndroom zijn daarentegen wel
degelijk geheel of gedeeltelijk behandelbaar. Hierdoor is de kwaliteit van leven,
of beter kwaliteit van bestaan, over het
algemeen goed. In 1996 schreef de toenmalige minister van Volksgezondheid
in een brief aan de Tweede Kamer over
prenatale diagnostiek, dat wat betreft
de ernst van de aandoening waarvoor
prenatale diagnostiek aanvaardbaar
wordt geacht, het niet aan de overheid is
om hierover te oordelen en aan te geven
welke mate van angst en leed nog dragelijk is. Alleen de ouders en familieleden
kunnen volgens haar hier over oordelen.
Enige jaren later stelde de staatssecretaris van Volksgezondheid in antwoord op
vragen in de Tweede Kamer dat de diagnose Downsyndroom op zichzelf geen
grond voor een noodsituatie voor de
vrouw is, zoals in de wet is omschreven.
De vrouw kan er wel die betekenis aan
geven en dan geldt het wel als indicatie
voor afbreking van de zwangerschap.
Dus, vooralsnog met enige restricties
van de kant van medici, ligt het recht op
beslissen vrijwel geheel bij de ouders. In
zo’n geval van zwangerschapsafbreking
is er dus altijd een conflict van waarden:
de autonomie van de ouders tegenover
de beschermwaardigheid van het ongeboren kind. Over dit laatste verschillen
de meningen. De een vindt het pas een
persoon als het geboren is, de ander al
vanaf de conceptie. Zoals recent een
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Engelse kardinaal het uitdrukte: ‘dat
wat leeft in de baarmoeder is niet een
potentiëel menselijk wezen, maar een
menselijk wezen met potenties’. En zo is
het natuurlijk ook met kinderen met
Downsyndroom. Wat de beschermwaardigheid van het ongeboren kind betreft
is die, volgens een in brede kring geldende mening in Nederland, niet absoluut.
Een selectieve zwangerschapsafbreking
wordt een aanvaardbare optie geacht
om ernstig lijden van kind en ouders te
voorkomen.

Criteria

In een artikel in het Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde in 2002
worden er mede namens de commissie Ethiek van de Vereniging Klinische
Genetica Nederland toch criteria, die de
ernst van een aandoening bepalen, geformuleerd. Deze bestaan uit objectieve
en subjectieve factoren.
Objectieve factoren zijn: a. de ernst van
de aandoening (de mate waarin de
ziekte de kwaliteit van leven of de levensverwachting aantast), b. de kans dat
de aandoening zich zal manifesteren,
c. de leeftijd waarop de aandoening zich
zal manifesteren en d. de mogelijkheid
van preventie en behandeling.
Belangrijke subjectieve factoren kunnen
aanwezig zijn in de ervaringen die de ouders met de aandoening gehad hebben,
bij zichzelf of in de familie. De factoren
b. en c. zijn wat betreft Downsyndroom
duidelijk. De kans is 100 procent en de
aandoening is vanaf de conceptie aanwezig. Dat zou dan bij ernstig passen. Bij
factor a. geldt voor Downsyndroom dat
de levensverwachting inderdaad minder
is, alhoewel die in de laatste decennia
aanzienlijk is verbeterd en misschien
nog wel verder kan verbeteren. In een
onderzoek door TNO bij een groep ouders van kinderen met Downsyndroom
bleek de kwaliteit van leven door het
Downsyndroom op zich niet ernstig aangetast. Uit een ander onderzoek bleek
dat kinderen met een ernstige hartafwijking bijna allen met goed gevolg kunnen
worden geopereerd, waarna de kwaliteit
van leven niet onderdoet voor kinderen
zonder hartafwijking. Bij de meeste
kinderen met andere bijkomende afwijkingen is er geen belangrijk verlies van
kwaliteit van leven. Voor factor d. geldt,
zoals eerder beschreven is, dat Downsyndroom op zich nog niet behandeld of
voorkomen kan worden. Maar wel alle
bijkomende aandoeningen. Dus factor
d. is, net als factor a., voor de meeste
mensen met Downsyndroom nauwelijks
van kracht. De subjectieve factoren zullen voor de meeste mensen die aan een
screening meedoen ook niet gelden. Dus
mijns inziens is, op grond van deze criteria, Downsyndroom in het algemeen
geen ernstige aandoening. Dit betekent
dus geen ernstig lijden, waarvoor een

selectieve afbreking van de zwangerschap dus geen aanvaardbare optie zou
moeten zijn. En dan heeft een massale
screening weinig zin. Er zijn natuurlijk
uitzonderingen. Er zijn mensen met
Downsyndroom, weliswaar een kleine
minderheid, die wel veel problemen
hebben, waarvoor de kwaliteit van leven
vaak lager wordt ervaren. Als de aanstaande ouders deze ervaring hebben
doordat zij bijvoorbeeld al een kind hebben dat met deze problemen tobt, dan
zal er meer kans bestaan dat zij nog een
kind met Downsyndroom als ernstig ervaren. Maar dit is een situatie waarbij er
een indicatie is om direct prenatale diagnostiek te doen. En dat is wat anders dan
een massale screening voor iedereen.

Regelgeving gewenst?

In individuele gevallen is het dus
gangbaar in Nederland dat selectieve
zwangerschapsafbreking aanvaardbaar is om ernstig lijden van kind en
ouders te voorkomen. Wij hebben net
geconcludeerd dat Downsyndroom
over het algemeen geen ernstig lijden
met zich meebrengt. Maar de overheid,
de Gezondheidsraad en de medici in
de praktijk (gynaecologen en klinisch
genetici) zijn het er over eens dat in het
individuele geval de moeder en eventuele partner het laatste woord hebben.
Zij alleen kunnen bepalen of zij het
aanstaande kind aan kunnen, net als
bij iedere zwangerschap. Dat hangt van
hun situatie en hun draagkracht af. Als
het om een kind met Downsyndroom
gaat, hangt het dus erg af welk beeld
men daarover heeft. Optimale actuele
informatie over Downsyndroom is dan
een belangrijke voorwaarde om een
goede keus te kunnen maken. Maar hoe
goed de informatie ook is, er kan niet
worden gegarandeerd dat dit specifieke
kind niet tot de kleine groep zal behoren
die wel veel problemen geeft, waardoor
de keus toch vrij onmogelijk wordt. Er
zijn ouders die hun draagkracht zeer
laag inschatten. Het komt voor dat er in
Nederland zwangerschappen worden
afgebroken wegens een lip-gehemelte
spleet. Deze aandoening voldoet geheel
niet aan de genoemde criteria en is goed
behandelbaar. Dus ondanks dat de Gezondheidsraad en medici in de praktijk
wel voorwaarden noemen waaraan een
aandoening moet voldoen, prevaleert de
beslissing van de ouders toch. Men wil
geen regelgeving van boven af. Hier is
wat voor te zeggen, want per individu is
er geen goede voorspelling te doen over
de hoeveelheid leed. De draagkracht en
situatie van ieder is weer anders en de
kijk op het leven en het leven van een
ongeboren kind is verschillend.
Wat hebben die restricties dan voor
zin, vraag je je af. Misschien is het toch
enigszins een ‘rem’ in Nederland, waardoor er hier (nog) geen situaties zijn als

in Israël bijvoorbeeld, waar er bijna geen
kinderen met een lip-gehemelte spleet
geboren worden. Hopelijk wordt die rem
ook voor Downsyndroom gebruikt. In
Denemarken is net bekend gemaakt dat
drie jaar na de invoering van screening
op Downsyndroom bij alle zwangeren
het aantal geboorten van kinderen met
Downsyndroom is gehalveerd! Kennelijk durfden of wilden veel aanstaande
ouders het leven met een kind met
Downsyndroom niet aan. Het is mij
niet bekend hoe de voorlichting over en
attitude ten aanzien van mensen met
Downsyndroom daar is. Willen wij niet
afglijden naar deze situatie of situaties
als in Israël, of nog verder, waarbij een
‘smetje’ op een kind in wording voor
ouders al reden mag zijn dit een noodsituatie te noemen, dan zullen wij in onze
maatschappij moeten bepalen of wij
zulke toestanden accepteren of dat wij
toch met zijn allen een zekere vorm van
richtlijnen vaststellen wat wij wel acceptabel vinden.

Is er behoefte aan
prenatale screening?

Kan men goed geïnformeerd wel een
goede keuze maken? Het is wel duidelijk
dat men er over het algemeen voor is
dat er voor iedereen goede informatie
is te krijgen en dat iedere zwangere de
vrijheid moet hebben geen informatie
te willen. In de jaren negentig werden
er jaarlijks ongeveer 8.000 screenende
tests verricht. In 2002 waren dat er ongeveer 40.000. Een sterke toename dus,
in een periode waarin de tests nog niet
massaal aangeboden werden. Daaruit
zou men kunnen concluderen dat er een
toenemende behoefte bestaat. Het is de
vraag hoe dit aantal zich in Nederland
zal ontwikkelen, nu er sinds dit jaar wel
een massaal aanbod is.
Eind vorige jaar verscheen een proefschrift waaruit bleek dat van de onderzochte groep zwangeren van alle leeftijden, in de periode 2001-2003, die een
screeningstest aangeboden kregen, er 46
procent op in ging.
De belangrijkste reden om deel te nemen was nieuwsgierigheid of kennis
opdoen, aantrekkelijkheid van de test en
een verhoogd risico (leeftijd of familiegeschiedenis). Belangrijkste redenen om
niet mee te doen waren angst/onzekerheid, vonden de test juist niet aantrekkelijk omdat die geen zekerheid biedt over
de gezondheid van het kind, vonden het
gewoon niet nodig, of zagen op tegen de
vervolgdiagnostiek.
Verder werd gevonden dat de belangrijkste factoren die de beslissing - wel of
niet meedoen aan de screening - beïnvloedden, de opvatting van de zwangere
ten opzichte van zwangerschapsafbreking was en of mensen in de omgeving
vonden dat ze de test moesten doen. De
inschatting van de ernst van de afwij-
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De boodschap van massale
prenatale screening

Veel ouders van - en mensen met
Downsyndroom krijgen door het bestaan van de prenatale screening het
gevoel dat iemand met Downsyndroom
minder geaccepteerd wordt in de maatschappij. Ouders krijgen te horen dat de
geboorte van hun kind te vermijden was
geweest. Dat is een emotionele last.
Afbreken van de zwangerschap om
te voorkomen dat er een kind met een
ernstige aandoening geboren wordt impliceert volgens sommigen dat mensen
met die aandoening niet gewenst zijn.
Volgens anderen, waaronder de Gezondheidsraad, behoeft dat niet zo te zijn.
Volgens hen kiezen ouders voor een selectieve zwangerschapsafbreking omdat
zij denken hun kind zo de last van een
eventuele ernstige handicap te besparen
of omdat zij menen dat zij, gegeven hun

mogelijkheden, niet in staat zijn een gehandicapt kind groot te brengen. Dit wil
volgens hen dan nog niet zeggen dat die
ouders een leven van een gehandicapt
mens minder waard vinden. Toch ziet
de Gezondheidsraad wel degelijk het
gevaar dat invoering van massale screening een negatief effect kan hebben op
de acceptatie van gehandicapten in de
maatschappij. En dit kan alleen voorkomen worden als de voorwaarden voor
een goed geïnformeerde keus niet alleen
met de mond beleden worden, maar in
de praktijk van alle dag goed functioneren. Zij stelt dat het doel, aanstaande
ouders een optimale kans tot eigen keus
te bieden, alleen dan verwezenlijkt kan
worden als de voorlichting, begeleiding
en zorg voor mensen met een belemmering in de maatschappij van hoge kwaliteit is. Of dit een haalbare kaart is en
geen ideaalbeeld, is nog maar de vraag.
Maar zelfs als er volledige, evenwichtige
voorlichting over zowel de procedures
als de aandoening is, als de counselers
een houding hebben en voorlichting geven zonder eigen waardeoordeel en als
de begeleiding, voorzieningen en kansen
voor mensen met Downsyndroom in de
maatschappij optimaal zijn, dan nog kan
men zich als argeloos burger afvragen:
‘waarom moet iedereen die keus (wel of
niet de zwangerschap af kunnen breken)
betreffende Downsyndroom hebben? Er
wordt geen uitgebreid programma georganiseerd en gefinancierd om de keus te
krijgen of ik een kind met een lipkaakspleet wel aan kan. Er moet toch iets ergs
zijn met dat Downsyndroom.’
Of wij mensen met Downsyndroom
in de maatschappij volledig een plaats
geven en of wij screening willen en of
wij het hebben van Downsyndroom een
reden vinden voor het afbreken van de
zwangerschap, hangt natuurlijk af van
de kennis daarover en de ervaringen met
mensen met Downsyndroom. Toekomstige ouders, medici, beleidsmakers,allen
zijn kinderen van de maatschappij. Iedereen doet van jongs af aan zijn eigen
ervaringen en kennis op. Het is logisch,
maar ook in onderzoeken aangetoond,
dat diegenen, ook artsen, die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met
een handicap een reëler beeld van hen
en hun mogelijkheden hebben. Dus integratie op reguliere kinderopvang en
vooral scholen, opleidingen en werk zal,
naast de andere voordelen, ook zeker
een belangrijke rol spelen om een reële
beeldvorming over Downsyndroom te
bevorderen. Zodoende zal er een steeds
minder ongunstig beeld ontstaan. En
alhoewel er altijd mensen zullen zijn die
naar perfectie streven, bij wie Downsyndroom niet in hun perfecte beeld past,
kan het heel goed zijn dat er in de toekomst vanzelf minder of helemaal geen
behoefte aan massale screening
op Downsyndroom zal zijn.

Hepatitis B
vaccinatie
eindelijk in
programma

Medisch

king was minder belangrijk. Een andere
belangrijke bevinding was dat maar de
helft van de vrouwen een beslissing nam
op grond van ‘een goede geïnformeerde
beslissing’. Een goede, geïnformeerde beslissing is gebaseerd op relevante informatie, wordt weloverwogen gedaan en
is in overeenstemming met persoonlijke
waarden. Dit is opmerkelijk en belangrijk te weten want een voorwaarde voor
het aanvaardbaar zijn van de prenatale
screening voor overheid en Gezondheidsraad en het doel ervan is juist dat
ouders op grond van geïnformeerde besluitvorming hun eigen beslissing kunnen nemen. Een goede beslissing nemen
is in deze natuurlijk vrijwel onmogelijk.
Eigenlijk heb je geen keus. Want hoe
goed de voorlichting over Downsyndroom ook is, je kan tevoren nooit weten
of het kind veel medische problemen zal
hebben en hoe de ontwikkeling zal gaan
verlopen. En als je er nooit mee te maken
hebt gehad kan je er ook geen goede
voorstelling van maken hoe je er zelf op
zal reageren en mee omgaan. Het is ook
een keus tussen ‘leed’ door Downsyndroom of ‘leed’ door zwangerschapsafbreking. Een voorwaarde voor een eigen
keus is ook dat er een vanzelfsprekende
plaats in de maatschappij is voor iemand
met Downsyndroom. Goede faciliteiten
om mee te doen in de maatschappij
moeten voldoende zijn en zonder strijd
te verkrijgen zijn. Dat is een belangrijke
taak van de overheid, wil men de voorwaarde scheppen voor een goede eigen
keus. Deze voorwaarden werden ook
door de Gezondheidsraad gesteld, maar
laten heden ook nog te wensen over.
Wij moeten hier dus constateren dat er
eigenlijk niet voldaan wordt aan twee
voorwaarden van de Gezondheidsraad
ten aanzien van het moreel aanvaardbaar zijn van de screening, namelijk een
geïnformeerde keus en zorg in de maatschappij van hoge kwaliteit.

Eindelijk is het zover. Eind oktober heeft de
minister van VWS zijn fiat gegeven: Hepatitis
B vaccinatie bij kinderen met Downsyndroom
zit nu ook in het Rijksvaccinatieprogramma.
Sinds vele jaren behoren mensen met Downsyndroom, door de Gezondheidsraad erkend,
tot de risicogroep voor Hepatitis B. Mensen met Downsyndroom krijgen door een
verminderde afweer makkelijker Hepatitis B.
Ook is al lang bekend dat vaccineren op jonge
leeftijd beter aanslaat dan als gewacht wordt
tot jongvolwassen leeftijd. Desondanks werd
er nooit van overheidswege besloten dat
kinderen met Downsyndroom gewoon via
het Rijksvaccinatieprogramma op het consultatiebureau de Hepatitis B vaccinatie konden
krijgen. Wel werd er afgesproken dat ouders,
op recept van een arts, het vaccin zelf kunnen
verkrijgen bij de apotheek. Het wordt dan
vergoed door de ziektekosten verzekeraar.
Vervolgens moeten de ouders het meenemen naar consultatiebureau, huisarts of
kinderarts, die het dan toedient. Dit systeem
geeft wel enige praktische problemen. Het
komt voor dat verzekeraars toch moeilijk
doen en ouders moeite moeten doen het vaccin vergoed te krijgen. Er zijn consultatiebureaus die de prik met het zelf gehaalde vaccin
niet willen geven. En tenslotte is er de scheve
situatie dat kinderen met Downsyndroom de
Hepatitis B prik als extra derde prik moeten
krijgen, terwijl bij de kinderen die in het officiële schema zitten het Hepatitis B vaccin in
hetzelfde flesje als andere vaccinaties zit en
er dus maar twee prikken tegelijk nodig zijn.
Voor de kinderen met Downsyndroom die
vanaf 1 januari 2008 geboren worden is deze
gang van zaken gelukkig niet meer nodig.
Vanaf dan geldt ook voor hen dat zij standaard op het consultatiebureau, samen met
de andere vaccinaties, het Hepatitis B vaccin
krijgen volgens het volgende schema: bij 2, 3,
4 en 11 maanden DKTP - Haemophilus influenzae b - Hepatitis B in één prik en Pneumococ in de andere prik. Omdat het niet zeker is
of alle kinderen met Downsyndroom na deze
vaccinaties voldoende afweer hebben opgebouwd, wordt geadviseerd om dit minimaal 1
maand na de laatste vaccinatie via een bloedtest te laten controleren door de huisarts of
de kinderarts. Het schema voor de rest van de
gangbare vaccinaties blijft hetzelfde.
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Margriet
stukje regressie optreden. Dan
wordt vaak door ouders gerapporteerd dat hun kind weer is overgestapt op gebaren. Die bleken
dus nog ergens ‘in het achterhoofd’
bewaard te zijn gebleven om in
voorkomende gevallen weer te
kunnen worden aangewend als
redmiddel. Zodra het kind weer
opknapte kwam dan de spraak
weer op gang.
Logopedisten in Nederland maken uiteraard al tijdens hun opleiding kennis met NGT. Vele
hebben daar bovenop speciale
cursussen in totale communicatie
en gebarentaal op het Instituut

Weerklank gevolgd. Zij kunnen u
dus wegwijs maken in het aanleren en gebruiken van gebaren
voorafgaand aan de spraak van
uw kind met Downsyndroom.

‘Het dilemma van de vlokkentest’, heette een
artikel in Margriet 18. Het bleek een verhaal te
zijn over vrouwen die een kind met Downsyndroom weg hebben/zouden laten halen. Een
eenzijdig negatief artikel, dat de indruk wekt dat
het vanzelfsprekend is dat je een kind met een
chromosoomafwijking niet geboren laat worden.
Daarop heb ik de redactie van dat blad onderstaande ingezonden brief gestuurd. Bekort is hij
ook geplaatst.

T

De uitgebreide aanvulling van de kant
van Esther Oskam, communicatietherapeut / taalkundige bij Weerklank
wordt door de de auteur zeer op prijs
gesteld.
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Diagnostisch en ondersteunend
Weerklank is een landelijk opererend centrum voor de
observatie en begeleiding van kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke, auditieve of communicatieve handicap. Weerklank heeft zowel een diagnostische als een ondersteunende functie. De begeleiding is
zeer intensief en ontwikkelingsgericht en wordt ondersteund door specifieke therapieën. De basis van elk
individueel handelingsplan wordt gevormd door de
juiste afstemming op het communicatieniveau van de
persoon, waarbij dus rekening wordt gehouden met het
gebruik van passende communicatiemiddelen en een
goede bejegening.
Weerklank verzorgt voor haar bewoners intensieve 24uurs begeleiding. Daarnaast vindt er veelvuldig ambulante begeleiding plaats en worden hulpvragen van
ouders en intra- en extramurale voorzieningen behandeld op aanvraag. Hulpvragen van ouders worden
zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving
behandeld. De procedure wordt ingezet met observaties.
In samenspraak met de ouders en/of begeleiders ontwikkelt Weerklank een aanvullend zorgplan op het gebied
van de communicatie.

leven te
genieten
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oen ik begon met het lezen
van de verhalen van moeders die een vlokkentest
tijdens hun zwangerschap lieten
doen, verwachtte ik dat er ook een
verhaal bij zou zijn van een moeder die na een negatieve uitslag
toch niét haar zwangerschap heeft
laten afbreken. Helaas bleek dit
niet het geval. Ik vind dit heel erg
jammer omdat het artikel op deze
manier de indruk wekt dat, ondanks dat de vrouwen het moeilijk
vinden, het vanzelfsprekend is dat
je een kind met een chromosoomafwijking niet geboren laat worden. En dat terwijl er tegenwoordig mensen zijn die zich eerst
verdiepen in het Downsyndroom
(want dat is toch het meest gevreesde beeld dat mensen voor
ogen hebben) en dan tot de conclusie komen dat het hier om een
kind gaat en dat dit kind evenveel
kans heeft om van het leven te
genieten als ieder ander, en dan
toch voor dit kindje kiezen.
Misschien had er zelfs een verhaal
in moeten staan van een vrouw
die spijt had van het aborteren van
haar kindje met Downsyndroom.
Dit gebeurt immers ook omdat
vrouwen dan toch nieuwsgierig
worden en/of andere kinderen
met Downsyndroom leren kennen
en dan inzien dat het hebben van
een kindje met Downsyndroom,
toch niet het einde van de wereld
betekent.
Had het kindje van Erica Galjé met
een hartoperatie gered kunnen
worden of had ze een kindje met
Downsyndroom zonder deze
hartafwijking ook geaborteerd?
En waarom wachtte Karin ter Borg
met kinderen krijgen tot ze 38 jaar
was terwijl voor haar vaststond
dat ze geen kind met een ‘afwijking’ wilde? Toch wel fijn voor

• Linda Schneiders, Heerhugowaard

haar dat tegenwoordig de regeling
‘niet goed geld terug’ bestaat. Ze
beëindigt haar verhaal met: ‘Ik
geniet nu volop van mijn dochter.
Ze ontroert me voortdurend.’ Nou
Karin, ik was 25 jaar toen ik mijn
zoontje Daniël (hij heeft Downsyndroom) kreeg en ik geniet net zo
van hem als van mijn tweede
kindje dat ‘gezond’ is. Geen haar
op mijn hoofd die hier ooit over
heeft getwijfeld. Ik heb ook geen
test gehad bij mijn tweede zwangerschap, al had ik hier een
medische indicatie voor; ik was
toen 31 jaar. Daniël was, zoals in
90-95% van de gevallen, een toevalstreffer en geen erfelijke vorm
van trisomie 21. Zelf sta ik er geen
minuut bij stil dat mijn kind
Downsyndroom heeft. Helaas
zorgen sommige mensen die je op
straat tegenkomt er wel voor dat je
het niet vergeet (waarschijnlijk
nooit geleerd niet te staren naar
mensen die anders zijn). Je ziet ze
dan gewoon denken ‘Goh, twee
van die jonge mensen met een
“mongooltje” (afgrijselijk woord,
maar helaas nog steeds veelvoudig gebruikt), het zal wel in de
familie zitten. Hadden ze dat nou
niet kunnen voorkomen?’ Helaas
weten de meeste mensen niet dat
de erfelijke vorm van trisomie 21
maar zeer zeldzaam is. En Nelleke
de Koster beweert zoals geen ander te weten wat voor een weerslag een kind met Downsyndroom
heeft op een gezin. Wat bedoelt zij
hier precies mee? Dat je meer tijd
in je kind moet steken omdat niet
alles vanzelf gaat? Heeft niet iedere moeder dat voor haar kind
over?

Hij hoort erbij
Mijn zoontje is een mooi jongetje
van 6 jaar en heeft dezelfde interesses als zijn leeftijdgenootjes,
gaat met veel plezier naar (een
reguliere) school en speelt regelmatig bij klasgenootjes thuis. Hij
hoort er op school helemaal bij, en
krijgt per week een paar uurtjes
extra van een remedial teacher.
Iets wat overigens ook voorkomt
bij kinderen die geen Downsyndroom hebben.

Ik zou graag willen dat mensen
zich eerst eens werkelijk gingen
verdiepen in het syndroom voordat ze hun oordeel klaar hebben.
Praat eens met moeders van
kinderen met Downsyndroom.
Probeer zo’n kindje te leren kennen en geef het een eerlijke kans.
Kinderen kosten nu eenmaal tijd
en geduld. Een kind met Downsyndroom iets leren kost misschien meer tijd, maar wie garandeert ons dat onze kinderen
allemaal even slim zijn?
En wie twijfelt over de kwaliteit
van het leven van een kind met
Downsyndroom, moet eerst maar
eens een aantal kinderen en
volwassenen met ‘Down’ leren
kennen voordat ze hierover hun
mening klaar hebben. Want wie
zijn wij te bepalen dat je met
Downsyndroom geen volwaardig/gelukkig leven kan leiden?
En dat mensen naar je zullen gaan
staren doet pijn, maar zegt dat niet
meer over deze mensen dan over
je kind? Natuurlijk is het niet
allemaal even gemakkelijk, maar
niemand beweert dat kinderen
(met of zonder handicap) opvoeden eenvoudig is.

Daniël heeft
dezelfde interesses
als zijn leeftijdgenootjes
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Ik geniet van mijn beide kinderen
evenveel, en door de komst van
Daniël heb ik ook in de positieve
zin een andere kijk op de wereld
en de mensen om mij heen gekregen. En als ik van te voren had
geweten dat Daniël Downsyndroom had was hij ook welkom
geweest. Voor de duidelijkheid:
ik ben niet principieel of vanwege
een geloofsovertuiging tegen
abortus, maar gewoon vanuit mijn
eigen visie op het leven van een
mens met een handicap.
Het valt mij dan ook bijzonder
tegen dat een dergelijk precair
onderwerp zo eenzijdig (negatief)
door de Margriet belicht wordt.
Het moet toch mogelijk zijn
geweest om iemand te vinden die
na een vlokkentest heeft besloten
om de baby met handicap wél
geboren te laten worden. Of iemand die überhaupt geen vlokkentest wilde omdat het kind
gewenst was, met of zonder
handicap.
De Stichting Down’s Syndroom
houdt soms bijeenkomsten voor
aanstaande ouders die na een test
te horen hebben gekregen dat hun
baby Downsyndroom heeft. Het
negatieve beeld dat rond een baby
of kind met handicap hangt wordt
op die manier vrijwel weggenomen. Ook jullie (Margriet red. D+U) hadden hieraan bij
kunnen dragen door ook de
‘andere kant’ te laten zien. Nu
blijft de gemiddelde lezer het
beeld bij dat er na een negatieve
uitslag van de vlokkentest geen
andere weg is dan abortus.
Ik hoop van harte dat er op korte
termijn in de Margriet eens een
positief artikel is te lezen over een
verstandelijk gehandicapt kind. Er
zijn in Nederland gelukkig veel
ouders die een gehandicapt kind
niet als last ervaren. Mocht u ooit
zulke ouders zoeken, dan kan de
Stichting Down’s Syndroom u
zonder problemen met hun in
contact brengen. (Binnen de regels
van de wet op de bescherming van de
privacy - red.)

Beeldvorming

geeft eenzijdig beeld

open gezien. Uit de hielprik bleek
dat Joël een traagwerkende schildklier had. De eerste twee weken
ging l-ret goed met Joël, alleen het
drinken uit de borst Ìukte nog niet,
maar ik bleef trouw kolven en
hopen dat hij toch uit mijn borst

kon drinken.

\ \
å¡

þr,Ò

ç

Er was iets

¿l'

I

in ene

. Els Hallatu, Groningen
vijf nummers van
'Down + Up'te hebben
gelezen, dacht ik: 'Nu
a

wil ik ons verhaal vertellen

de

dokter

stelde

punctie
aoor

heel vreemd: aan de andere kant
staat er een nieuwe wereld voor
ons open/ één die wij niet kennen.

aan

alle lezers'.
Ik was vier maanden zwanger van
ons tweede kindje, toen ik voor het
eerst een echo liet maken, niet vermoedend dat er iets mis mee was.
Een paar dagen later belde de verloskundige met de mededeling,
dat de radioloog iets afwijkends
had gezien in de nek van ons kind
en zij verwees mij door naar het
Academisch Ziekenhuis te Groningen, zijhad een afspraak gemaakt met de gynaecoloog dokter
Sollie. Met een angstig en bezorgd
gevoel gingen wij naar het AZG.
Daar werd een uitgebreide echo
gemaakt en inderdaad: er was een
verd ikking in de nek te zien.
Dokter Sollie zei dat er verschilIende vormen van afwijkingen
waren/ dat hij dacht aan Downsyndroom, vocht in de nek, andere
soorten chromosoomafwijkingen...
De hele reeks van complicaties die
ons kind kon krijgen werd ons op
één ochtend even verteld. Wij wa-

ren op dat moment zo emotioneel
en bedroefd! Dokter Sollie stelde
voor een punctie uit te voeren, zodat wij wisten wat ons kind zou
kunnen hebben. We stemden toe
en diezelfde ochtend werd de

vruchtwaterpunctie verricht, een
zeer pijnlijke ingreep.

We moesten twee weken wachten
op de uitslag, twee zware weken.
Uiteindelijk kregen wij te horen,
dat wij een kind met Downsyndroom kregen, voor mij enerzijds

Videoband
Wij hebben direct informatie gezocht in de bibliotheek en wij hebben een videoband van'Downsyndroom: Nooit aan gedacht'
gezien. Ik moet eerlijk zeggen, dat
het een paar dagen geduurd heeft
voordat wij de video bekeken, ik
was best wel bang. Wij hebben
veel gelezen en via het ziekenhuis
hebben wij contact gehad met
'Medische genetica'en van daaruit
met de Stichting Down's Syn-

droom.

Mijn verdere zwangerschap verliep zeer goed en ik mag zeggerr
dat wij ons goed hebben voorbereid, emotioneel en geestelijk waren wij gewend aan de gedachte
dat wij een kind met Downsyndroom kregen, en toen wij het aan
onze familie en vrienden vertelden konden zljzich er ook op

voorbereiden.

Uiteindelijk was het dan zover:
ons kind Joël werd op 15 november 1.997 inhet AZG geboren, een
maand te vroeg. Wij waren heel
blij, de bevalling verliep goed, hij

werd onderzocht en er werd gezegd dat Joël hypospødie had, een
niet goed ontwikkelde urinebuis
[zie Update 18, binnen D+U.38,
Red.l. Dit zou met een ingreep

een opluchting, omdat ik steeds in

behandeld kunnen worden als Joël
1 jaar werd. Verder waren er geen
complicaties te merken, Joël bleef,
nadat ik ontslagen was, in het ziekenhuis. Het werd voor ons een
zware opgave Joël elke dag te

het onzekere had geleefd, voor
mijn man was dit moeilijk te accepteren. Ik heb ons kind gelijk in
mijn hart gesloten, want het is niet
aan ons om te bepalen wat er in
deze wereld wordt geboren. Het is

bezoeken.
In het begin kreeg Jotll sondevoeding, omdat het drinken uit de
borst en de fles niet goed ging, hij
sliep het grootste gedeelte van de
dag, ik had zljn ogen nog niet
6
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Een terugslag
Toen Joël bijna drie weken oud
was kreeg hij een terugslag, zijn
buik werd boller en de artsen
wisten niet hoe dit kwam. Een dag
voor Sinterklaas werd zijn maag
uitgezogen en toen gebeurde het.
Hij lag in de armen van mijn man
en aan de monitor te zien begon
zijn hartactie al iager te worden.
Al gauw kwam een zuster naar
lrem kijken en ineens zaglkzljn
handen blauw worden en ik dacht:
'Nee, hij gaat toch niet dood!'. Ik
heb geschreeuwd. Al gauw kwamen de andere zusters en de zaalarts en Joël werd gereanimeerd, hij
moest direct naar de intensive care.
Joël werd heel erg ziek. Men dacht
eerst dat hij leukemie zou hebben,
aan zijn bloed te zien zouden er
v eel blast en

(witte bloediichaam-

pjes) in zitten. Hij kreeg een beenmergpunctie en ai gauw bleek dit
niet het geval te z11n.Maar zijn

buik bleef bol, uiteindelijk werd
7 december aan zijn buik
geopereerd. Men kon niks vinden,
er zat alleen veel lucht en die werd
er uitgezogen. De dagen erna
maakte Joël het goed. Zijn koorts
was gezakt en hij zag er beter uit.

hij op

Joel mocht overgeplaatst worden
van intensive care naar special
care en naarmate hij beter werd
naar medium care.
In het begin kreeg Joël nog infusen. Ik mocht hem nog niet aanleggen, al met al was het geven van
borstvoeding vallen en opstaan.
De aanhouder wint: Joël mocht
uiteindelijk aan de borst en hij
dronk heel gulzig, heL ging weer
goed met hem en later ook weer
even niet. Ik bleef hem trouw borst-

voeding bieden, omdat ik wist dat
dit goed zouzijn voor zijn mondmotoriek. Joël bleef in het ziekenhuis totdat hij twee en een halve
maand oud was. Thuis aangekomen met sonde, bleek hij binnen
een week zelfstandig te kunnen
drinken, uit de borst èn uit de fles.
We zijn heel dankbaar voor alles
wat ons gegeven is in de vorm vân
steun van de zusters en artsen in
het ziekenhuis en lamilie en vrienden en niet te vergeten dank aan
Hem voor Zijn kracht en troost op
momenten dat wij het niet zagen
zitfen.

De toze wolk verdween
beter møør niet meer zingen op

de

fiets,..

o Tilly Dorst-Nieuwenhuysen, Rijswijk

fe bent gezond en zwanger/ maar voor de zekerheid laat je een
onderzoek doen. In veruit de meeste gevallen blijkt de baby
blakend te zijn, soms is er echter sprake van een 'afwijking'. De
test maakt een eind aan de blijde verwachting, de baby blijkt het

syndroom van Down te hebben. Zo'nll.alÍ promille van de
aanstaande moeders krijgt deze boodschap te horen. Meestal
betekent dat het einde van de zwangerschap, maar steeds vaker
besluiten ouders hun kind met Down syndroom te laten komen.
'Down + Up' sprak vier ouderparen, die besloten deze stap in het
onzekere te zetten. Een indringend gesprek waarbij één ding
nr.aar het kind is meer
dan welkom.

vaststond: de roze wolk mag verdwenen ziin,

debøby
Iøten

komen of
een

øbortus?

r wordt in Nederland
vaker dan vroeger prenataal onderzoek
gedaan. Ging het rond 1990 nog
om pakweg de helft van alle
vrouwen die daar op grond van

hun leeftijd voor in aanmerking
kwamen, inmiddels is het aantal
beduidend hoger. De leeftijd
van aanstaande ouders is gemiddeld hoger, de techrrieken om
voor de geboorte een kind te onderzoeken worden geavanceerder en toegankelijker. Zo krijgen
aanstaande ouders tegenwoordig nogal eens de gelegenheid
een serumscreening (vroeger de
a-feto-prote'rne of AFP-test) te
laten uitvoeren. Bij deze test kan
de kans op een erfelijke afwij-

king bij de vrucht snel worden
bepaald, door bloedonderzoek
bij de moeder. Ook een uitgebreide echoscopie kan onverwachte

je bent
zTDûnger

en meer

niet

informatie geven. Als de uitslag
van een van deze testen daar
aanleiding toe geeft, kan een
vlokkentest of een vruchtwaterpr:nctie worden gedaan. Een
variatie op de normale chromosoomconfiguratie kan op die manier vroegtijdig worden herkend.
Keuze
Die vroegtijdige herkenning
stelt aanstaande ouders steeds
vaker voor de keuze: de baby laten komen of een abortus laten
uitvoeren? Een bijna onmogelijke keuze, want de kersverse ou-

der wordt hoe dan ook met een
probleem opgezadeld. De komst
van een kind met een handicaP
brengt op z'n minst zorgen met
zich mee. Afbreken van de zwangerschap geeft echter vaak psychische problemen, zo blijkt uit
recent onderzoek. De buitenwereld werkt niet mee, want ouders die kiezen voor een kind
met een handicap kunnen rekenen op commentaar.

mijn zwangerschap is niet meer
leuk.'Na enige tijd werden
familieleden en vrienden ingelicht. De reacties waren positief.
Thea: 'Ik heb wel tegen iedereen
gezegd:'je moet me even niet
bellen'. Een grote domper kwam
door de reacties van een aantal
collega's waar ze dagelijks mee
werkte. Werkzaam in de verzorgende sector had zljjuist van
deze collega's ondersteuning
verwacht. Dat pakte anders uit.
Thea heeft moeite om het verhaal te vertellen. Als de emoties
wat zijn gezakt zegl ze: 'Dat
mensen zo lnard ku¡nen z1jn, begrijp ik niet. Achter mq-n rug
wordt er geoordeeld over mijn
zwangerschap - men vindt dat
ik dit kind niet mag houden.
Dat heeft me erg geraakt, collega's waar ik dagelijks goed mee
omging doen mü dit aan. Blijkbaar mag je geen kind op de wereld zetten waar wat mee is; de

wereld is gericht op perfectie.'
Thea Pompe (37) weet er alles
v an. Ze verwacht in jult 1997
haar tweede kind. Ze deed een
AFP-test en drong aan op een

vruchtwaterpunctie. Daaruit
bleek dat de baby het syndroom
van Down heeft. 'Ik voelde dat
er iets aan de hand was. Ik Probeerde enthousiast te zijn over
mijn zwangerschap, maar dat
lukte gewoon niet.' Na de eerste
schok besloten Thea en haar
man de baby geboren te laten
worden. De goede gezondheid
van de baby speelde ook een belangrijke rol in de beslissing, aldus Thea.

Domper
Het feest van de zwangerschaP
was in één klap voorbij. Thea:

Andere ouders hebben dezelfde
ervaringen. Bijvoorbeeld Toos
Groenewoud, moeder van de inmiddels vijf laar oude Timo,
heeft bijzonder slechte herinneringen aan haar eigen werkgever in de sociale verzekeringssector. Ze vertelt: 'Eigenlijk was
de reactie heel vreemd. hr eerste
instantie waren alle collega's
heel positief en erg betrokken.
Later moest ik bij mijn chef komery die me meedeelde dat ik

eruit moest. Dat werkte heel
destructiel het is echt een gruweltijd geweest. Ik werd weggetreiterd, werd zelfs zes weken
voor de uitgerekende datum gesommeerd te gaan solliciteren.'

'Ik had al een ander gevoel over

FNV

deze geboorte, maar na de uitslag van de test was -en is- het

Het kan ook anders. Rinus en

helemaal anders geworden. Je
bent zwanger en meer niet. Ik
vind het wel heel jammer, maar
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Marjon Geertjes zijn inmiddels
de trotse ouders van zoon (en
broertje) Xander. Rinus vertelt,
terwijl Marjon nog hoogzwan-

Vanzelfsprekend
Het is niet mijn bedoeling als grijze muis door het
leven te gaan. Ik heb er echter nooit aan gedacht

het geloof
heeft btl
die

beslissing
geen rol
gespeeld

dat ik mij zou kunnen onderscheiden door onze kinderen. Dat dat ogenschijnlijk wel het geval is, zulIen we maar een speling van de natuur noemen.
Carlijne is geboren met het syndroom van Down (ze
is langzamer in haar ontwikkeling dan anderen). lk
was 32 toen zij geboren werd, voor een test was
geen aanleiding (niet-efelijke variant). Toen ik in
vervvachting was van onze tweede dochter, Felicia,
besloten we tot een vruchtwaterpunctie. Niet omdat
we al wisten geen tvveede kind met Down's syndroom te willen, maar veel eerder om onze verwachtingen altijdens de zwangerschap biite kunnen stellen. Twee weken na de geboorte van Felicia
werd bij haar de effelijke ziel<te cystic fìbrosis vast'
gesteld Het bleek dat zowel mijn man als ik drager
van deze ziekte zijn. De kans op cf is dan één op
vier.
De geboorte van onze kinderen riep, behalve bìi
ons, ook in onze omgeving veel reacties op. En niet
altijd de meest leuke. Zoals na de geboorte van
Carlijne: 'Had je dat dan niet kunnen laten testen?'
(lees: voorkómen). Nu hoor je mij niet zeggen dat er
niet getest moet worden of dat een zwangerschap
niet mag worden afgebroken; iedere situatie vraagt

ger is: 'Wij deden een vruchtwaterprmctie omdat de AFP-test
uitwees dat we een kans van
1 op 40 hadden om een kind met

Down syndroom te krijgen.
Toen uit de punctie bleek dat
or.ze zootlinderdaad Down syndroom had, stortte de wereld
even in. Ik ben er een week tussenuit geweest op mijn werk.
Wij werden bang van de reacties
van mensen/ we voelden ons

"verantwoordelijk" voor de geboorte van dit kind met een handicap.'Die angst was niet terecht, zeker niet bij de werkgever van Rinus. Hij vertelt: 'Ik

om een 'oplossing op maat'. Maar wat stoo¡t is het
gemak waarmee sommige mensen praten over testen en over de te nemen beslissing als ie kind anders is dan verwacht. Uitspraken dat men graag modelkinderen wil, stellen ons extra teleur want wij
hebben nou zelf juist de indruk dat je bii ons ziet
dat anders niet meteen zielig of afschrikwekkend is.
AIs

had ik de gelegenheid het aan
iedereen persoonlijk te vertellen:
Ik ben iedereen langs geweest en
ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Ook van de leiding.'
De beslissing om de baby te laten komen werd niet zomaar genomen. Het boekje'Dowtr syu-

droom; de feiten'werd o¡rgevraagd en goed gelezcn. Marjorr
Geertjes (37): 'We vroegeu clat
boekje aan vóórdat de uitsla¡;
van de test binnen was, warrt wij

val overtuigd dat

het een kind met Down syn-

je mogelijkheden wrú begrenst.
Het znl niet makkelijk zijn om de weg
te gaan die je gegeaen is
maar weet dat je een geh.tk bent aoor

Wees niet bang, mijn kind
De mensheid is je goed gezindt.

jou kent
Wij mogen dankbanr zijn dnt je hier

een ieder die

Je bent zo eerlijk, zo aol aertrotLzuen
de mensen moeten wel aøn je houden.

bent.

Er is uit de hemel een engel aerdwe-

Ikhoop dat wij je øIIes kunnen geoen

nen

zodøt je je leoen gelukkig knn leaen.

die mogen zuij hier op øørde een leaen

lnng lenen.

le bent in

dit leaen

F

zo gewenst, al

smilie

S

dat er toch nog, een (klein) percentage

ben ik stiekem blij. Het geeft voor mii aan dat ook
anderen het leven van onze kinderen als zinvol
zien en hen accepteren zoals ze ziin. Het zou
sowieso gemakkelijker voor ons zijn als de buitenwereld het vanzelfsprekend vindt dat mensen met
een beperking of ziekte gewoon deelnemen aan het
maatschappelijk leven. lntegratie niet als doel waarnaar je moet streven, tnaar als vanzelfsprekendheid'
Onze kwaliteit van leven zou dan nog beter worden.

Voor Enva
Een kindj e'eens geboren
kronm in de zuereld, geheel oerloren

lees

vrouwen (en mannen) is dat na een 'negatieve' uitslag van een test besluit dat ook dat kind welkom is,

werk in een kleine ploeg bij
DVM, met 36 mensen. Daardoor

waren er al

ik

tr az¡ er, Rott er d am

zijn
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Kikivan Balen
tJit: Dynatniek van de NCCZ, rubriek Estafette
Estafetfe verhaalt over belevenissen en gedachten
van - en wordt steeds geschreven door - mensen
met chronìsche ziekten.

droom was. We besloten clat als de baby alleen Down syndroom zou hcbben- hij meer
dan welkom z,<>tt zijn. Het geloof
heeft bij clic bcslissirrg geen rol
gespeeld. Wij vondcn clat we het
als gezirr aaukouclen.

Xander
Irrrnidde.ls is zoon Xander gebor('n op l3 nrci 1997. Marjon en

l{irrus z.ijn apetrots. Marjon: 'Het
is ccrr wolk van een baby, die
¡¡occl aan dc borst drinkt, met
z'rr r.nouclje clicht slaapt en goed
rcagc'c.rt, Ik had me er eigenlijk
ccrr arrclere voorstelling van gemaakt, rnaar Xander is niet veel
anders clan een andere baby.' De
familie en vrienden zijn inmiddels -Xander is bij het tweede gesprek vijf weken oud- op bezoek

geweest.'Ze kwamen wat
schuchter binnen en gingen opgelucht weer weg. Wij doen heel
normaal. Xander is een fijne
baby en als ik wil janken doe ik
dat wel als het bezoek weg is',
aldus Marjon. Een zeer pijnlijke
ervaring hebben Rinus en
Marjoon ook al achter de rug:
vrienden die gevraagd waren
peter en meter te worden wei-

Xnnder is

niet ueel
anders
døn een
andere
baby

gerden dat, omdat de baby een
handicap heeft.

den zijn wel
positief en

hulpvaardig
Al met al zijn Marjon en Rinus

blij dat ze vaî te voren wisten
dat Xander Down s¡mdroom
had. Het voordeel -voorbereiding, ook op praktisch gebied,
zoals uitzoeken van een gynaecoloog, ervaren kraamhulp, etc.weegt op tegen de nadelen.
Marjon noemt een nadeel: 'Je
leest en hoort veel te veel en
denkt dat je kind alle voorkomende kwalen zal hebben. A1
met al was het een waardeloze
zwangerschap, maar een tweede
keer zou ik het zo weer willen
weten.'
De afgelopen maanden hadden
ook goede ka¡ten. Marjon: 'Je
ieert je beste vrienden kennen.
De meeste vrienden en beken-

geweest. AlIeen werd ik

Weet, dat je van waa¡de bent.
\ryeet, dat de Vader jou kent.
Vy'eet, dat je een parel bent
een parel in Gods

Na een zwangerschap vol zorg
en spanning, geven wij u kennis van
de geboorte van ons zoontie

hand.

en broertje

doodziek van
die opmerkingen als:

Pøul Johønnu

'|o[

Johannes en Carta Vijge

ze zljn zolief'

Carin

en']ullie kunnen dat wel

10

juni

1997

aatt'.
Fiets
Aanstaande moeder Carla Vijge
vult aan: '|a, en die mensen die
zeggeî; "Als dit kind ergens geboren had moeten worden, is
het wel blj jullie" - je wordt er
niet goed van'. Na een echo constateerde de gynaecoloog vocht
in de nek van de baby en na een
tweede echo werd de vlokkentest gedaan. De baby bleek het
syndroom van Down te hebben,
plus een hartafwijking. Carla:
'Er staat een operatie op het prograûuna/ want er is geen tussenschot in het hartje. Dat maakte
het voor ons wel extra moeilijk:
èn Down syndroom èn een hartafwijking.' De buitenwacht reageerde niet negatief op de zwangerschap van Carla, maar wel
gereserveerd. Ze zegt:'Ik merk

dat mensen ontwijkend zijn over

Laatst vroegen mensen me zelfs
of ik mijn verjaardag nog wel

vierde....'.
Carla's zoon Paul werd geboren
op 10 juni. Op het moment dat
dit blad ter perse ging lag hij
nog in het ziekenhuis en ging
zijn moeder iedere dag naar
hem toe. Paul maakt het relatief
goed.
Ecn clowntje
Zo

Wrl

b€tekend
traan.

cen lach en ecn
ons ler€n
straks verder gaÐ.
na veel

äl

zorgen

Dolgelukkig zijn wij met de gcbæde vm
ons z@ntje en m¡jn brælje

Alexander Bernard Benjamin

verdriet en pijn.
ls er voor ons
nu wcer zonneschijn.
Wij zullen met veeì liefde
en vcel tegenwind.
Er âlrijd voor je zijn
ons gehmdicapt kind!

Wij næmen hem

^onder
Hii is geboren op

mei 1997,
weegt 3500 gram en ¡s ,t8 cm. lang.
13

Je pappa en mamnìa

mijn zwangerschap. Nu bekend

R¡nus en

Mdjon Geertjes

is dat de baby Down syndroom
heeft, krijg ik geen vragen meer
over mijn dikke buik. Ik heb
zelfs het gevoel dat ik niet meer

Mmon

vrolijk rnagzljn - ik mag vooral

Mârjon en Xander rustcn vân 12.00 lor l5.m ùur

niet meer zingen op de fiets.

DiscríminatÍe
Arianne Metselaar met Willeke van
Ammeìrooy

Het meisje met Down syndroom
op de foto hiernaast heeft binnen
de mogelijkheden van haar belemmeilng de hele lagere school
doorlopen. Uiteraard hopen haar
ouders haar op een school voor
regu I i er vervol gonderwij s geplaatst te krijgen. Tot nu toe lukt
dat echter nergens. Ze worden
steevast doorverwezen naar een
school voor Zeeî Moeilijk Lerenden (ZML).
Als het al Speciaal Onderwijs
zou moeten worden/ ligt voor
wat betreft de schoolse vaard¡gheden van het betreffende meisje
een school voor Moeilijk Leren-

de Kinderen (MLK) echter veel
meer voor de hand dan een
school voor ZML. Dus bezochten
haar ouders ook een school voor
MLK. Commentaar van de directeur daarvan: 'Vanwege haar ui-

terlijk kunnen we haar hier niet
aannemen. Dat zou de andere
kinderen te veel kwetsen. Die
hebben het ook al zo moeilijk.'
Wanneer wordt ook in ons land
discriminatie op basis van handìcap nu eindelijk bij de wet verboden?
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echo-onderz o ek w íjzer, is gebleken dat Stan niei geopereerd
hoeft te worden, althans de eerste jaren nog niet en of het in de

toekomst nog nodig zalzijnís
een vraagteken. Er valt op dat
moment een hele last van je
schouders. We weten wel dat er
nog genoeg kan gebeurery maar
dit is alvast een stap in de positieve richting. Vanaf de geboorte
van Stan zijn we met een eventuele operatie bezig geweest. Je
leest er veel over en de negatieve verhalen vallen je dan ook
het hardste op. Na een aantal
weken zijn we toen ook lid geworden van de SDS en kregen

we het blad 'Down + Up' op gestuurd. Toen we dat voor de eerste keer hadden gelezen, waren

we allebei wat teleurgesteld en
bang voor wat een kind met
Down syndroom allemaal niet

kon krijgen.

We zijn er nog lang niet!
Daarom dit positieve stukje. We
weten wel dat we er nog lang
niet zijn, maar het toekomstbeeld dat Stan voor zijn eerste
half jaar had is gelukkig al heel
anders verlopen.

kind dat brabbelt en lacht tegen
iedereen en dat sinds een aantal
weken ook op zijn buik kan
draaien. Ook met zijn verdere
ontwikkeling heeft hij nog maar
weinig laten liggen. De fysiotherapeut kwam eerst eens in de
twee weken en nu nog maar
eens in de twee maalden.
Onze aankomende feestdagen

kunnen na het goede nieuws
van vorige week niet meer stuk
en we willen u ook heel fijne
feestdagen toewensery maar ook
vooral een heel gelukkig 1998.

Voorlopig genieten we elke clag
van hem. Het is een heerlijk

Houden van Paul was helemaal
niet moeilijk
o Carla, f ohannes en Carin Vijge, Oene

Even een opfrissertjer ik was
één van de drie zwangere
moeders van de ontmoeting in

Zwolle afgelopen april. Door
alle drukte steeds nog geen
donateur geworden en daar
komt nu verandering in. Gelijk

had veel eerder het gevocl van:
Het is ons kind. Daar hou ik
van. En 10 juni was het zover,
't Is maar goed clat je cle natuur
niet tegen kunt houden, Na een
supersnelle bevalling wercl Pattl
geboren.

met deze brief gaat m'n

aanmelding de deur uit.

Ik had m'n ogen eerst ntl¡; clicht
gehouden, dr.rrfcle niet tc kijken,
en toen .,.,. Wat is hij rlooi! IJij is
ONZE Paul!

nhet zomernummer van de
'Down + Up'hebben jullie
op ons geboortekaartje kun-

hoge druk

in

de

Iongen

nen lezen: Paul, geboren op 10
juni. We wisten in de zwangerschap al, dat Paul naast Down
syndroom een ernstige hartafwijking had. En om eerlijk te zijn,ik
zag er als een berg tegen op,
Hoe zou hij eruit zien? Zotik
van hem wel net zoveel houden
als van onze dochter? Ik had er
ook nare dromen over.

Mijn zwangerschap mocht van
rnij wel veel langer duren. Johannes (m'n man) had dat gevoel
niet. Natuurlijk was het ook
voor hem een schok, maar hij

Naar het WKZ
Ik was tien kilo lichtcr van opluchting. En hctzclfric gevoel als
bij onze eerste was ¡;elijk aanwezig, Na een wcck Apeldoorn
werd Paul ovcrgcbracht naar het
Wilhelmirra Kindcrziekenhuis
(WKZ) in Utrecht. Het ging niet
goed. Op 7 juli werd Paul geopereerd aatr een fikse vernauwing
in de aorta, werd de ductus gesloten en een bandje gelegd om
de longslagader om hoge drukken in z'n longen te voorkomen.
Daarna deed Paul het nog niet
goed en op 21juli ging hij opnieuw voor een catheterisatie.

Hij bleek hoge drukkert in

z'

n

longen te hebben. Door continu
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zuurstof te geven hoopten ze
clat dc clruk zott zakken.
Daarorn mocht Paul op 1 augustus tcrug naar het Juliana in
Apeldoorn. Het bleef schommelen ¡net onze Paulus. De situatics wisselden erg en op 7 augustus ging hij weer terug naar het

WKZ.Daar werd ons duidelijk
gemaakt dat er geen hoop meer
was voor Paul. Daarom mocht
hij de volgende dag weer terug
naar Apeldoorn. Daar werden
we opgewacht door de kinderarts, dr. Heikens, met de vraag
of we Paul graag thuis wilden.
Als het kan graag, zeiden we!
'Moeten jullie daar nog over nadenken thuis?'werd er gevraagd?'Nee!' Dan wordt alles

in werking gezet,werd ons verteld.
De volgende dag kwam ik Paul
wassen en voeden, en daar

stond opnieuw dr. Heikens: Of
ik m'n zoon onder de arm mee
wilde nemen om nu naar huis te
gaan. Alles was al geregeld.

Gauw Johannes opgebeld, want
die moest het ledikantje nog van

de zolder halen. Bepakt met

zuurstof, medicijner¡ voeding en
een privé-verpleegster (Wilma)
en Paul verliet

ik het ziekenhuis.

Het was zaterdag9 augustus dat
Paul thuiskwam. Met een andere reden dan we gehoopt hadden,maarhij was thuis. Wilma,
onze verpleegster, woont op vijf
km afstand en staat voor ons beschikbaar. johannes nam vrij
van z'n werk, want de weken
die we Paul bij ons hadden (zes

weken hooguit) wilden we optimaal van hem genieten.
We kregen elke morgen drie uur
gezinshulp. We zijn veel bij Paul
geweest, knuffelden veel. Toen

was het echt ons kind. Paul deed
het lekker thuis. Hij was ontspannen en groeide. In plaats
van achteruit ging Paul vooruit,
lachte, keuvelde. Kortom een
heerlijk mannetje.

Second opinion
Op een avond kwamen dr.
Heikens en Wilma voor een
gesprek. Omdat Paul het goed
deed wilden ze vanGroningen
een second opinion. Zo gtngen

we op 8 september naar Gronin-

gen. Opnieuw onderzoeken met

dezelfde uitslag als Utrecht. Veel
te hoge drukken in de longen.
Zo'nhoge druk hadden ze in
Groningen blj zo'n kleine baby
nog nooit meegemaakt. Ze ga-

ven Paul slechts een geringe
kans. Maar wij hadden toch
weer iets meer hoop. Op 11 september kreeg Paul in Apeldoorn
een bloedtransfusie. Alles werd
gedaan om Paul in een goeie
conditie te houden. Ondertussen
was ]ohannes wel weer aan het
werk gegaan. Cariru onze dochter van vier ging naar school. De
gezinshulp draaien we terug
naar twee keer. Alles leek op
een'normaal' gezinsleven. Bij
mij groeide het optimisme. Ik
zagorve Paul wèl rondlopen
tussen de kippen. Joharures temperde me regelmatig en ik wist
wel, dat we er nog lang niet waren/ maar ik blijf dat goeie gevoel houden.
Paul reageerde erg op onze
stemmen. Voor ons was hij een
speciaal mannetje, ook verwend
trouwens, want we lieten hem
niet huilen. Carin was ook helemaal gek van haar broeftle.Zeer
alert op de zuurstofslang en ze
wist precies wanneer Paul medicijnen moest hebben. Ik had kleine zuurstoftankjes gekregen,
dus mocht ik iekker wandelen
met Paul. De eerste keer ben ik
alle plaatselijke winkeliers af geweest om onze Paul te laten
zien. Iemand vroeg me nog:
'Heb je nou geen moeite om met
hem te wandelen?'Maar ik,
sorry, wij, we waren hartstikke
trots. Het syndroom van Down
speelde voor ons geen rol meer.
Het hart en z'n longen waren
onze grootste zoî9. Was het alleen maar Down syndroom, wat
zouden we dan gelukkig zijn!

thuis,
met een
andere

reden dan
7.De

gehoopt
hødden

alles om

PøuI

in

een

goeie

conditie te
houden

Dít kìndje ís goed op haar plaats
Wij willen u voorstellen aan
onze dochter en kleindochter
'Anne'geboren op 7 maart 1997.
Een maand te vroeg, maar een
kindje zó mooi en fijn.
Na vier weken welles-nietes
kwam de klap niet meer zo hard
aan/ maar het leven staat op z'n
kop in zo'n jong gezin. Ze is zelf
verloskundige en had het eigenlijk zelf wel gezien, maar de mensen om haar heen - waaronder
ook wij - gaven weer een andere

uítleg op haar vragen. Dus waren
er veel twijfels. Maar nu, na zes
maanden, zie je op de foto hoe
de band is gegroeid tussen deze
twee. Waar mama is volgen haar
ogen en op haar stem een grote

glimlach. Na veel moeilijke
maanden weet ik zeker: Dit kindje is goed op haar plaats bij onze
dochter, schoonzoon en klein-

kind Daan.
Opa en Oma Koos en
Ria Ti mmers, Hoogerheide
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zo 1n001
en zo'n

intens lief
gezichtje

we hebben
geen
keuzes

hoeaen
møken

Niet dat ik van Paul meer hield
dan van z'nz7)s, maar op dat
moment was Paul wel nummer
één voor mij. Juist door alle zorg
en spanning had ik helemaal dat
oergevoel. Als Paul bij iemand
op schoot zat enlij begon te huilerç dan nam ik hem gelijk over.
Mensen zullen mij misschien
wel iets overdreven hebben gevonder¡ maar op zo'n moment
hoorde hiibijmij, vond ik, en
het leuke was, dat hij dan ook gelijk stil was. En dat was ook zo
bij johannes. Alr hij echt bleef
huilen gaf Johannes hem aan mij
en dan zuchtte hij een paar keer
tegen m'n schouder aan en dan
was hij stil.

Bel de dokter!
En toen kwam de vierde november.'s Middags had ik Carin
naar school gebracht en Paul
voor korte tijd bij m'n schoonouders gezet. Ik moest even naar
het dorp verderop om nieuwe
voeding en luiers te halen. Om
half twee was ik gegaan. En om
iets over twee was ik weer terug
om Paul weer op te halen. Even
gekletst. Paul had even gehuild
en de broek vol. Half drie was ik
thuis. Paul begon te huilen en
dus pakte ik hem uit de Maxi
Cosy en liep met hem tegen me
aan door de kamer. M'n nichtje
van veertien kwam birnen en ik
zeil Zet jij even thee?'Paul stopte met huilen. Ik hield hem voor
me en zag hem heel raar met z'n
ogen draaien. Daama begon hij
te kreunen. Ik zei tegen m'n

wq

nichtje: 'Draaihet nummer van
de dokter.'Ik nam de hoorn
over en zei: 'Gelijk komen bij
Paul.'

hødden

Met dat ik ophing, zag ik al dat

die

aijf

møønden
a)oT geen

goud

willen
missen

het gebeurd was met onze Paul.
Ik had continu het zuurstofkapje
op zijngezichtje gehouden tot
de huisarts er was en die was er
heel snel. Die heeft hem uitgezogen en gereanimeerd tot de ambulance er was. Maar dat heeft
niet meer mogen baten. Achteraf
zei de huisarts, dai hij toen hij
bimenkwam al aan de oogjes
zag dat Paul hersendood was.
johannes was gelukkig binnen
het uur thuis en samen hebben
we met Paul op de bank gezeten. Carin kwam om half vijf

thuis en zrjlneeft ook nog met
Paul op haar schoot gezeten.
Om vijf uur kwam er een

vrouw. Ik hoorde dat z|j zich
voorstelde als de aflegster. En
opnieuw had ik dat sterke gevoel van: Hij is van ons, je komt
er niet aan. ]ohannes en ik hebben hem samen gewassen en
zijn mooiste pakje aangedaan,

Nog wat haarlotion op zijn
hoofdje en zrjn haartjes gekamd.
Daarna hebben we hem in zijn
ledikantje gelegd. Een heel ander mannetje, zortder soncle en
zuurstofslan g. Zo mooi en zo'n
intens lief gezichtje. We hebben
Paul thuis gehouden, dat was zo
fijn. Je kon er telkens heen en
ook voor de familie en vrietrcleu
was het fijn.
Woensdags kwam'onze' kindcrarts dr. Heikens bij ons thr"ris,
Met vijf witte rozen voor de vijf
maanden dat we Paul gehacl
hebben. Zo'n7ief gebaarl Daar
werden we helemaal warm varl
en dat mag ook wel eens geze¡¡d
worden. Je hoorde ook andere
verhalen. Dus, als jullie bij cte
SDS een top tien bijhottden vau
kinderartsen, dan mag van ons
dr. Heikens bovenaan, met stip,
En toen vrijdag 7 november, cle

dag dat we onze Paul moesten
begraven, We zagen er erg tegenop, maar op de dag zelf warcu
we heel rustig, Carin voncl het allemaal wel interessant. We hebben met de farnilie thuis ccn korte rouwdienst gchoudcrr. Otrzc'
dominee hceft irr hct k<lrt ovcr
de zwangerschap cn hct leven
van Parrl vct'tclt1, Wc hcbbcrr
twee liedjcs van lllly cn Ilikkert
laten spelcn, Wilma hccft nog
een gcdicht voorgclczc'n. Zelf gemaakt, clat was zo mooi. Zijhad
ons al die clric ur¿randen thuis geholpen. Als er wat was, mochten
wij haar altijcl bellen.

'En nu , ja nu is het stil, kaai.' Carin drukte hetzo uit: 'Nu hoef je
niet meer te zorgen.'Ik zei:
'Toch voor jou?' 'Ja', zeí ze.
'Maar nu hoef je geen medicijnen meer te geven'. En toch
overheerste bij ons een goed gevoel: we hebben Paul thuis kunnen verzorgen, geen keuzes hoeven maken. We hebben alles gedaan wat we konden en de dagen nadat hij overleden was,
was hij nog bij ons thuis.

Later
We hebben ontzettend veel mecleleven ontvangen. Dat deed
goed. Maar we moeten verder
met z'n drieën en ook vooral
met Carin erbij gaat het leven
door. We hebben haar al zolang
een keer MacDonalds beloofd.
Dus een kleine week na de begrafenis gingen we met een
vriendinnetje erbij naar MacDonalds, We stonden bij de ballenbak de schoentjes uit te doen. Er
kwam een meisje naar me toe
met haar laarsje. ik deed haar de
laarsjes aan keek omhoog naar
haar gezichtje en werd helemaal

waun. Een meisje met Down
synclroom!

lk schoot helemaal vol, was ontroclcl dat juist ik de schoentjes
aan mocht doen. De hele avond
zag ik clat snuitje voor me. Ik
wist alleen dat zij Denise heette.
I)aarom lieve Denise: Bedankt
ctat ik je mocht helpen!
Voor al degenen die dit lezen en
zwanger zijnvan een kindje met
Down slmdroom zouden wij willen zeggen: 'Wees niet bang, het
is zo makkelijk van ze te houden. Hoop en bid alleen dat het
kindje verder gezond is'.
Wij hadden die vijf maanden
voor geen goud willen missen.
Wij gaan verder zonder Paul,
maar met Paul in ons hart.

Toen Paul net was overleden,
had ik ook gelijk: 'Wilma moet
komeu.' Het was niet alleen haar
werk, maar ze was er met hart
en ziel bijbetrokken. Na de
rotrwdienst zijnwe lopend naar
het kerkhof gegaan. fohannes en
ik hebben hem samen gedragen.
Carin liep naast ons met een
bloemetje. Ook zij was heel rus-

tig.
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Steeds zueer een we&.

Toch zueer leaen.

Tochweer mens zijn
ønders døn we hadden gedacht.

Duizend dromen ønders.

Maar niet zinloos,
niet doelloos.

Dorine is een cadeau, maar Paul blijft ons tweede kind
• Carla Vijge, Oene
Carla en Johannes
Vijge waren weer
in verwachting.
Opnieuw onzekerheid, spanning,
na het overlijden
van hun zoontje
Paul (met Downsyndroom), eind
‘97.

het
was ook
warm,
net als
toen met
Paul

Het is alweer drie jaar geleden dat
ons verhaal over ons zoontje Paul in
Down+Up (nrs. 38 en 40, red.)
stond. Paul, geboren met Downsyndroom en een ernstige hartafwijking, is vijf maanden oud geworden.
De laatste drie maanden hebben we
Paul thuis kunnen en mogen
verzorgen. Op 4 november 1997 is
hij thuis in mijn armen overleden.
Het zijn vijf bijzondere maanden
geweest. Een tijd die we absoluut
niet hadden willen missen. Carin,
onze dochter, was toen 4 jaar.
Tot ons grote geluk ben ik in september ’99 weer zwanger geraakt. Op
de eerste echo zag de arts opnieuw
een te dikke nekplooi. Opnieuw
onzekerheid, spanning. Een week
later zijn we weer naar Arnhem
gegaan, net als bij Paul. De bedoeling was dat we een punctie zouden
doen. Eerst een uitgebreide echo; die
zag er goed uit. De arts vroeg wat we
wilden, als de punctie opnieuw een
kindje met Downsyndroom zou

uitwijzen. Houden, zeiden wij.
Waarom we dan de kans op een
miskraam wilden lopen? We waren
gerustgesteld door de echo. Het was
natuurlijk geen garantie, maar we
zijn zonder punctie vertrokken.
En vanaf die tijd hebben we genoten
van de zwangerschap. Tjonge, wat
was dit kindje welkom! Het hoefde
niet gezond te zijn, als het maar
mocht blijven leven. Dat was voor
ons het belangrijkste.
Bijna 11 pond
Na een perfecte zwangerschap,
bijna 42 weken, is op 14 juni Dorine
geboren. 10 Juni was de geboortedag van Paul, en gelukkig ben ik niet
op die dag bevallen. Het was geen
‘makkie’, want onze dochter woog
bijna 11 pond en was 58 cm lang.
Wat was ik blij toen ik haar hoorde
krijsen! Ze leefde!! En wat een
wonder: ze is gezond.
Er kwam een heleboel van Paul omhoog. Een lach en een traan. Zeker
toen ik met Dorine thuiskwam. Toen
was het ook warm weer, net als met
Paul. Paul droeg ik het huis binnen,
die kwam thuis om te sterven. Van
Dorine hopen we dat ze bij ons mag
opgroeien.

Maar juist door alles wat we met
Paul hebben meegemaakt kunnen
we intens van Dorine genieten. Paul
blijft ons tweede kind, hij blijft bij
ons, in ons hart en onze gedachten.
En Dorine is voor ons een cadeau.
Carin is dolblij met haar zusje. Heeft
het nog vaak over Paul.’ Weet je
mam’, zei ze, ‘ik hoop dat de Here
Jezus gauw terugkomt op de aarde,
want dan staat Paul ook weer op,
dan kan ik hem weer knuffelen.’
Lief hè?
Down+Up blijven we lezen.
We voelen ons nog zeker bij jullie
betrokken, al is het meer vanaf de
zijlijn.

Matthijs op het podium
• Magda Withaar, Rotterdam

Onze zoon Matthijs, 9 jaar, zit in groep 4 van de
basisschool Van Brienenoordschool in Rotterdam.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van deze
samenwerkingsschool voor openbaar en prot. christelijk
onderwijs was er een groot feest. De kinderen hadden
samen met circus Rotjeknor een voorstelling ingestudeerd. In een sporthal werd dit uitgevoerd voor alle
ouders en familie en belangstellenden.
Ik heb een videofilmpje gemaakt van dit zeer feestelijke
gebeuren, als amateur natuurlijk. Onze Matthijs vond
het fantastisch en heeft erg goed meegedaan.
Op de foto staat hij rechts.
Op die foto en zeker op de video is goed te zien hoe een
kind met Downsyndroom meedoet met de klas en hoe
alle kinderen ervan genieten. Voor ons was het een
hoogtepunt van integratie.
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Sanne
o Franka Stevens in gesprek met Annemie Simons

Annemie en Sjaak Simons uit Baarlo (Limburg)
zijn de ouders van de vierjarige Rik en van
Sanne, twee jaar ou{ die Down"s syndroom
heeft. Annemíe en Sjaak hebben Sanne bewust
geboren laten worden. Omdat Annemie zelf
spina bifida (bij kinderen vaak een'open

ruggetje'genoemd) heeft kwam zij in
aanmerking voor vruchtwateronderzoek. Hierbii
werd zowel een eiwitondeuoek gedaan (voor het
opsporen van spina bifida) als een
chromosomenkweek gemaakt. De uitslag van het

eiwitonderzoek kwam al na een paar dagen en
was goed.

Sanne

nnemie: 'Gelukkig',
dachten wij,'want
daarvoor hebben we
toch een verhoogd risico'. We
hadden gewacht met het behangen van de babykamer tot die
uitslag er was. Nu gingen we
aan de slag. Precies een week later - Sjaak was net klaar met behangen - kwam de dokte¡ met
het bericht. Ik was even weg en
toen ik thuiskwam zag ik de
auto van de huisarts. Ik dacht:
'Er is iets met Rik'. Toen ik binnen kwam zei Sjaak meteen: 'Annemie, we krijgen een kindje met

gesprekken in het ziekenhuis
waar de punctie was verricht.
Een moeilijke beslissing
Hoe kntamen j ullie tot het besluit
Sanne uel geboren te laten wordenT

Annemie: We hebben het boek
gelezen en heel, heel veel gepraat, vooral s¿unen. Alleen
onze naaste buren en een
schoonzusje waren in die week
op de hoogte. Toen we naar het
ziekenhuis gingen hadden we
besloten voor vroeggeboorte.
We kregen eerst een gesprek
met de gynaecoloog. Deze vertelde onder andere hoe zo'n vroeggeboorte in zijn werk gaat. Hij
merkte tijdens het gesprek op
dat wij in ons hart niet echt overtuigd waren. We moesten er nog
maar eens over denken en een
week later terugkomen. Daarna
hadden we een zeer lang gesprek met de begeleidingsarts
klinische genetica. Die zei ons:
'Als je geen keuze kunt makery
streep dan af wat je zeker niet
wilt'. Voordat we thuis waren
hadden we al beslist dat we haar
zouden houden. Het leven, de
natuur, de liefde, het is toch
mooi. Waarom zoudenwe haar
dat alles ontnemen?

Down's syndroom, een mongool-

de uitslng
aan de

punctie:
en døn?

tje'. Mijn eerste reactie was:
'Nou, dat moet dan maay'. Ik
vroeg meteen of het een meisje
was - dat wilde ik graag - wat de
huisarts verbaasd bevestigde. Hij
had uit de bibliotheek van het
Kruisgebouw een boek meegenomen,'Een chromosoom teveel',
zodat we wat meer over het
Down's syndroom te weten konden komen om gemakkelijker
een keuze te kunnen maken. In
dit boek staat dat je Down's syn-

droom tegenwoordig gelukkig
kunt voorkomen. Maar wij moesten nog een keus voor onszelf
makery met een baby van bijna
19 weken in mijn buik. Een week
later werden we verwacht voor
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Het was een moeilijke beslissing
maar wat wij heel fijn hebben gevonden is dat ze ons echt zelf
hebben laten beslissen. We hebben meteen afspraken gemaakt
voor een hartecho en een darmecho met 32 weken. Als er dan
iets mis zouzijnkonden er bij de
geboorte onmiddellijk maatregelen worden genomen.
Welke reacties kregen jullie aøn de
omgeaing?

Annemie: We zijn de dag erna
naar onze ouders gegaan om het
te vertellen en hebben in hetzelfde weekend ook veel vrienden
en kennissen ingelicht. Allemaal
met het verzoek: 'Vertel het gerust aan iedereen en als er vragen zijo stel ze dan, kom naar
ons toe'. Misschien door onze
positieve houding en de manier
waarop we het overbrachten
hebben we bijna alleen maar positieve reacties gekregen,
en vooral ook bewondering. Reacties in de trant van: 'Wij zouden het niet kunnery maar wij
vinden het heel moedig en wij
respecteren jullie mening'. Er is
maar één persoon geweest die
hardop (tijdens de kraamvisite)
heeft gezegd dat het schandalig
was dat ze geboren was. Je be-

-t

seft eigenlijk niet dat je een unieke beslissing hebt genomen.

'Sterk als bomen'
Drie maanden voor de bevalling
trof Annemie in een tijdschrift
een artikel over een kindje met
Down's syndroom aan. Daar
stond het telefoonnummer van
de SDS bij. Toevallig was er een
paar weken later een workshop
Early Intervention in hun regio.
Daar werden zij ter plekke lid
van de SDS en bestelden het
Macquarie programma. Goed
toegerust leefden zij naar de be-

valling toe.
Annemie: Sa¡ne is met 38 weken thuis geboren. De dienstdoende huisarts die's avonds
langs kwam wist niet dat wij al
wisten dat Sanne Dowrfs syndroom had. We zagen hem bedrukter kijken tijdens het onderzoeken van Sanne, terwijl wij
blij aan de beschuit met muisjes
zaten. Hij hoefde ook geen beschuit totdat wij hem vertelden
dat wij het al wisten. Toen lustte
hij wel een beschuit. Op het geboortekaartje stond: 'Al zal je
pad niet over rozen ga¿rn, s¿unen
zullen we sterk als bomen
staan'.

Sanne

kort zijn we daarmee gestopt.
Binnenkort wordt Sanne aan
haar beide ogen geopereerd in
verband met scheelzien. Verder
is ze een heel beweeglijk kind.
Ze kan al een paar pasjes lopen.
Het gaat erg goed met haar,

Hoe is Sanne's gezondheid?

Rik strijdt voor zijn zusje

Annemie: De eerste negen maanden ging alles heel goed, maar

geen

m0ment

spijt aøm
hun
beslissing

Weet Rik drt Sßnne Doun's syn-

toen kreeg ze pseudokroep-aanvallen. Omdat Rik die ook heeft
gehad wisten we wat we moesten doen: stomen en rustig houden. Sanne bleef het echter benauwd houden en we hebben de
huisarts laten komen. We moesten bellen als ze weer koorts

droom heeltT

Annemie: We hebben het Rik
verteld nu hij naar school gaat.
We hebben liever niet dat hij het
van anderen moet horen. We
vertelden dat Sanne wat langzamer is, maar dat dat niet zo erg

kreeg dan zoltze een kuur krij-

is. Rik reageert: 'Dat mag je niet
zeggen, dat is niet zo, Sanne kan
dit al en Sanne kan dat al'. Hij
strijdt erg voor zijn zusje, hij

gen. Na drie dagen kreeg ze om
de vier, vijf minuten een aanval.
De dienstdoende arts kwam en

we zijn onmiddellijk naar het
ziekenhuis gegaan. Daar bleek

komt sterk voor haar op. Rik
heeft de eerste keer dat Sanne in
het ziekenhuis was opgenomen
heel erg gevonden dat ze weg
was.

dat we net op tijd waren. Sanne
had veel zuurstofgebrek. Ze
heeft acht dagen op de intensive
care aan de beademing gelegen.
Na twee weken mocht ze naar
huis. Een paar maanden later
moest ze opnieuw wegens benauwdheid opgenomen worden. Daarna moest ze langdurig
medicijnen gebruiken. Sinds

Emotioneel heeft hij toen een terugslag gehad, Hij is ook bang
dat ze weer naar het ziekenhuis
moet.

4
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begeleiding.

Annemie: Ze heeft zwemtherapie en we hebben P. P. G.-hulp
(Praktisch-Pedagogische Gezinsbegeleiding). Zelf bekijken we regelmatig het Macquarie programma. Veel dingen doe je spelenderwijs en je leert hoe je situaties kan scheppen om nieuwe
dingen aan te leren. Regelmaat
is erg belangrijk. We zijn ook
pas met logopedie gestart.

Annemie en Sjaak zijn heel blij
en gelukkig met hunbeide kinderen. Over hun beslissing hebben ze nog geen moment spijt
gehad. Annemie omschrijft het

volgl 'Sanne, als ik naar jou
kijk word ik overspoeld door
als

trots, liefde en intens geluk. Ik
ben zo blij dat ik jou heb mogen
leren kennen en ontzettend
dankbaar voor de moeilijkste en
wellicht beste beslissing ooit in
mijn leven genomen.'

.

Kees Schoonderwoerd

'In DowN+Ur staan bijna altijd van die positieve
verhalen,'vinden Janny en Chris van Kranenburg
uit Oudewater. 'Toen en toen was het een beetje
moeilijþ maar nu lukt 't wel weer lekker... Nooit
eens van een gezin in moeilijkheden. Wij willen
nú ons verhaal kwijt, nu we nog dik in de ellende
ziÍten.'
et is tobben geweest met

Gerdine, het dochtertje

vanJamy en Chris, alle
zeven maanden dat ze op de
wereld is. 'De bevalling zelf was
super. Onze verloskundige, José
Floenderdos, wilde koste wat kost
zeTl erbij zijn in het Hofpoortziekenhuis in Woerden. Voor ons
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lønny en Chris uøn Krønenburg:
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'Zelfs bekenden mii den ons/

øl

tijdens de
zwøngerschøp
wøs het

duidelijk

was dat prettig, José heeft ons
tijdens de zwangerschap erg goed
begeleid.' Maar daarna...
We spreken Janny en Chris oP een
moment dat ze net terug zijn uit
het ziekenhuis. Gerdine is weer
opgenomen. Ze bleef overgeven.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
de maa ginho ud te langzaam naar
de darmen zakt. De oorzaak is een
web (vliesje) in de dunne darm

(Duodenumweb).

Al tijdens de zwangerschaP was
duidelijk dat het een kindje met
Downsyndroom zou worden. En
dat het met een hartafwijking geboren zou worden. Na de geboorte
ging het redelijk met Gerdine, van
het voedingsspuitje naar toch een
flesje. Dit heeft ze drie maanden
volgehouden. Daarna toch de
sonde. Ziekenhuis in, ziekenhuig
uit... een verhaal dat veel lezers
bekend zal voorkomen.
Hun leven is 'gigantisch'veranderd sinds de geboorte van Gerdine, beamen ze. Cfuis: 'Dat is
natuurlijk al begonnen tijdens de
zwangerschap. We zijn allebei

veertig envanwege de leeftijd van
Janny hebben we een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren toen ze
drie maanden zwanger was' Een

dag na ons huwelijk, in sePtember
'98, kregen we het slechte nieuws:
ons kindje zou geboren worden
met Downsyndroom. Vreselijk
hebben we zitten huilen. Meteen
alle versieringen weggehaald. Van
de huisarts, kregen we kalmerende middelen voorgeschreven. Die
hebben we niet genomen/ maar
dat we helemaal platgeslagen waren, dat is zeker. Voor alle zekerheid hebben we in het AZU in
Utrecht nog een extra echo laten
maken... de volgende klap'.. vol-

ledig A-VSD, een hartafwijking
waarbij het tussenschot tussen
beide hartkamers ontbreekt.'
Vanaf dat moment was alles een
medisch gebeuren. Chris: 'Niks
samen de geboorte afwachten, het
was een rottige klote-zwangerschap! We stonden voor de bgslissing: doorzetten of niet? Toen zijn
we fanatiek gaanlezen, alles'wat
los en vast zat oveÍ DownsYn:
droom, oude DowN+Urs gelezen,
urenlang met de SDS gebeld..'
In de maand november vorig jaar
vermeldde de telefoonrekening
185 uitgaande gesPrekken.

Terug naar het hart
Wat hun nog steeds dwarszit is
12

. DOWN+UP .

NR 47

het onbegrip dat ze ontmoeten.
I anny :' ZeIf s bekenden gaan een
straatje om als ze ons zien komen.
Mensen weten niet wat ze ermee
aanmoeten, een'mongooltje'.'.
]a natuurlijk, we krijgen ook wel
leuke reacties, maar zoals met
name onze families reageren, dat
is ons enorm tegengevallen.'
Terwijl ze vóór de geboorte zo
positief waren: "Doorgaan met de
zwangerschap. Wij zijn er ook
nog." Chris: 'We kozen uit elke

familie een contacþersoon met
wie we erover wilden Praten.
Achteraf is ons dat door iemand
kwalijk genomen, we zouden
afstand hebben gecreëerd tot de
familie, maar met allemaal Pratery
dat was helemaal verwarrend
geweest. Het is net of er een Pingpongballetje aan je koP hangt:
wel-niet-wel-niet. Vier weken de
tijd om te beslissen! Een familielid
heeft zich in die periode fantastisch voor ons ingezet. Heeft ook
alles goed onderzocht en kwam
steeds met: "Joh, die en die moet je
eens bellen, die hebben de oPlos-

sing". Goed bedoeld natuurlijk,
maar als we beldery hadden die en
die geen oplossing.
We hadden het artikel "Hard

vechten voor meer begrip" in het
Algemeen Dagblad gelezen. Wat
zou de kwaliteit van leven voor
dat kind zijn? Envoor ons? Want
dat moet je er ook bij betrekken.
Verstandelijk waren we toen zover dat we het wilden afbreken.
Het genoemde familielid kwam
met de gouden tip eens contact op
te nemen met de VBOK de Vereniging ter Bescherming van het
Ongeboren Kind. Coby Bikker,
onze maatschappelijk werkster
van de VBOK heeft ons teruggebracht naar ons hart: "Alsje naar
jezelfkljkf, wat wil je zelf eigenIijk?" En ja, je krijgt een kindje in
je hand. Gaan wij dat doodmaken?l Wat denk je dat er later met

jezelf gebeurt als je dat besluit
hebt genomen? Wel laten komen,
dus. Maar laat er geen misverstand over bestaan: wij hebben
enorm veel respect voor mensen
die het wel stopzetten!
We zijn ook gewaarschuwd:
zoveel spanning, medische zorg
etc., het kan je je relatie kosten.
Daarom moeten we ook elkaar
niet uit het oog verliezerç ondanks
alle hectiek van dit moment. Het
brengt ons dichter bij elkaar.'
Dat hebben Janny en Chris dan
ook goed kunnen uittesten, de
laatste maanden. Allebei zijn ze
permanent thuis. Eind '97 stopte
Chris met zijn baan in Rotterdam.
Hij heeft daarna nog een tijdje bij
een uitzendbureau gewerkt, nrraat
nu full time huisman met een

is

vette knipoog naar zijn hobby...

muziek. ]anny is leidinggevende
bij een verpleeghuis. Na zwangerschaps- en ziekteverlof moet ze
nu ook op een ander front een
gevecht leveren: ze dreigt in het
verpleeghuis op een zijspoor te

worden gezet.

'Wij bidden voor jullie/
Op een paar uitzonderingen na

ondervinden ]anny en Chris dus
bitter weinig steun.
Chris: 'Tijdens de zwangerschap
stond de hele familie achter ons:
"God geeft je de kracht. Jullie
kunnen het aan. Wij bouwen een
vangnet voor jullie..." Nou, daar
hebben we de afgelopen periode
weinig van gemerkt! Verwelkomd? ]a, ze zijn w el allemaal
daags na de bevalling in het
ziekenhuis langsgeweest, maar
daarna is het stil geworden. Voor
onze dochter geen gezamenlijke
geboorteborrel, hebben we maar
samen gedronken. "Het kraamcadeau, dat komt nog." Nou, het
moet nog komen. Een paar dagen
later: "Ja joh, dat opstarten van

het vaderschap valt niet mee,
hebben we ook gehad, hoor!"
Gerdine groeide niet zo goed: ,'Ach
geeft niet hoor, die en die was toen
ook een lichtgewicht." (Gerdine is
na 6 maanden net 2,5 kilo aangekomen). De goeden niet te na
gesproken, eigenlijk heeft onze
familie ons zwaar laten zitten.'
|anny: 'Een familielid, hier vlakbij,
heeft niet veel gedaan om ons de
helpende hand toe te steken. In het
afgelopen halfjaar heeft ze Gerdine
misschien vijf minuten op schoot
gehad. "Eigenlijk is het ons probleem niet", zei ze, " w e kljken er
tegenaan, we kijken er tegenop, dit
wereldje is zo vlakbij, maar eigen:
lijk ver weg". Een ander: "Elk
gezinheeft zo zijn eigen zorgen" .,
Chris: 'We komen allebei uit een
christelijk nest, Janny een beetje
meer dan ik, en je zou op grond
daarvan toch wat meer steun verwachten. Jongens, wéés er nou
eens voor deze persoon!'

poortziekenhuis in Woerden, met
name van kinderarts De Bie en
niet te vergeten het verpleegteam
van de kinderafdeling. 'Want
helaas, Gerdine hoort erbljl Ze zijn
allemaal gek op onze lieve, mooie
dochter.'
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ale voorlichtingsfolder van de SDS

moeten komen voor grootouders,
ooms en tantes van een kind met

Downsyndroom. Geen folder met
ailerlei medische feiten, maar een
folder met tips hoe je de gezinnen
kan steunen, helpen, en wat je
zeker niet moet zeggen. Er is zoveel onbegrip, onwetendheidl We
begrijpen echt wel dat familieleden het goed bedoelen, maar de

er zou

pijn, de schade wordt ondertussen

"ik zouhaar aan de voedingspomp
leggen". Terwijl ik haar het liefst
lekker dichtbij het flesje zou geven.
En als eens iemand een keer had
aangeboden in alle drukte ons huis
schoon te maken, dat hadden we
wél fijn gevonden!'
Chris: 'En toen brak ik ook nog
eens mijn been, toen zaten we
helemaal in de knel, voor lanny
werden dat dagen met 4 uur rust.
Omdat we van de familie niks te
verwachten hadden, namen we
onze toevlucht tot de Stichting
Thuishulpcentrale Utrecht, gespecialiseerd in vrijwilligers voor
gezinnen met gehandicapten. Deze
stichting heeft voor hulp een
oproep geplaatst in het plaatselijk
nieuwsblad. Op deze advertentie

gaan... Dan komt het bezoek met
geld, of weer met een knuffel, wat
moet je tenslotte anders geven???'
Ondanks alles zijn ze heel gelukkig dat ze de geboorte hebben
doorgezet. Apetrots op hun mooie
dochter. Chris, in tranen: 'Ik heb
God duizendmaal bedankt voor
dit kind, toen ik op 20 februari in
de vroege ochtend na de bevalling
op weg was naar huis. Gerdine
kneep in mijn pink, huilde, mooie
ogen/ een mooi koppie, tien vingers en tien tenen... Gerdine heeft
me afgeleerd altijd maar haast te
hebben. Het wordt een pittige
meid, daar ben ik zeker van. Ze
wilde al vroeg in de box. Het bedje
hield ze al snel voor gezien.
Gerdine reageert erg goed op haar
omgeving, is erg geïnteresseerd en
toont duidelijk haar eigen zin.'

wordt, als alles goed mag blijven

Maar aan de toekomst denken ze
niet, voorlopig overheerst in hu¡
leven nog angstige spanning.
Gerdine is eind augustus overgebracht naar het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht, de
darmoperatie, gepland op 2
september, werd op het allerlaatste moment uitgesteld in verband
met stollingsproblemen van het
bloed. En dan is er nog die hartoperatie die noodzakelijk is.
Wanneer dat gebeurt? Gerdine
moet eerst aansterker!. lanny:'Ze
heeft wel een jasje uitgedaan met
die darmproblemen.'
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gelopen zijn, dat is een ervaring
die veel andere ouders van gehandicapte kinderen hebben,' zegt
Chris. 'EigenJijk zou er een speci-

wel aangericht, als extraatje bij het
syndroom van Down. Een folder
met tips voor verjaardagen. Ik zie
het al gebeuren als Gerdin e L jaar

ervaring) en Marieke de Bruin
(heeft ervaring als ziekenverzorgende). In de periode dat Ge¡dine
thuis was, kregen we zo eens wat
tijd voor onszelf. Erg treffend was
toen de reactie van een familielid:
"Da'sbeter zo, dan hoeven we
daar geen ruzie over te maken."
Met andere woorden: daar zijnwe
mooi vanaf. Ook tijdens de ziekenhuisperioden staan die twee vrouwen altijd paraat. Zondertren hadden we het zeer waarschijnlijk niet
gered.'
En vol Iof zi)nlanny en Chris over
de steun die zij krijgen in het Hof-

I

Speciale SDS-folder?
'I/y'aar wij in onze familie tegenaan

Janny: 'Wat hadden we graag eens
willen horen: "En hoe gaat 't nou
met jou?" Sommige opmerkingen
doen zo'n pijn. Zat ik Gerdine via
de sonde te voeden, zei iemand:

hebben twee fantastische oppasmoeders gereageerd: Linda van
Brenk (heeft verpleegkundige

Flì

CCN

SDS-

folder
moeten
komen

aoor

fømilie

Prenatale diagnostiek,
zouden we dat nog eens willen?
• Johan Hooglugt,
Hieronder volgt een relaas van onze beleving van
prenatale diagnostiek. Wij, Johan en Vera, zijn
gehuwd en hebben een zoon van vijf jaar. Tijdens
de zwangerschap van onze zoon hebben wij een
vruchtwaterpunctie laten toepassen. De uitslag
hiervan was goed. Vera was toen 36 jaar oud. Nu,
bij 42 jaar, was zij tot onze grote vreugde weer
zwanger. De uitslag van de testen was niet
goed…

Week 6-15
Vera begint aardig ziek te worden.
De misselijkheid is niet te harden.
Het is zo erg dat zij in de tiende
week wordt opgenomen in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Zij kan bijna niets eten en
drinken.

stellen, maar zij merkt het vermoedelijk aan mijn stem. Ik vertel haar
dat iets niet helemaal goed is en
dat ik direct naar huis toe kom.
Voordat ik vertrek bel ik een goede kennis en vraag haar of zij met
spoed naar Vera toe kan gaan,
hetgeen zij doet. Binnen twintig
minuten ben ik thuis. Vera is volledig van de kaart. Als ik binnen
kom, komen ook bij mij de tranen.
Waarom heeft zij dit? Ze rookt
niet, drinkt niet, leeft gezond,
heeft een verschrikkelijk jaar
achter de rug… en nu dit!

Maandag 16 oktober belt Dr. C.
ons wederom thuis met de
mededeling dat ook de ‘gewone’
punctie is mislukt. Er zouden vanuit het vruchtwater cellen moeten
worden gekweekt. Het blijkt dat er
geen cellen zijn te kweken.
Volgens haar zeggen is dit uiterst
zeldzaam. Wij moeten dinsdag
wederom naar WKZ voor een
nieuwe punctie. Vera ziet het niet
meer zitten. Niet weer een naald
erin. Er kan ons geen garantie
worden gegeven dat het nu wel
zal lukken. Toch besluiten wij om
naar WKZ te gaan om uitleg te
vragen.
Dinsdag 17 oktober worden wij
ontvangen door Dr. O. Zij zal de
punctie gaan doen. Wij vertellen
haar dat wij dat niet zien zitten en
dat wij bang zijn dat het heel erg
mis is. Alle uitslagen van testen
zijn zo extreem, dat het ons enorm
benauwt. Zij stelt voor een uitgebreide echo te maken en dan te
beslissen. Weer wordt het een
soort ‘pretecho’. Plotseling ziet Dr.
O. een vlies om de baby heen. Zij
roept een andere, zeer ervaren,
verpleegkundige om de echo over
te nemen. Nadat ik haar vraag om
uitleg zegt zij dat zij vaker heeft
gezien dat er bij kinderen met
Downsyndroom een vlies om het
kind heen ligt.
De ervaren verpleegkundige
meldt ons nu binnen enkele minuten dat de baby een veel te dikke
nekplooi heeft, dat de darmen er
niet goed uitzien, dat het nierbekken vergroot is en dat het hart er
vermoedelijk niet goed uit ziet. Ik
zie Vera steeds witter worden.
Hoe kan dit nou. Vorige week
kregen wij na de echo hoop. Nu zit
alles fout!
Dr. O. zegt dat de vruchtwaterpunctie vermoedelijk geen zin
heeft. Uit de echo komen voldoende ‘softmarks’ naar voren die
duiden op Downsyndroom. Wel
wordt een afspraak voor de volgende dag gemaakt bij een maatschappelijk werker en een klinisch
geneticus om het een en ander
door te praten. Ook wordt voor
de volgende dag een afspraak gemaakt om een echo te laten maken
door de kindercardioloog.
Wij gaan die middag naar huis.

Wees welkom Kim Anh
Week 16/17

heel
slecht
nieuws:
vijftig
procent
kans

Vandaag is het woensdag 5 oktober. Ik ben met Vera naar het WKZ
geweest om bloed af te laten nemen voor de tripeltest. Volgende
week dinsdag krijgen we telefonisch de uitslag. Om 15.00 uur kan
ik bellen voor de uitslag. Wij hebben besloten dat ík bel. Alles zal
toch wel goed zijn. Wij hebben
allebei een goed gevoel. Ik zit op
mijn werk als ik ga bellen met
WKZ. Ik krijg iemand aan de lijn.
Nadat ik haar vertel waarvoor ik
bel verbindt zij mij door. Foute
boel, denk ik. Terwijl ik moet
wachten word ik nerveus, ik sluit
mijn computer af, doe vast mijn jas
aan en pak mijn spullen bij elkaar.
Direct daarop krijg ik de gynaecologe aan de lijn. Zij vertelt mij
dat ze heel slecht nieuws heeft. De
uitslag van de tripletest is 1:2, dus
50 procent kans op een kindje met
Downsyndroom. Zij legt de waarden van de test nog uit. Het HCG
is 4,7 en dit mag niet hoger zijn
dan 1. Dit kan voorts duiden op
problemen in het vervolg van de
zwangerschap, problemen met de
placenta en kans op een vroeggeboorte. Ook de waarden van het
FTP en Oesterol zijn niet goed.
Verder vertelt zij mij dat wij morgen met spoed een vruchtwaterpunctie moeten laten doen. Ik heb
het gevoel alsof ik met een hamer
op mijn hoofd word geslagen. Hoe
moet ik dit Vera vertellen?! Nog
geen tel later belt Vera of ik al iets
weet. Ik probeer nog met een
smoes het slechte nieuws uit te

Vandaag is het woensdag 11
oktober. Vroeg in de ochtend
komen wij aan bij het WKZ. We
zijn gesloopt. We hebben geen oog
dicht gedaan en er zijn heel wat
tranen gevloeid. Als wij bij Dr. C.
komen bemerkt zij dit direct. Zij
probeert ons gerust te stellen en
dat het misschien nog wel meevalt. Eerst wordt er een echo gemaakt waarbij het hoofdje wordt
gemeten, het lichaampje wordt
bekeken. Alles ziet er goed uit.
Vervolgens wordt het vruchtwater
met een flinke naald opgezogen.
Alles gaat goed, het vruchtwater
ziet er helder uit. Dr. C. stelt ons
verder op ons gemak en zegt dat
wij vrijdag laat worden gebeld
met de uitslag van de spoedpunctie. Die vrijdag gaat omstreeks
15.00 uur de telefoon. Via de nummermelder zien wij dat het een
telefoontje is van het WKZ. We
schikken enorm, nu al?! Ja hoor,
geen goed nieuws. De punctie is
mislukt. We zullen nog een week
moeten wachten op de volgende
uitslag.
Diezelfde dag gaan wij naar de
bibliotheek en halen veel boeken
over Downsyndroom. Ook struin
ik internet af. De internetsite van
Stichting Down’s Syndroom geeft
veel informatie. Voordat wij aan
het prenatale diagnostiek begonnen hadden wij het standpunt, dat
indien er iets mis wat met de baby,
wij de zwangerschap zouden afbreken. Het blijkt dat wij, nu wij
hiermee geconfronteerd worden,
er toch heel anders over gaan
denken.
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Prenatale diagnostiek

Helemaal kapot. Bij het minste
geringste vloeien de tranen. Hoe
moet dit verder? Wat nu nog? Wie
kan ons raad geven? Dezelfde
avond beslissen wij dat indien er
sprake is van een ernstige hartafwijking dat we de zwangerschap
alsnog afbreken.

onze
grenzen
steeds
meer
verleggen

Woensdag 18 oktober weer naar
het WKZ. Eerst een heel goed
gesprek met de maatschappelijk
werkster, de klinisch geneticus en
de gynaecologe. Vervolgens op
pad voor de echo. Het ene stel na
het andere stel komt lachend uit
de echokamer. Zou het bij ons dan
toch meevallen. Een co-assistent
begint met de echo, omdat de arts
in de OK is. Het is moeilijk te zien.
De baby ligt met zijn rug naar boven. Dan komt ook de arts binnen.
Hij kijkt zelf nog even en fluistert
wat met de co. Ik vraag wat er is,
maar krijg geen goed antwoord.
Op den duur krijgt hij het hartje in
zicht, wel wat vaag, maar er is iets
te zien. Ik zie eenzelfde beeld als
bij de hartafwijkingen in het boek
‘Medische aspecten van Downsyndroom’. Ik schrik. De arts zegt dat
hij het niet goed kan beoordelen
en dat wij maar even moeten gaan
wandelen. Een half uur later probeert hij het weer. Ja hoor, na enkele minuten krijgen wij het slechte nieuws. Hij constateert A-VSD.
Ik vraag nog naar de ernst waarop
hij droog antwoordt: “het is ernstig maar na een half jaar kunnen
wij opereren”.
Vera raakt nu in paniek en springt
van de behandeltafel af. Ik houd
haar tegen. Ik zie de arts en de co.
schrikken en weggaan. Ik bedaar

Vera door op haar in te praten. Na
enkele minuten gaan wij de kamer
uit en gaan wij weer naar de maatschappelijk werkster. De kindercardioloog vertelt mij nog dat hij
de gynaecoloog zal bellen met de
uitkomst. Bij de maatschappelijk
werkster wordt alles nog eens
doorgenomen. Zij neemt alle tijd
voor ons. Bij vertrek krijgen wij
een informatiemap mee met enkele nummers van Down+Up. We
spreken af om over anderhalve
week verder te praten.

Week 18/19
In deze week hebben wij nog een
gesprek met onze huisarts. Zij
helpt ons fantastisch. Ons eerder
genomen besluit met betrekking
tot de hartafwijking stellen wij bij.
Wij besluiten ook nu weer dat de
baby welkom is als het medische
onderzoek met de baby en Vera in
orde is. Ik merk dat wij onze grenzen steeds meer verleggen. Wie
zijn wij dat wij over het leven van
dit ongeboren kindje mogen beslissen?! Vera krijgt steeds meer
leven in haar buik. Ook heb ik
deze week nog telefonisch contact
met de directeur van de SDS. In
navolging van dit gesprek stuurt
hij ons een reader over prenatale
diagnostiek en wenst ons veel
wijsheid toe in de te nemen
beslissing.
Vera wordt aan het einde van de
week weer misselijk en krijgt last
van haar darmen. We nemen contact op met WKZ en vragen of er
bloed van Vera onderzocht kan
worden. Wat nu weer?! Zijn we er
dan nog niet? Ook maken wij nog
een afspraak bij een andere maat57 • DOWN+UP • NR 54
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schappelijk werkster (i.v.m. vakantie). De volgende dag wordt er
bloed van Vera afgenomen. We
krijgen de uitslag van een andere
gynaecoloog, Dr. B. De uitslag is
redelijk. Wel zit er wat eiwit in de
urine.
Wij hebben een goed gesprek met
deze arts. Hij legt ons de stand van
zaken tot nu toe uit. Wel spreekt
hij zijn bezorgdheid uit over het
vervolg van de zwangerschap. Hij
is niet gerust op alle vreemde uitslagen. Wij vertellen hem dat wij
onze beslissing laten afhangen van
een laatste medische check via de
echo. Dit vindt hij een goed idee.
Hiervoor moeten wij wel wachten
tot Vera 20 weken zwanger is.
Dus dan maar wachten tot 7 november. De rust keert bij ons een
heel klein beetje terug. We slapen
alleen ontzettend slecht. Wij denken beiden dat de baby een meisje
is. Ook de huisarts heeft dit idee.
We duimen dat alles verder goed
is en dat onze baby kansen heeft
om levend ter wereld te komen.

Week 20
Het is vandaag dinsdag 7 november. Wij gaan weer naar het WKZ
voor een echo en een gesprek met
de maatschappelijk werkster. Ons
voorlopige besluit staat vast. Als
er redelijke levensverwachtingen
zijn voor onze baby en er geen gevaar bestaat voor Vera (zwangerschapsvergiftiging) dan is de baby
van harte welkom.
De echo gaat goed. De hartafwijking AVSD wordt wel bevestigd,
de nierbekkens zijn vergroot, maar
de placenta en navelstreng zien er
normaal uit. Wel is de baby, een

meisje!, klein. Zij zit onder aan de
groeicurve.
Tijdens het gesprek met Dr. B.
vragen wij op de man af wat wij
medisch het beste kunnen doen,
als we Downsyndroom even
vergeten. Hij geeft het advies de
zwangerschap uit te dragen. Wat
een opluchting! Onze keuze is dan
toch goed! Wel wijst hij ons erop
dat een kwart van de kinderen met
Downsyndroom + A-VSD nog tijdens de zwangerschap of zeer kort
na de bevalling overlijdt. Wij gaan
van het positieve uit en hopen op
het beste.
Het gesprek met de maatschappelijk werkster is toch nog wel emotioneel. Alle spanningen komen er
bij ons in dikke tranen uit. Onderweg naar huis hebben wij al een
naam voor onze kanjer, Veronique
Christina, vernoemd naar Vera en
oma. De volgende afspraak in het
WKZ is op 5 december.

Week 21-24
Vera krijgt last van paniekaanvallen. Zij slaapt enorm slecht en is
bang dat wij de verkeerde keuze
hebben gemaakt. Via het WKZ
krijgen wij het telefoonnummer
van een ouder uit de buurt. Zij belt
dezelfde avond en heeft een zeer
goed gesprek. Het blijkt dat deze
moeder dezelfde ervaringen heeft
gehad als Vera nu heeft. Dit lucht
enorm op.

zoek haar het dossier van Vera
erbij te zoeken en de gemaakte
afspraken te lezen. Bij aankomst in
het WKZ blijkt dat zij het dossier
gelezen hebben. We worden heel
erg vriendelijk ontvangen. Vera
wordt direct aan de apparatuur
aangesloten. Ja hoor, de weeën
zijn er om de 5 à 6 minuten. Ze zijn
echter niet heftig genoeg. Met de
avondarts wordt afgesproken dat
wij deze nacht op de kamer mogen
slapen en dat wij in de ochtend
gaan bespreken wat we zullen
gaan doen.
De volgende ochtend wordt op
ons verzoek de bevalling ingeleid.
En ja: binnen 2,5 uur is onze dochter tussen ons in. Oh wat is ze
mooi! Ikzelf heb sterk de neiging
om alle Downsyndroomkenmerken bij haar te gaan zoeken. Tot
mijn grote verbazing zie je niet
veel kenmerken. Wat zijn wij
gelukkig met dit wondertje! Na
een half uurtje wordt Veronique
door de kinderarts weggehaald
om te worden onderzocht. In de
middag brengen wij Veronique
naar de couveuse-afdeling en gaan
wij naar huis.

Nu de cruciale week 24 achter de
rug is, gaat het steeds beter met
het slapen van Vera. Wij gaan ons
verheugen op onze dochter. Nog
maar een paar weken. De inkopen
voor de babykamer worden gedaan. De babykamer wordt behangen en ingericht. Eén behangband
houden wij in de kast. Deze plakken wij pas op als onze kleine
meid er is en mee naar huis mag.
In deze weken heb ik nog telefonisch contact met een ouder van
de SDS-kern Amsterdam. Ik heb
enkele uren met een moeder over
van alles zitten praten. Het doet
goed om met mensen te praten die
jou zo goed aanvoelen. Ook al zijn
dit wildvreemden.

Nog dezelfde avond worden wij
’s avonds om 23.30 uur gebeld
door een kinderarts met de mededeling dat Veronique naar de Intensive Care wordt overgebracht.
Zij denken dat Veronique naast
haar AVSD nóg een hartafwijking
heeft. De volgende ochtend gaan
wij met Veronique naar de kindercardioloog alwaar een hartfilmpje
en een echo wordt gemaakt. Hier
blijkt dat er van een tweede hartafwijking vermoedelijk geen
sprake is.
De komende dagen zijn wij vele
uren bij Veronique. Ze doet het
best redelijk. De voeding gaat echter niet. Zij mist de kracht om te
drinken. Hierom krijgt zij de voeding door een sonde. Na enkele
dagen mag Veronique van de IC af
en wordt zij per ambulance overgebracht naar Woerden. Dit is
voor ons in ieder geval dichter bij
huis. De verzorging in Woerden is
perfect. Iedereen is even lief voor
Veronique en ons.

Week 38

1 April

Het is vandaag zaterdagavond 17
maart 2001. Vera heeft de afgelopen week last van weeën. Om
23.00 uur breken haar vliezen. We
bellen naar het WKZ met de mededeling dat wij eraan komen. De
eerste reactie van de verpleegster
is : “U zal na controle wel weer
naar huis kunnen gaan”. Ik ver-

Het is geen grap, maar Veronique
mag met ons mee naar huis. Wij
hebben les gekregen in het geven
van voeding per sonde, dus dat
kan ook thuis. Het is groot feest.
Eindelijk het moment waar wij zo
lang op hebben gewacht. Het huis
hangt inmiddels vol met de mooiste kaarten, met daarop de mooi-

Week 25-37

ste teksten en gedichten. Er heeft
zelf iemand een boompje in het
kinderbos in Israël voor
Veronique laten planten.
Het is wel erg druk. Het voeden
kost extra tijd. Na enkele dagen
wordt Veronique erg verkouden
en vanaf dat moment is slapen er
bijna niet meer bij. Het voeden
gaat nu slechts nog per sonde. Om
beurten proberen wij haar zo rustig mogelijk te houden.
Door het grote infectiegevaar houden wij het kraambezoek beperkt.
Kleine kinderen mogen er van de
artsen zo min mogelijk bij (met
uitzondering van Veronique’s
grote broer Jean-Luc). Voor familie en goede kennissen heb ik een
homepage gemaakt (http://home.
sonera[plaza.nl/mw/prive/
hoogj/) waarop een en ander
wordt uitgelegd. Ook zijn er foto’s
van ‘ons prinsesje’ te bewonderen.
Wij hebben in de afgelopen negen
maanden een zeer zware tijd gehad. We hebben zeer veel steun
gehad aan enkele goede vrienden,
familieleden, huisarts, medewerkers in het WKZ en niet te vergeten de mensen die wij bij en via de
SDS hebben gesproken. Wij zijn
dan ook bereid om andere ouders
in een soortgelijke situatie te
helpen. Ons telefoonnummer is
bekend bij de SDS.
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om
zwangerschap
uit te
dragen

Ooit nog eens?
Zoals u uit dit relaas kunt lezen, hakt
een negatieve uitslag van prenatale
diagnostiek er nogal in. Wij vragen
ons af of wij dit ooit nog wel zouden
laten checken, wij denken van niet.
Wij houden u graag op de hoogte
van het vervolg van onze dochter.
Wij zijn uiterst goed te spreken over
de begeleiding van alle artsen en
maatschappelijk werksters in het
WKZ. Zij zijn een enorme steun
voor ons geweest.
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Alles was goed voorbereid. Renate en Ad Broeders
wisten dat ze een dochter met Downsyndroom
zouden krijgen, waarschijnlijk gezond. De SDS
was gebeld om informatie, iedereen was op de
hoogte, alles was verwerkt, dus niets stond een
ontspannen geboorte in de weg. Maar Vera wou

Jonge kinderen

Vera kwam in de auto
voor het ziekenhuis

het net even anders. • Renate Broeders-Gorissen,
Roosteren

W

ij waren in de veronderstel-

ling dat we alles rondom de
bevalling van onze tweede
dochter goed doordacht en geregeld
hadden. Omdat ik 38 jaar oud was, hadden wij tijdens de zwangerschap een
nekplooimeting, gecombineerd met een
bloedtest laten doen. De uitslag van deze
testen was dat we een verhoogd risico
hadden op een kindje met Downsyndroom.
Wij hadden toen samen besloten een
vruchtwaterpunctie te laten doen. Als
we dan een kindje zouden krijgen met
Downsyndroom, dan konden we met
20 weken zwangerschap via een uitgebreide screeningsecho het kindje laten
onderzoeken.
Ook hadden we van tevoren afgesproken dat een kindje met Downsyndroom
welkom was. Gelukkig zaten we op één
lijn; het lijkt me moeilijk als een van de
partners het kindje niet wil houden. We
wilden alleen bepalen of het kindje gezond genoeg was om geboren te worden
en tevens wilden we via de echo nagaan
of er geen ernstige afwijkingen waren.
Alles zag er goed uit, dus onze dochter
kon komen. Als we geen vruchtwaterpunctie hadden gedaan, was Vera natuurlijk ook geboren, maar dan hadden we ná
de bevalling alles moeten verwerken.

Bewust gekozen

Het voordeel voor ons was dat we er bewust voor kozen en voor de bevalling al
veel dingen konden nagaan. We namen
contact op met de SDS in Meppel en met
de Fam. Van Zandvoort van de SDS-kern
Zuidelijk Zuid-Limburg. We konden
natuurlijk ook al werken aan acceptatie

en verwerking van het feit dat we een
kindje met Downsyndroom zouden krijgen. Ook hadden we de reacties van de
omgeving, positief en negatief, al tijdens
de zwangerschap gehad. Dat scheelde
een hoop, zodat we na de bevalling wat
meer zouden kunnen genieten.
De afspraak was dat we in het AZM te
Maastricht zouden bevallen, omdat daar
alle onderzoeken tijdens de zwangerschap waren gedaan.

Ontsluiting

Op dinsdagmorgen 22 februari, na een
onrustige nacht en twijfels of de bevalling op gang was, kwam om ongeveer
7 uur ’s morgens de verloskundige. Die
constateerde dat er 3 cm ontsluiting was
en dat we, als we naar Maastricht wilden, we niet te lang moesten wachten.
Toen drie kwartier later opa en oma
kwamen om op te passen bij Maike, onze
oudste dochter, vroeg Ad aan de verloskundige of het niet beter was om thuis
te bevallen of naar het Ziekenhuis te
Sittard te gaan. Om 8 uur is het spitsuur
bij Maastricht. We besloten toen naar
Sittard te gaan. Ik reed met Ad mee in
onze auto. De verloskundige reed voorop
en had met Ad afgesproken dat hij, als er
iets was, met lichtsignalen contact met
haar zou zoeken.
Onderweg naar Sittard was ik druk
doende met het opvangen van de weeën.
Toen, ter hoogte van Limbricht, riep ik
dat ik persdrang kreeg. Ad seinde naar
de verloskundige en zette de auto aan de
kant. ‘Doorrijden’, zei de verloskundige,
ze zou met het ziekenhuis bellen om een
spoedopname te regelen.
Dat deden we, maar in de buurt van
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Sittard kreeg ik weer persdrang en toen
was het hoofdje er al. De verloskundige
racete toen al toeterend door rood licht
en tegen het verkeer in naar het ziekenhuis. Wij er met dezelfde snelheid
achteraan.
Toen we bij de eerste hulp van het ziekenhuis aankwamen stond daar al een
heel team klaar met couveuse en ook een
bed voor moeder. Daar, buiten de EHBO,
is Vera geboren. Het was die ochtend
koud, dus Vera moest meteen de couveuse in en, met Ad, naar binnen. Daarna
werd ik op het ziekenhuisbed gelegd en
naar binnen gebracht.
Gelukkig was alles goed met Vera. Ze
was iets onderkoeld geweest, maar na
drie dagen ziekenhuis mochten we naar
huis.

Zeven voedingen

Het gaat best goed met Vera. Ze drinkt
gelukkig aan de fles, maar wel langzaam
en ze drinkt niet zoveel voeding per keer.
Ze krijgt met haar 11 weken oud nog altijd 7 voedingen.
Op 1 april heeft ze een hartonderzoek
gehad. Daar werd geconstateerd dat ze
een gaatje heeft in het tussenschot tussen de rechter en linker boezem. Vera zal
een hartoperatie moeten ondergaan om
het gaatje te repareren. Het zijn dus zeer
spannende tijden voor ons.
Maar ze is heel actief en ze is sterk
(d.w.z. ze heeft een goede spierspanning). We zijn blij met onze Vera en we
zouden deze beslissing om het kindje
met Downsyndroom geboren te laten
worden weer nemen. Er staat ons een
hele uitdaging te wachten, die we met
veel vertrouwen aangaan.

Een volgend kind?
Een veel besproken vraag in SDS-kringen is:
‘Willen we een volgend kind? En wat doen we dan bij
een volgende zwangerschap? Prenataal onderzoek?
Of doen we helemaal niets?’ • Marian de Graaf

B

ij veel meer dan 90 procent van
de SDS-ouders kwam het eerste
kind met Downsyndroom als een
volslagen verrassing. Er was van te voren immers geen sprake van dat het erfelijk zou zijn en de leeftijd van de moeders zat nog ruim beneden de ‘risicojaren’. En toch was daar ineens dat bijzondere kind.
Op het Landelijk Bureau van de SDS is
het ons volstrekt duidelijk dat de discussie over een volgende zwangerschap
heel relevant is. Onder andere in nummer 42 van dit blad kwam het al uitgebreid aan de orde (‘Ons dilemma: een
volgend kind?’). Op themaweekends
wordt er de laatste jaren vaak een aparte sessie aan gewijd. Het is een heel lastig onderwerp.
Als SDS zouden wij u graag een handreiking willen bieden zonder ons echt
met uw zaken te bemoeien. Wij kunnen
van hieruit slecht inschatten hoe sterk
uw kinderwens is, in welke fase van uw
leven u zich bevindt of wat de spankracht van uzelf en van uw partner is.
Dat zijn allemaal zeer persoonlijke zaken, die alleen u en uw partner uitmaken. Verder baseert u uw beslissing uiteraard op uw eigen normen, waarden
en levensovertuiging.

Kinderwens uitbreiden?
Laat u niet meeslepen door een blind
verlangen naar een volgend kind, louter
en alleen omdat uw (jongste/laatste)
kind Downsyndroom heeft. Ik hoor nogal wat ouders hun oorspronkelijke
kinderwens uitbreiden na de geboorte
van hun kind met Downsyndroom. Zo
adviseert de hulpverlening het ook nogal eens: ‘Neemt u maar snel een volgend
kind!’ Dat betekent dan wel iets van:
‘Vergeet deze maar gauw ...’.
Het lijkt er haast op dat die ouders behoefte hebben aan een zo snel mogelijke compensatie en rehabilitatie (of dat
hun hulpverleners ervan uitgaan dat
dat zo is). Alsof van te voren al zeker is
dat het gemiddelde positieve saldo aan
levensgeluk van meer kinderen hoger
uitvalt. Maar ook om puur praktische
redenen is het misschien wel helemaal
niet zo verstandig om kort na het kind
met Downsyndroom een volgend kind
te krijgen. Dat kan gewoon fysiek heel
zwaar zijn! Door de langzamere ontwik-

keling van het kind met Downsyndroom kan er dan gemakkelijk een situatie ontstaan die een tijd lang vergelijkbaar is met het hebben van een
tweeling. Dat neemt niet weg dat een
volgend kind de ontwikkeling van het
eerste kan stimuleren.
Daarnaast spelen ook argumenten als
het ‘inpakken’ van dit kind tussen andere kinderen zonder Downsyndroom
vaak een rol. Broers en zussen zouden
later de last van dit kind dan gemakkelijker met elkaar delen. Vraag u dan
eerst af of u zo over uw graf heen mag
regeren. Uw andere kinderen laten zich
in de praktijk die taak heel vaak niet opdringen, al was het alleen maar omdat
hun toekomstige partners daar een rol
bij spelen.
Anderzijds: als er meer kinderen zijn,
is de kans groter dat er een bij zit die
zich wil blijven inzetten voor zijn broer
of zus met Downsyndroom.

Nog een keer Downsyndroom?
Daarbij komt: zo’n volgend kind kan
ook wel degelijk weer Downsyndroom
hebben. Wat dan? In het artikel op blz.
18 is geprobeerd een samenvatting te
geven van wat er op dit moment bekend is over oorzaken. In ieder geval
neemt de kans op een baby met Downsyndroom met de leeftijd van de moeder almaar sterker (‘exponentieel’) toe.
Spreken we bij een vrouw van 20 over
een kans van één op 1600, bij een van
35 over één op 400, wordt dat op 40jarige leeftijd intussen één op 100 en
met 45 één op 35.
In die groep van boven de pakweg 40
zijn echter nog maar weinig vrouwen
bezig met het vervullen van hun
kinderwens. Voor de jonge vrouwen zo
tussen de 25 en 30 jaar, die volop met
kinderen krijgen bezig zijn, is het zeer
verwarrend allemaal. Als persoon hebben zij weliswaar een veel lagere kans,
maar ze horen wel tot de groep waarbinnen veruit de meeste kindjes geboren worden. Dus in totaal ook de meeste
kindjes met Downsyndroom!
Wist u dat de gemiddelde leeftijd van
een moeder op het moment dat haar
baby met Downsyndroom geboren
wordt maar heel weinig hoger is dan
die van de gemiddelde moeder van een
eerste kind? We moeten dan ook nodig
af van het klassieke beeld van die oude,
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afgetobde vrouw die als laatste in een
lange kinderschaar, helemaal aan het
eind van haar reproductieve periode,
ook nog een ‘mongooltje’ krijgt. En
waar we ook vanaf moeten is de impliciete gedachte: ‘Mijn kind heeft Downsyndroom. Ik heb mijn portie gehad.’
Dat is namelijk niet zo maar waar!

Herhalingsrisico
Dus: hoe groot is nu het herhalingsrisico? De kans dat er in een gemiddeld niet bekend erfelijk belast - gezin nog
een tweede kind met Downsyndroom
geboren wordt? Algemeen wordt aangenomen dat deze kans ‘iets’ verhoogd
is, hoger dus dan de kans op basis van
de leeftijd van de moeder. In de praktijk
wordt gewoonlijk aangehouden: één op
100 of het leeftijdsrisico van de vrouw,
met name als dat laatste ongunstiger is.
Maar voor een jonge moeder is zo’n
kans van één op 100 vele malen groter
dan die op basis van haar leeftijd.
Iemand die dat nog niet zelf heeft
meegemaakt kan natuurlijk niet goed
overzien of hij/zij een kind met Downsyndroom aankan. Veel ouders van zo’n
kind kunnen dat wel, maar betekent dat
dan dat je er ook twee aankunt? En kun
je tegen de ook weer veel sterkere druk
uit de samenleving op (‘Deze kinderen
hoeven toch niet meer’)? Is het opvoeden van een doorsnee kind al een secuur werkje, een kind met Downsyndroom opvoeden is altijd nog een of
meer gradaties zwaarder. Maar... misschien is het wel dankbaarder en komen er bij jezelf talenten aan het licht
die je niet vermoedde.

Prenataal
Vanuit mijn functie op het Landelijk
Bureau voer ik regelmatig gesprekken
met aanstaande ouders die vermoeden
dat er een (eerste!) kind met Downsyndroom op komst is. Die zitten dan ergens in het moeilijke proces van de
prenatale diagnostiek.
Een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren? Dat brengt misschien duidelijkheid. Maar het kan een ongewild vroegtijdig afbreken van de zwangerschap
tot gevolg hebben. Dat risico kun je alleen nemen, als je goed hebt overwogen
of je het belangrijk vindt te weten of je
volgend kind Downsyndroom heeft.
We hebben het met deze ouders dan

Opvoeding

over de toegenomen levenskwaliteit. Je
kunt toch rustig stellen dat alles wat behandelbaar is tegenwoordig ook behandeld wordt. De ontwikkeling wordt gestimuleerd. Kortom: we knokken voor
de menselijke waarden, de mensenrechten van zo’n kind. Toch blijft het iedereen duidelijk dat je Downsyndroom
niet voor je verjaardag - of de verjaardag van je kind - vraagt. Het moet veel
meer moeite doen om alles te leren wat
een gemiddeld kind aanwaait. Hoeveel
ziekenhuizen zal een kind met Downsyndroom niet van binnen zien? Wordt
het eventueel te verwachten kind met
Downsyndroom ook zo’n kwetsbaar
kasplantje, of hoort het bij die pakweg
50 procent waar buiten het chromosoom 21 te veel niks mee mis is? Toch is
het hebben van Downsyndroom in
principe wel degelijk met het leven verenigbaar.
Mochten u en uw partner middenin
die discussie zitten, dan speelt een aantal zaken een rol. Normen en waarden,
bijvoorbeeld. Die zijn voor ieder persoonlijk. Het voert te ver om die hier te
bespreken. Maar ook emoties zijn een
belangrijke factor: als ik niet een volgend kind met Downsyndroom wil, betekent dat dan een afwijzing van mijn
kind? Maar speelt dat ook als je uitspreekt dat je liever een jongetje wilt?
Wijs je dan ook het meisje af? Maar ook
praktische overwegingen komen aan de
orde: Hoe heeft u thuis de werkzaamheden verdeeld? Deelt u de zorg voor de
‘andere’ kinderen? Neemt uw partner
een belangrijk deel van de werkzaamheden in huis op zich? Ook uw netwerk
is hier van groot belang. Kunt u terugvallen op familie en vrienden waar u
zich door gedragen voelt, ook in de
meest praktische zin? Krijgt u echt
daadwerkelijk hulp als dat nodig zou

zijn? Passen ze nu al wel eens op uw
eerste kind met Downsyndroom? Wordt
het wel eens bij ooms, tantes, nichtjes
en neefjes te logeren gevraagd?
Dat zijn allemaal zaken die er bij ‘gemiddelde’ kinderen gewoon bij horen.
Zal dat met een eventueel tweede kind
met Downsyndroom ook nog zo vanzelfsprekend zijn? Ik krijg vaak vanuit
zo’n netwerk te horen dat ‘men’ de bewuste ouders van een kind met Downsyndroom fantastisch vindt, maar dat
er in de praktijk geen poot wordt uitgestoken! In het ergste geval wordt er gezegd: ‘Maar ja, zij wilden het tenslotte
ook zelf!’
Veel aanstaande ouders denken dat er
in Nederland een netwerk aan prachtige voorzieningen ligt zonder er zich van
bewust te zijn hoe nijpend overal het
tekort aan bemanning en vaak ook kennis is, zowel in de betaalde als vrijwillige sector. Maar kijkt u ter relativering
ook eens naar uw eigen persoonlijkheid. Bent u zelf vrijwillige speeltuinwacht? Gaat u vrijwillig op bezoek bij
vereenzaamde bejaarden, asielzoekers,
mensen met een handicap?

Afbreken?
Vooral voor die ouders die voor de keuze van wel of niet afbreken staan: Onthoud voor u zelf goed dat u het natuurlijk zelf mag weten. Maar als u eenmaal
een beslissing hebt genomen, twijfel
dan niet meer, maar ga ervoor! Er is altijd wel een groep die er geen begrip
voor heeft. Of u nu voor of tegen de
komst van dit kind kiest, u heeft - ook
tegenover uzelf - altijd iets uit te leggen.
Dus als het uur U daar is en u moet nu
eenmaal een beslissing nemen, tob dan
niet langer en beschouw het onderwerp
daarna (zo goed mogelijk!) als afgerond.
U heeft zich erin verdiept. U heeft voors
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en tegens afgewogen en dit is wat eruit
kwam! Klaar! Maak van uw hart geen
moordkuil. Probeer het onderwerp een
plaats te geven en af te sluiten. En als u
voor het leven gekozen hebt, biedt uw
kind dan een optimale opvoeding aan.
De SDS wil u daar graag zo goed mogelijk bij helpen.

Om verder te lezen
Het is misschien een idee om eerst nog eens de
SDS-reader over de consequenties van prenatale diagnostiek te lezen, die op ons website
staat (http://www.downsyndroom.nl/pdfs/
Reader%20Prenataal%20onderzoek.pdf).
Verder wil ik u graag nog twee boeken over dit
onderwerp aanraden. Het zijn:
Anoniem (2000), ‘”Als het maar gezond is...”’;
Wanneer kiezen voor een kind een dilemma is’,
Werkgroep Integratie Gehandicapten, Julianaplein 1, 6524 AG Nijmegen, ISBN 90-75858-20-5,
tel. (024) 365 01 00.
Hoewel dit boek met geen woord over Downsyndroom rept, wordt ‘onze’ discussie er wel in
gevoerd. Mogelijk biedt het nog argumenten
die u helpen uw standpunt te bepalen.
Mirjam den Boer- Neele en Marieke Zomer,
‘Ik zal je blijven dragen; verwerking van het
verlies van een ongeboren kind.’, Kok Kampen/
VBOK Amersfoort.
Dit boek gaat over wat zwangerschapsafbreking te weeg brengt. VBOK staat voor Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
De VBOK is natuurlijk een uitgesproken pro life
beweging. Maar ook wanneer dat niet uw
uitgangspunt zou zijn, bevat dit boek mogelijk
toch wel veel aanknopingspunten voor uw
eigen discussie. Wie is er nu eigenlijk ook tegen
het leven? Als ouder moet je echter de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het leven
dat je zelf schept. Het blijft daarom belangrijk
om u van te voren een beeld te vormen van
wat u niet en wel aan kunt.

Bestuursleden stellen zich voor:

Voorzitter Ellen Peeters

In september ben ik gestart als voorzitter van
het bestuur van de stichting Downsyndroom.
Om die reden een korte persoonlijke introductie. Mijn naam is Ellen Peeters, 39 jaar oud
en bijna 17 jaar getrouwd met Marc. We
hebben 3 kinderen; Inez van 8, Rick van 6 en
Loïs van 2.
Na mijn studies Engels en Communicatiewetenschappen ben ik via werk als communicatieadviseur terecht gekomen in managementfuncties. Op dit moment ben ik werkzaam als manager binnen Interpolis. Naast
het werk proberen we zoveel mogelijk als
gezin van elkaar te genieten, samen te
sporten en muziek te maken.
Nadat bij de geboorte van Loïs bleek dat zij
Downsyndroom heeft, hebben we ons actief
verdiept in wat dat voor haar en voor ons als
gezin betekent. Ik vond het ook belangrijk om
het werk van de stichting en het landelijk
bureau te ondersteunen. Dat heeft nu praktisch vorm gekregen in mijn rol als voorzitter.

Weer weekends nieuwe
ouders en tieners

Ingezondenbrief

‘Abortus: een kaakslag voor al die nu leven’
Eerlijk gezegd waren we wat geschokt door het artikel in de
laatste Down+Up van ouders die hun ongeboren vrucht met
Downsyndroom hebben laten aborteren, en daarover vertellen
op een haast vertederende manier. (D+U 60, blz. 26, red.) Ze
hebben het zelfs een naam gegeven; het duurt even voor de
lezer zich realiseert dat het hier over een gewilde abortus gaat.
Bovendien hebben ze een donatie gedaan aan de Stichting
Downsyndroom (uit schuldgevoel). Ik zou daarvoor bedankt
hebben. • Jo Lebeer, Antwerpen
Het moet mij van het hart dat
het abortusrecht in het geval
van Downsyndroom een kaakslag is voor al diegenen die nu
leven. Het is het benadrukken
van hun anders zijn, het is eigenlijk hen behandelen als een
inferieure menselijke soort, die
het niet waard is om geboren
te worden. Dat is racisme van
de ergste 19de-eeuwse soort, of
zo je wilt het terug opduiken
van de nazi-ideologie.
De SDS doet enorm haar best
om het imago van mensen met
Downsyndroom te veranderen.
Het is duidelijk dat hun kwaliteit van leven heel goed kan
zijn, en dat dit afhangt van
goede opvang, stimulatie (activering) en onderwijs. Het is
ook duidelijk dat mensen met
Downsyndroom een verrijking
kunnen zijn van de samenleving. Dit kan ik persoonlijk getuigen: in alle reguliere scholen waar ik kom, die een kind
met Downsyndroom ‘geadopteerd’ hebben, is er een diep-

gaand proces van verandering
van de groepsrelaties te zien.
Er ontstaat als het ware een
ander veld, dat leidt tot een
andere ethiek, die ook effect
heeft op de rest. Er worden dan
minder andere kinderen uitgesloten.
Geen blaam
De ouders van het artikel treft
geen blaam. Ze drijven uiteindelijk mee met een (groeiende)
stroom in de samenleving (politici, wetenschappers, medici,
het publiek) die een extreem
reductionisme en determinisme aanhangt, d.w.z. het
menselijk functioneren zien als
‘bepaald’ door hun biologie of
omstandigheden. In het geval
van Downsyndroom als bepaald door de chromosomen
en door de hersenen. De ‘ziel’
heeft in zo’n reductionistisch
mensbeeld dan geen plaats
meer, zo’n mens wordt dan
gereduceerd tot een zak chromosomen en hersenweefsel.
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Wie zijn de medici of wetenschappers die abortus aanraden? Ze hebben niet de minste
notie van hoe het is te leven
met een kind met Downsyndroom, laat staan van de
persoon zelf. Ze lezen de hoopvolle gegevens niet - als die al
in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd geraken, wat heel zelden gebeurt.
Er is haast nooit geld voor onderzoek van hoe het goed kan
gaan, hoe mensen hun ‘bepaaldheid’ overstijgen.
U en ik weten - in de eerste
plaats als vader van zo’n kind
met ‘mindere’ hersenen, maar
ook vanuit de ervaring met
honderden mensen in die situatie - dat die bepaaldheid
niet klopt. Er zijn biologische
beperkingen, ja, maar die zijn
tamelijk plastisch. Je kan heel
veel doen, het hangt ervan af
hoe je erin staat.
De Stichting Downsyndroom
richt zich tot ouders van kinderen met Downsyndroom. Ik
denk dat het tijd wordt dat we
onze stem laten horen, ook
buiten de kring van de ‘insiders’.
Jo Lebeer MD PhD is hoogleraar
Leerbevordering & Mediatie
aan de Universiteit vahn Antwerpen, Faculteit Geneeskunde.

Ook in 2003 wil de SDS weer
twee weekends organiseren:

Een Weekend voor
‘nieuwe’ ouders in
november 2003
Op dit moment zijn we nog aan
het zoeken naar een geschikte
locatie. De opzet is om ongeveer 25 gezinnen (een of meer
ouders/verzorgers en hun kinderen) die de afgelopen paar
jaar zijn uitgebreid met een
baby met Downsyndroom bij
elkaar te brengen gedurende
een weekend. Odyssee MO ondersteunt het programma,
waarin het uitwisselen van ervaringen, aanreiken van informatie en eventueel het trainen van vaardigheden centraal
staan. Voor de kinderen is
kinderleiding aanwezig, die
zelfs tot middernacht kunnen
oppassen. Voor veel ouders zijn
deze weekends tot steun geweest (zie www.downsyndroom.nl/pdfs/Themaweekenden.pdf) voor impressies
van zo’n weekend).

Een weekend voor
tieners met Downsyndroom
In 2002 is een weekend voor
tieners en hun gezinnen georganiseerd. Dat willen we dit
jaar opnieuw doen. Nog niet
geheel duidelijk is de vorm
waarin dit zal plaatsvinden, dat
is mede afhankelijk van de
reacties die we krijgen. Zelf
overwegen we twee mogelijkheden: voortbouwen op het vorige weekend, maar dan alleen
met de tieners, of net als vorig
jaar een weekend voor tieners
en hun gezin, waarin elk zijn
eigen programma volgt.
Bent u geïnteresseerd, neem
dan alvast contact op met het
landelijk bureau van de SDS.
We noteren u dan als gegadigde. Zodra datum en plaats
bekend zijn, vragen we u om u
definitief op te geven.

Antwoord op Brief Jo Lebeer

Grote
Gr
ote druk
druk van
van de medici
medici
Beste Jo,
Ik ben het volslagen eens met uw artikel
‘Abortus: een kaakslag voor al die nu leven’.
We waren inderdaad ook geschokt door het
artikel in de voorlaatste Down+Up, waar
ouders hun geweten trachtten te sussen na
het doden van hun kindje met trisomie 21.
Ik vraag me overigens af waarom dit gepubliceerd werd in een tijdschrift, waarvan we
dachten dat het personen met Downsyndroom
zou verdedigen. • Eric De Broeck, Zemst (B)

Intussen is ons gezinnetje uitgebreid met een
derde zoon, Kobe. Wij werden dus ook voor de
keuze geplaatst om prenatale onderzoeken te
laten verrichten en eventueel afhankelijk van
de resultaten een abortus te laten uitvoeren.
Wij hebben uitsluitend gekozen voor een nietinvasief onderzoek, omdat wij wilden weten of
wij tijdens de zwangerschap zouden moeten
starten met ‘Targetted Nutritional Intervention’ (TNI). Onze twee zonen Jens en Sander
(eeneiige tweeling met Downsyndroom, 8 jaar
- red.) nemen deze speciale voedingssupplementen reeds meerdere jaren in. Ideaal is om
deze supplementen toe te dienen zodra de
diagnose gesteld is, dus liefst al tijdens de
zwangerschap via de voeding van de moeder.

Paranoia
Wij moeten inderdaad beamen dat de druk
voor een punctie van de medici zeer groot was,
zelfs na de andere niet-invasieve metingen
(nekplooi, neusbeentje en triple test) die alle
deden vermoeden dat het een gezonde zoon
was (mijn vrouw was 37 jaar op dat moment).
Ik noem dit de paranoia van de huidige
‘geneeskunde’: na de onderzoeken hadden wij
nog een kans van 1 op 700 en toch werd ons
nog steeds met aandrang een punctie
aangeraden, waarbij een miskraam kan
optreden met een kans van 1 op 100. Dit
betekent dat er 7 gezonde kindjes worden
gedood om 1 kindje met trisomie te ontdekken.
Zoals gezegd was dit voor ons geen optie: het
enige wat wij wilden weten was of we met TNI
zouden moeten starten, maar niet ten koste
van een mogelijke miskraam, want wij wilden
in geen enkel geval een abortus.
Door onze volharding is onze zoon gezond en
ongeschonden geboren op 17 oktober 2002.
Jens en Sander zijn heel trots op hun broertje
en doen niets liever dan mee te helpen met het
vullen van het badje en andere verzorgende en
speelse activiteiten. Ze verdedigen hun
broertje door dik en dun. Bijvoorbeeld een
totaal vreemde persoon mag niet te dicht bij
de kinderwagen komen :-)

Wat wil Balkenende II?
Wat zegt de nieuwe regering
over zaken die (ouders van)
mensen met Downsyndroom
aangaan? Hieronder een greep
uit het regeerakkoord van het
Kabinet Balkenende II.
‘Er moet ernstig rekening mee
worden gehouden dat de uitgaven voor zorg nog verder zullen doorgroeien dan nu reeds
in de meerjarenramingen is
voorzien. Het kabinet zal alsdan maatregelen nemen om
de zorguitgaven binnen het
budgettair kader te houden en
het beslag op de collectieve
middelen niet verder te laten
oplopen.

Daarbij zal het gaan om verdere pakketbeperkingen, de
verhoging van eigen bijdragen
in de AWBZ en een eigen risico
in het ziekenfonds, en maatregelen om de doelmatigheid te
verhogen. Bij het vergroten van
de doelmatigheid heeft de sector een zware verantwoordelijkheid. Indien de benodigde
verhoging van eigen betalingen sociaal onverantwoorde
consequenties dreigt te krijgen, kan alleen in het uiterste
geval ook het herintroduceren
van budgetplafonds voor (onderdelen van) de AWBZ aan de
orde komen.
Bij het inkomensbeleid zal het
kabinet rekening houden met
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de gevolgen van deze maatregelen voor chronisch zieken,
gehandicapten en andere
kwetsbare groepen.
Per 1 januari 2006 wordt een
verplichte standaardverzekering voor curatieve zorg ingevoerd. Deze wordt uitgevoerd

door private uitvoerders, die
winst mogen beogen, binnen
publieke randvoorwaarden
(zoals acceptatieplicht, risicoverevening en een verbod op
premiedifferentiatie op grond
van persoonlijke kenmerken).
Bron: www.overheid.nl
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Wij weigerden echter de vruchtwaterpunctie,
omdat dit een riskante ingreep is en wij van
onszelf wisten dat wij toch nooit tot een
abortus zouden overgaan om de redenen die u
zo duidelijk in uw artikel hebt naar voren
gebracht.

Toch geen Downsyndroolrl...
¡

tmme Söhne, Breukelen

ijdens mijn vorige zwangerschappen kwam ik, net
zoals deze keer, in aanmer-

king voor prenataal onderzoek in
verband met mijn leeftijd. We kozen telkens voor de Triple-test (een
bloedonderzoek bij de moeder)
met een kansberekening als resultaat. Als het risico niet verhoogd
blijkt, waarom zou ik dan ingrijpender onderzoek laten doen?
Mijn risico's zijn dan immers niet
anders dan die voor elke (jongere)
zwangere vrouw/ zo redeneerden

wij.

ikhød
me er øl
zo mee
aereen-

zelaigd

Hoewel ik er altijd wel al rekening
mee had gehouden was de schok
toch groot toen ik hoorde dat ik
deze keer, in tegenstelling tot de
vorige twee keer, een verhoogde
kans had op een kindje met Downsyndroom. De kans was 1 oP de
15. In dit geval kozen we meteen
voor een vruchtwaterPunctie, omdat we zekerheid wilden hebben.

Natuurlijk zou er de mogelijkheid
zljnð.eze zwangerschap te verbreken, maar in mijn hart wist ik al
wel dat ik dit kindje hoe dan ook
welkom zouheten. Meteen de dag
nadat ik de uitslag van de TriPletest had gehoord kon ik een
vruchtwaterpunctie krij gen' Voor
de tweede keer zagen we ons
kindje op de monitor. Het vervelende van de punctie was dat we
daarna zo'n drie weken moesten
wachten op de uitslag.
Een afschuwelijke Periode brak
aan. Ik belde SDS omdat ik graag
informatie wilde ontvangen. Ik
wilde meteen al zo goed mogelijk
geinformeerd zijn over wat ons
mogelijk te wachten zou staan. De
eerste week van wachten was ik
erg geëmotioneerd. Gedurende de
gehele dag dacht ik aan niets anders en wanleer ik maar even de
kans had, las ik de SDS-info. Bij
het minste of geringste dat ik las
moest ik huilen. Mijn man en ik
spraken over onze gevoelens, twijfels, over de onzekerheden en de
keuze die we mogelijk te maken
zouden hebben.
De eerste week ging voorbij en de
tweede week verlieP rustiger' Ik
dacht er niet meer elk moment van
de dag aan en was niet meer zo
geëmotioneerd. Ons besluit stond
vast: de zwangerschaP zou ik hoe
dan ook voldragen. Ook al zou ons

kindje bijvoorbeeld maar een Paar

uur te leven hebben, dan nog wil-

den we het laten komen. Dan zottdenwe in de tijd die ons dan
gegund zou ziln onze liefde voor
dit kindje kunnen uiten en het in
onze armen omringd door liefde
kunnen laten sterven.

We weten nooit wat ons te
wachten staat
Hoe het ook zou zijn: ons kindje
was welkom. Wij hadden immers
heel bewust voor dit kindie gekozen en daarmee waren we een verantwoordelijkheid aangegaan die
we na wilden komen. Van te voren
weten we nooit wat ons te wachten staat, ook met een gezond kind
kunnen we later voor verrassingen
komen te staan. Het idee dit kindje moedwillig uit me te laten verdrijven, terwijl het er nog helemaal niet aan toe is om geboren te
worden, kon ik niet verkroPPen.
Het zou dan, nog voordat het geboren was, al zijn gestorven aall
de dosis pijnstillers die ik zou krijgen toegediend. Zo resPectloos, zo
oneerbiedig tegenover dit nieuwe
leven in mijn buik en ook tegenover mijn eigen iichaam' Nee, dat

zou ik nooit willen.
Ikbegreep dat de geboorte van
een kindje met DownsYndroom
belastend zouzljn, voor mij als
moeder en voor mijn man/ maar
ook voor onze twee andere kinderen. Maar het zou ons ook veel
rijkdom en vreugde geven, daar
was ik van overtuigd. Door de
informatie van SDS wist ik al hoe
ik mij op de geboorte van een
kindje met DownsYndroom zou
voorbereiden. Welke boeken ik
zou willen lezen, welke congressen ik zou volgen en welke stimuleringsprogramma's ik in huis zott
haien.
Met sommige mensen deelde ik de
emoties van deze weken. Ik r,'ond
het elke keer weer sPannend mensen te vertellen over ons besluit dit
kindje hoe dan ook te accePteren.
Reacties hierop waren heel verschillend en lang niet altijd zo
begrip- en respectvol. De derde
week van wachten brak aan. Nu
kondenwe elke moment een telefoontje of brief ven¡¡achten. De
spanning werd ondraaglijk, ik
hield de onzekerheid niet meer
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uit. Daarom belde ik het ziekenlruis onr te vragen oÍ zemil de uitslag al konden vertellen. In eerste
ilrstarrtie kon men dit niet' Morgen
terugbellen. Maar ook toen kon
nlcr1 llog niets zeggen' Ik zou die
rn icl d a g, vrijdagmiddag, teruggebeld worden. En dat gebeurde, het
bcslisscnde moment: ik was in
vcrwachting van ons derde zoontje err hij hacl géén Downs;'ndroom.
lk nrclcst huilen van geluþ van
opluchtirrg, doorclat die grote
spannirr¡¡ van mii af viel.
Een ¡¡evoel van schaamte
En uretccn daarna gebeurde er ook
iets raat'sl ccrr gcvoel van schaamte ovcrvicl mc. Mijn blijdschap
over clit bcricht voelde ik opeens
als ccu stlort vcrraad tegenover
alle mot'tsot't t'uet Downsyndroom
err hutr ottclcrs. Iln ik ervoer ook
ccu sttot't spijt: ik moest immers
afschcid rìenlcrl vall een groep
ouclcls waar ik rrog geen kennis
mee had ¡¡cmaakt. lk had me al zo
vcrec'nzclvigd nrct ouders van
kirrdclcrr rtrct Dttwtrsyndroom en
nu hoorclc ik tiaar rriet bij.
Naast clc vct'warring van deze
gcvoclcrrs w¿ìs cr ccl-l momentje
van rotlw orn het feit dat het een
jougctjc was. Stillcties had ik
rranrclijk ¡¡choo¡rt oP een meisje.
Hct was lrccl fijn dit in zo'n vroeg
staciiu¡n tc wctcu, watrt de rest
van nrijn z.watr¡¡crschap heb ik mij
kunrrctr irrstcllclr crr verheugen op
ccn gczitr nrct dl'ic knullen.
Ecrr vccl gclrooltl cliché in zo'n
gcval is: 'l-lct nrnaktnietuitof het
cerr jorrgt'tjc of ccrr rneisje is, als het
mnar gczotrcl is'. Nu denk ik: 'En
wat cl¿rtr watltlccr het niet helerrraal ¡;czotrcl blif kt tc ziin?'Onze
Floriarr is gcbolcrr op 13 juli 1998.
l-lij is hct Lrrocrtjc varr. Jelmer, die

nog 3 jrral Inocst woLden en Marijn,
c'lic net I l/z jaal was. Een gezonde
baby, cerr prachtkereltje. Maar ook
minclcr gczorrd en/of met het
Dowrrsyrrclroom was hij net zo
wclkom gcwccst. Dan was hij net
zo goccl tlrrzc Florian geweest,
waal'wc heel veel van ziin gaan
houclcn crr heel erg blij mee zijn'

