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Iedereen Ís ønders
heetforik en ik zítin groep zeven. Bij ons in ileklas zítten
ongeveer dertigkinderen. Ze zíjn allemoal uerschillend.
Ze hebben uerschillend e karakters, ze zien er verschíllmd uít, ze
geilragen zich allemaal uerschillen il, ze komen uit uerschillende
tk

gezinnm.

Ikz elf

U¡u oorb eeld b en no g al lang
Sophie heeft al
jaren een heel sterke bríï, Ieiìereen
weet dat ze geen steek zíet zonder het
ding. Marc íswaanzinníg goed.in
voetballen,mø'ar erg slecht in dictee.
folanda r¡roont níetbij haar ouilers,
maar in een pleeggezin. Suzan, daar
kun je echtmeelachen, maar soms
heeft, ze vreselíjke dnftbuíen en slaat

schien ken je iørrtand, van zwemles of
turnen die Downsyn droom heeft.
Misschien ook niet. Mísschíenheb je
nog nooit uan Downsyndroom
gehoord. Geeft niet. In ilitboek¡e zal ih

ze deboelkorten klein. Bas heef
Downsyndroom.Weø. je r¡at dat is?

je er alles ovev vertellen,utantikweet
er ínmäldels heel w at van af .

voor míjnleefnjd.
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Misschien niet. Toch heeft van íedere
1.000 Nederlanilsekínderen er êên
Downsynilroom. Dat is best ueel.
Misschien zit erbij jullie op school ook
iemand met Downsyndroom. Of mís-

Vraøg

Noem eens watleuke eígenschappen van
kíndeYen uít je eígen klas.

Gellen en chromosomen
Om je te kunnen uitleggen wat Downsyndroom is, moet ik
je eerst iets vertellen over je eigen lichaam.
Ieder mens is opgebouwd uit piepkleine dingetjes die ze cellen noemen. Een cel is een soort kamertje met een wandje
eromheen. Je hebt heel veel verschillende soorten cellen.
Sommige cellen zijn rond, andere zijn langwerpig, sommige
zijn erg klein, andere zijn groter. Ze hebben ook verschillende taken. Er zijn onder andere levercellen en niercellen,
huidcellen en hersencellen.

Vraag

Kun je nog meey cellen opnoemen?

In iedere cel zit
een kern, een bolletje met een vlies

eromheen. En in
iedere kern zitten
een soort draadjes
die we chromosomen noemen.
Dat spreek je uit
als: gromozomen.
Die chromosomen

zijn ergbelangrijk
want ze bevatten
alle eigenschappen
die je van je vader
en moeder hebt geërfd. Dus of je een jongen of een meisje
bent, of je lang of kort zult worden, ofje haar steil of krullerig is, of je aanleg hebt om een groot schaatser te worden,
dat soort dingen. Je kunt je chromosomen voorstellen als
touwtjes waar kralen aan geregen zijn, maar dan ontzettend
klein. Die kralen zijn de erfelijke eigenschappen.

Chromosomen drijven allemaal los door de celkern heen.
Er bestaan 23 verschillende chromosomen. V/e noemen ze
bij hun nummer, dus nummer l tot en met 23.In iedere cel
zitten van elk nummer twee chromosomen. Dus van nummer 7 heb je er twee, van nummer 21 heb je er twee en ga
zo maar door.

Vraag

Hoeveel chromosomen zítten ev dus ín
íedere celkevn?
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Eicellen en zaadcellen
Sommige cellen zijn heel bijzonder.
Bij meisjes zijn dat de eicellen en bij
jongens de zaadcellen.
Uit een zaadcel en een eicel samen
kan een heel nieuw mens groeien.
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Hoe gaat dat?
Als een eicel en een zaadcel elkaar
ontmoeten, smelten ze samen en
worden één nieuwe cel. Die ene
nieuwe cel gaat zich vermenigvuldigen: hij maakt er nog een cel bij die
er precies zo uitziet als hijzelf.
En daarna vermenigvuldigen die

twee cellen zich weer. Zo worden het
er vier. En die vier worden er acht en
die acht zestien en zo gaat dat door

tot er miljoenen, nee miljarden
cellen zijn ontstaan.
Al die cellen samen vormen
een nieuw mensje.
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Wist je het antwoord op de vorige
waag? Dat antwoord moest 46 zijn.
Zitten er dus in alle cellen 46 chromosomen?
Nee, niet in alle cellen.
Stel dat zaadcellen en eicellen 46
chromosomen zouden bevatten. Ze
zouden dan samensmelten tot één
nieuwe cel met 92 chromosomen.

samengesmolten cel keurig weer
46 chromosomen.

Kijk maar naar het plaatje.

Veel te veel!
Het lichaam heeft daar een oplos-

Pas als die ene begincel zich zo vaak
heeft vermenigruldigd dat er miljarden cellen ziin ontstaan, gaan die
cellen zich specialiseren. Ze worden
goed in iets. De één wordtbijvoor
beeld een levercel, de anderbijvoorbeeld een niercel of een zenuwcel.

singvoorbedacht eicellen en zaadcellen hebben ieder maar de helft
van het gewone aantal chromoso-

Møar ook al gaan ze zich specialiseten,nog altijit zítæn er in al ilie cellm

men.
In die cellen zitten dus geen 23 dubbele, maar 23 enkele chromosomen.
En dus zitten er in de nieuwe

waaruít een mensbestaat precies
ilaelfile chromosomen waar ilíe ene
begincel mee begonnen is: de helft van
vailer en de helft van moeiler.

\IlÍnnen de eigenschappen van je vader of van je moeder?
In iedere cel van je lichaam
zitten dus 'kraaltjes' van je
vader en 'kraaltjes' van je moeder.
Zowel een kraaltje van je vader
als één van je moeder zegt
bijvoorbeeld iets over het haar
dat je krijgt. Maar welk kraaltje
wint nou? Krijg je nu het
zwarte krulhaar van je moeder
ofhet blonde piekhaar van
je vader? Zo zijn er ook
kraaltjes die iets zeggen
over hoe goed je ogen zijn.
Maar krijg je nu de goede
ogen van je moeder of de
dikke bril van je vader?

Het hangt ervan af. Soms wint de informatie die je van je
moeder hebt gekregen. Je erft het zwarte krulhaar van je
moeder. In andere gevallen wint de informatie die je van je
vader hebt gekregen en - pech - heb je net zulke slechte
ogen als hij. En soms zorgt de combinatie van 'kraaltjes'
ervoor dat je een heel nieuwe eigenschap lijkt te hebben.
Misschien ben je bijvoorbeeld heel muzikaal en speel je

prachtig piano, terwijl je ouders dat helemaal niet kunnen.
Het zit hem allemaal in de combinatie chromosomen die
in jouw cellen zitten. Die combinatie is uniek! Niemand op
de hele wereld heeft dezelfde chromosomen als jij. Behalve
als je deel uitmaakt van een eeneiige tweeling. Het woord
zegt het al: dan zijn )ij en je broer of zus uit dezelfde eicel
gemaakt (en trouwens ook uit dezelfde zaadcel) en ja, dan
hebben jullie dus wel dezelfde chromosomen.
Door de unieke combinatie van chromosomen, heb jij eigenschappen die andere mensen niet hebben, zelfs je eigen
vader en moeder niet.

Overigens: misschien had je
vader ook best aanleg om een
groot pianist te worden, maar
hadden ze bij hem thuis woeger
geen piano. Daardoor heeft hij
nooit de kans gekregen die
eigenschap te ontwikkelen.
Bijna alle eigenschappen gaan
pas iets voorstellen als je er iets
mee doet. Bijvoorbeeld als je
pianoles krijgt en heel veel
oefent.
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David oefent vaak op z'n blokfluit
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Vragen

Heb jij eígenschappen of kenmerken van je vader
of je moedev? Welke dan?
Heb je ook eígenschappen díe je ouders geen van
fipeeënhebben?
Merk je dat je veelbeter in iets wordt als je oefent?
Noem eens een paar voorbeelden.

Een chromosoom meer
Wat is er nu met iemand met Downsyndroom aan de hand?
We zeiden al dat eicellen en zaadcellen maar de helft van
het normale aantal chromosomen bevatten. Tenminste, als
alles gaat zoals het hoort te gaan. Soms gaat het anders.
Dan heeft een ei- of een zaadcel tqree chromosomen met
nummer 21 in plaats van één.
Zo'n cel, laten we zeggen dat het een eicel is, heeft dus een
chromosoom meer. En als deze eicel samensmelt met een
zaadcel, zijn er van alle chromosomen in de nieuwe cel keurig weer twee, behalve van nummer 2L, daarvan zijn er nu
drie! En dat betekent dat als er een heel kind uit deze nieuwe cel is ontstaan, dat kind in iedere cel een chromosoom

meer heeft.
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Hoeveel chromosomenheeft eenkínd met
Downsynàvoom ín iedere celkern?
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\f,Iat maakt het uit,
een chromosoom meer?
Je zou misschien zeggen: wat maakt

het uit, een chromosoom meer?
Zeker als ik je erbij vertel dat nummer 21 ook nog het kleinste chromosoom is! En inderdaad, voor de
meeste dingen maakt het niets uit.
In de meeste dingen zijn kinderen
met Downsyndroom heel gewoon:
Bas met zijn drie chromosomen2T,
houdt van patat en niet van spruitjes, hij houdt van zwemmen, en niet
van hardlopen, hij houdt ervan heel
harde popmuziek op te zetten en hij
vindt naar de tandarts gaan minder
geslaagd. Net als ik dus.
Maar kinderen met drie chromosomen 21 in plaats van t\À/ee kunnen
wel problemen hebben met hun
gezondheid: bijvoorbeeld met hun
hart. Ie kunt het aan de buitenkant
ook zien dat iemand
Downsyndroom heeft. Kinderen
met Downsyndroom zijn vaak een
beetje klein van stuk, vooral hun
armen en benen zijn kort. Het kan
zijn dat ze vaker verkouden zijn, dat
ze

minder goed horen dan jij en niet

zulke sterke spieren hebben.
Het betekent ook dat een kind zoals
Bas meer moeite zal hebben met
leren, en met praten en fietsen en
zo zijn er nog wel meer dingen.

Dit is Rick, die wel goed is infetsen

Hoe komt het dat sommige kÍnderen
Downsyndroom hebben?
Overal ter wereld, in alle gezinnen, in alle landen, arm of
rijk, zwart of wit, worden kinderen met Downsyndroom
geboren. Dat iemand het syndroom van Down heeft, is
gewoon toeval. Het heeft er niets mee te maken wat de
moeder gegeten heeft tijdens de zwangerschap, of ze mis-

schien gerookt heeft, of de vader medicijnen heeft gebruikt.
Het enige dat we u/eten is dat hoe ouder de moeder is, hoe
meer kans er is dat haar kind Downsyndroom zal hebben.
Als de moeder 25 jaar is wanneer haar kind wordt geboren,
is de kans op een kind met Downsyndroom één op 1.350.
Als de moeder 45 jaar is, is de kans één op 28. De kans op
een kind met Downsyndroom is dan dus echt heel veel
groter geworden.

Speciale scholen
Vroeger telden kinderen zoals Bas
nauwelijks mee. Ze mochten niet eens
naar een gewone school. Ze moesten
thuis blijven of ze gingen naar een
speciale school voor kinderen met een

zijn
best om mooi te
Boy doet

schilderen

handicap. Mensen dachten toen dat ze
toch niets hoefden te leren en ook
niets zouden kunnen leren, dus ze
deden er ook niet veel moeite voor.
Tja, en als iemand niet naar school
gaat, dan leert hij natuurlijk ook niet
veel en op zo'n manier leek het dus
alsof het waar was dat zo iemand niets kon leren.
Immers, als je met je aangeboren eigenschappen niets doet,
dan ontwikkel je ze niet. Dat geldt voor iedereen. Denk
maar weer aan het pianospelen.
Sommige mensen vonden ook dat kinderen met Downsyndroom bijvoorbeeld alleen maar moesten kleuren, tekenen
en plakken omdat ze niet goed konden rekenen. Erg dom
was dat, want kinderen zoals Bas hebben juist vaak als probleem dat hun spieren niet zo sterk zijn. Dat maakt grote
vlakken inkleuren, of langs de lijntjes werken dan wel erg

moeilijk.
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Wøt zou Bas bíjvoorbeeld wel kunnen leren?
þedenk iets waar híj níet veel spierkrøcht
voor noàígheeft)
Gelukkig weten steeds meer mensen inmiddels dat het
helemaal niet waar is dat kinderen met Downsyndroom
niets kunnen leren. Integendeel. Het is juist heel belangrijk
voor Bas om op een gewone school te zitten omdat hij daar,
tussen gewone kinderen, veel en veel meer leert. En hoe
meer hij leert, hoe beter hij later voor zic}:'zelf zal kunnen
zorgen. Dat geldt overigens voor alle kinderen. Ik ga ook
naar school om te leren lezen en rekenen en schrijven en
als ik dat allemaal kan, is het de bedoeling dat ik uiteindelijk genoeg geleerd heb om voor mezelf te kunnen zorgen
en een baan te kunnen krijgen.

Hoeveel kinderen hebben het syndroom van Doutn?
Van ongeveer iedere 1.000 kinderen die geboren worden,
heeft er eentje het syndroom van Down. Dat betekent dat er
eigenlijk op iedere school in Nederland wel iemand met het
syndroom van Down zou horen te zitten. Dat dat nog niet
zo is, komt omdat nog lang niet iedereen weet dat kinderen
met Downsyndroom op een gewone school horen.
Maar steeds meer ouders, leraren, hulpverleners en mensen
in de politiek komen er achter. En in de toekomst, misschien
al heel snel, zullen kinderen met Downsyndroom overal
naar gewone scholen gaan.

Proefiperken en toetsen
Net zoals steeds meer andere kinderen met Downsyndroom, zit Bas dus op een gewone school. Onze school.
Maar als er in onze klas proefwerken of toetsen worden
gedaan, dan doet Bas soms iets anders. Hij hoeft de toetsen
niet altijd te doen. Ik moet zeggen dat ik dat eerst nogal
oneerlijk vond. Ik ben zelf ook niet dol op toetsen. Waarom
hoefde Bas dat niet?
Toen ik een keer een pesthumeur had, schreeuwde ik door
de klas dat het oneerlijk was dat Bas niet mee hoefde te
doen met die rottige toets van begrijpend lezen.
De meester werd toen heel boos. Maar toen hij afgekoeld

was, heeft hij ons allemaal uitgelegd waarom Bas vaak niet
mee hoeft te doen. Hij zei dat het juist oneerlijk zou zijn om
Bas wel te laten meedoen met de toetsen. Stel je voor dat je
een hardloopwedstrijd zou organiseren en één kind zou
moeten rennen met zijn kleine broertje op zijn schouders.
Die zou natuurlijk verliezen. Zo'n broertje kan zwaar zijn...
Nou, zo is het voor Bas ook een beetje. Bas heeft een aantal
extra problemen die ervoor zouden zorgen dat zijn toetsen
vaak niet af of onvoldoende zouden zijn. De reden daarvan
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is dat zulke toetsen zijnverzonnen voor kinderen die geen
Downsyndroom hebben. Voor Bas zouden heel andere toetsen moeten worden gemaakt, maar die zijn er nu eenmaal
niet. Dus heeft de meester gezegd dat hij maar beter niet
mee kan doen. Hij doet intussen ge\¡¡oon iets anders.

Er zijn nog wel meer dingen waarbij
Bas een beetje speciaal wordt behandeld. Alle kinderen weten dat ze niet
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Vraag

keihard een bal naar hem moeten
gooien of schoppen. En hij mag altijd
vooraan zitten om goed op het bord
te kunnen kijken en goed te kunnen
horen wat de meester zegt. Hij hoeft
minder sommen te maken dan de
rest van de klas.Voortrekkerij? Ik
weet nu wel dat dat geen voortrekkerij is. En trouwens, bij de meeste
dingen wordt Bas net als iedereen
behandeld. Hij moet zijn mond houden als er gewerkt wordt. Hij moet
zijn werk op tijd af hebben, ook al is
het misschien wat minder werk dan
de anderen op krijgen en hij mag net
als wij niet zomaar door de klas
gaan lopen. Allemaal heel gewone
regels die Bas net zo goed kent als
iedereen.

Waarom mag Bas vooraan zítten?

lloe moet je je
nou gedragen
tegenover een
kind met
Dounrs¡mdroom?
Ja, dat vroeg een

?
I,

wiend

van voetballen me een
keer: Hoe je je moet
gedragen tegenover Bas.
Ik moest even denken,
maar toen wist ik het.
Het is helemaal niet
moeilijk om daar antwoord op te geven:
gewoon. Heel gewoon.

kunt met hem lachen,
je kunt ruzie met hem
maken, je kunt ge1lroon
met hem spelen en over
allerlei dingen praten
waar je het met anderen
ook over hebt. Maar toch
houden we wel een beetje rekening met hem. Bas luistert
nogal slecht. re moet dus goed articuleren als je met hem
praat (articuleren betekent duidelijk praten, niet schreeuwen). Verder moet je een beetje geduld hebben. Hij komt
vaak niet goed uit zijn woorden, en dan vraag ik of hij het
nog eens wil zeggen of aan wil wijzen wat hij bedoelt, of ik
geef hem even rustig de kans om uit te spreken.Veel kinderen met het syndroom van Down hebben niet
erg sterke spieren. Dat is lastig voor ze, want
het betekent dat een
bal vangen ofeen stuk
rennen offietsen
moeilijk voor ze kan
zijn. Bas heeft
dat probleem ook.
Natuurlijk houd je
daar rekening mee.
.t;*#
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Vrøag

Hoekun je iløar rekeníng meehouden?

Praten en luisteren
Weet je wat geloof ik het grootste probleem is: mensen
denken snel dat als iemand niet kan praten, hij ook niet kan
denken. Neem nou Bas. Hij kan inderdaad niet goed praten.
Maar hij kan heel behoorlijk lezen! Zijn ouders zijn al met
hem gaan lezen toen hij nog niet eens op school zat, dus hij
kon het al voordat de kinderen uit onze klas dat konden!
Als Bas een woord niet goed kan zeggen, dan schrijf ik het

voor hem op. En vaak helpt dat. Dan kan hij het wel zeggen.
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Het is voor alle kinderen met Downsyndroom heel belang-

rijk om al vroeg te beginnen met leren lezen en rekenen,
want dat gaat bij hen nu eenmaal langzamer. Zelfs al voordat ze naar school gaan. Het is dus ook heel belangrijk dat
hun ouders dat weten.
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Volwassenen
met
Downsyndroom de meeste dingen gewoon kunnen, net als
andere kinderen. Dat kunnen ze niet helpen, die volwassenen, dat heeft er mee te maken dat er vroeger zo nu eenmaal werd gedacht. Als volwassenen over kinderen met
Downsyndroom praten, hoor je uit hun woorden vaak dat ze
denken dat alle kinderen met Downsyndroom hetzelfde zijn
en hetzelfde kunnen. En vooral: hetzelfde niet kunnen.
Veel volwassenen weten niet dat kinderen

Maar ik weet dat dat echt onzin is. En jij weet dat nu ook.
Want een kind met Downsyndroom heeft net als iedereen
een combinatie van een heleboel chromosomen in zijn cellen die niemand anders heeft en dus is er niemand hetzelfde als hij. Net zomin als er iemand hetzelfde is als jij of ik.
Natuurlijk zal iemand met Downsyndroom geen kampioen
hardlopen worden. Maar wat heeft het voor zin om altijd
maar te benadrukken wat iemand niet kan? Het is veel
belangrijker wat iemand wel kan.
Iedereen is anders. Iedereen op de hele wereld! Dat is wat

ik

eigenlijk wilde vertellen.
De een is kort en de ander is lang. De een is altijd in een rothumeur en de ander heeft een vrolijke natuur. De een heeft
geen enkel broertje of zusje en de ander maakt deel uit van
een drieling. De een gaat drie keer per jaar met vakantie, de
ander heeft daar geen geld voor.

De een houdt van bloemkool, de ander

vindt bloemkool niet te eten. Marcel heeft
nogal wonderlijke oren.Tfista is geweldig
goed in de radslag, wat Sonja dan weer
absoluut niet kan. Maar die kan met het
puntje van haar tong haar neus aanraken.

Jos heeft jonge poesjes, Geert een moeder
met een motorfiets. Bas heeft Downslmdroom

en is erg goed in knikkeren. Maarten houdt

van olijven. Ikzelf weet intussen heel veel
van het Downsyndroom af,Wieke ...
en ga zo maar door.
Iedereen is anders.
aGelukkig maar.
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