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Voorwoord
U bent misschien gewend om een voorwoord altijd over te
slaan. Maar in dit geval denken wij dat u er goed aan doet om
het wel te lezen.
Mensen met Downsyndroom zijn in de eerste plaats
mensen, met hun eigen individuele karakters, met goede en
minder goede eigenschappen, met familietrekken, een eigen
levensgeschiedenis, eigen wensen, dromen, kwaliteiten en
bezigheden. Wat hen onderscheidt van andere mensen is een
extra chromosoom 21.
Als gevolg van de aanwezigheid van dit extra chromosoom
komt ook een aantal problemen vaker voor. Lezers, met name
ouders van jonge kinderen, die voor het eerst geconfronteerd
worden met de mogelijke problemen die mensen met
Downsyndroom kunnen hebben, zouden hiervan zeer kunnen
schrikken. Het kan een enorme berg van moeilijkheden
lijken. U moet echter beseffen dat de meeste mensen met
Downsyndroom een groot deel van de beschreven problematiek
niet hebben. Bovendien kunnen de bijkomende problemen
steeds beter worden behandeld.
In deze publicatie proberen wij een up-to-date beeld te
schetsen van mensen met Downsyndroom. Daarbij hebben
wij ons zo veel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke
literatuur. We hebben niet de pretentie volledig te zijn, maar
de belangrijkste onderwerpen komen zeker aan bod. De
publicatie is bedoeld voor professionals die werken met mensen
met Downsyndroom, voor studenten, voor beleidsmakers en
natuurlijk ook voor geïnteresseerde ouders van kinderen met
Downsyndroom.
Als uitgangspunt bij het schrijven is gebruik gemaakt van
de tekst over Downsyndroom uit het Vademecum Zorg voor
Verstandelijke Gehandicapten uit 1999 van de hand van de
eerste auteur, Gert de Graaf. Deze tekst is grondig herzien en
aangevuld. Wij bedanken uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
voor de toestemming om deze tekst als uitgangspunt te mogen
gebruiken.
De auteurs bedanken verder ir. Erik A.B. de Graaf,
senior consultant (en in 1988 oprichter) van de Stichting
Downsyndroom, en overigens geen familie van de eerste auteur,
voor zijn vele waardevolle opmerkingen en suggesties bij het
schrijven van dit vademecum.
Meppel, juli 2009
Gert de Graaf en Roel Borstlap
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Een
up-to-date
beeld van
mensen
met Downsyndroom

1. Inleiding

2. Korte historische schets

Downsyndroom is veruit de meest
voorkomende etiologische diagnose
bij mensen met een verstandelijke
belemmering. De ‘oorzaak’ is zeer specifiek
en relatief goed gedefinieerd en de diagnose
staat vrijwel altijd al vanaf de geboorte vast,
of soms zelfs al voor de geboorte. Dit maakt
mensen met
Downsyndroom voor onderzoekers
interessant. Er is de afgelopen decennia
dan ook zeer veel onderzoek gedaan naar
kinderen, adolescenten en volwassenen met
deze conditie. De kennis over het syndroom
verandert (en veroudert) hierdoor snel.
Daarnaast veranderen de omstandigheden
waaronder kinderen met Downsyndroom
opgroeien in hoog tempo. Waarschijnlijk
omdat deze groep relatief groot is en er al
zo vroeg duidelijkheid is over de diagnose,
zijn er in vele landen de afgelopen decennia,
waaronder Nederland (pas) sinds 1988,
zeer actieve Downsyndroom-specifieke
organisaties opgericht.
Behalve dat deze organisaties de kennis
explosie over het syndroom toegankelijk
maken voor ouders en professionals
(en verder onderzoek stimuleren),
hebben zij (ook in Nederland) een
voortrekkersrol gespeeld in veranderingen
in de opvoedingspraktijk, met name in
ontwikkelingen als Early Intervention
en onderwijsintegratie. Helaas sterven
in dit zo snel veranderende veld oude
stereotypen over de eigenschappen en
(on)mogelijkheden van mensen met
Downsyndroom maar langzaam uit.
Daarom bieden we hier een uitgebreid
up-to-date overzicht aan met betrekking tot
Downsyndroom.

Archeologen hebben in Centraal Amerika gebeeldhouwde figuren gevonden uit de periode
1500 voor Christus tot 300 na Christus die een
opvallende gelijkenis vertonen met jonge kinderen met Downsyndroom. Ook van een aantal
schilderijen uit de middeleeuwse West-Europese
schilderkunst wordt verondersteld dat het hier
gaat om afbeeldingen van kinderen met deze
conditie. Het jaar 1866 was dus zeker niet de
eerste keer dat er mensen oog hadden voor een
aantal van de uiterlijke kenmerken die samengaan met het hebben van Downsyndroom. Het
jaar 1866 is echter wel het jaar waarin mensen
met Downsyndroom voor de eerste keer in de
medische literatuur werden beschreven als een
duidelijk te onderscheiden groep. In dit jaar publiceerde Langdon Down, een Engelse arts, een
verhandeling met als titel ‘Observations on an
Ethnic Classifications of Idiots’. Langdon Down
verdient waardering voor zijn gedetailleerde
klinische beschrijvingen en voor het feit dat hij
Downsyndroom als een apart syndroom herkende, met name te onderscheiden van cretinisme.
Mensen met cretinisme hebben een belemmerde
verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling als
gevolg van een aangeboren verminderde werking van de schildklier. Tegenwoordig bestaat dit
niet meer in ons land, doordat alle pasgeborenen
gecontroleerd worden op een aangeboren schildklierafwijking via de hielprik. Bij een slechte
schildklierwerking wordt het kind behandeld
met schildklierhormoon zodat er geen achterstand ontstaat.
Als te waarderen punt kan verder nog worden
genoemd dat Langdon Down een pionier was
waar het gaat om het verbeteren van het functioneren van mensen met Downsyndroom door
gerichte training. Tevens was Langdon Down
een zeer vooruitstrevend voorvechter voor verbeteringen binnen de toenmalige instellingen
voor mensen met een verstandelijke beperking
(Ward, 1998a;b). Een hedendaagse beschouwer
zal zijn theorie met betrekking tot de oorzaak
van het syndroom van Down echter niet anders kunnen zien dan als nogal merkwaardig
en bovendien verwerpelijk racistisch. Langdon
Down veronderstelde, als Europeaan van zijn tijd
overtuigd van de superioriteit van het blanke
ras en daarbij beïnvloed door de evolutietheorie
van Darwin, dat er bij de mensen met Downsyndroom sprake zou zijn van een terugval tot een
‘primitiever’ mensenras, namelijk het Aziatische
ras, toentertijd aangeduid met het Mongoolse
ras. De termen ‘mongool’ en ‘mongoloïde’ voor
mensen met Downsyndroom zijn afkomstig van
Langdon Down. Deze termen gaan dus terug tot
negentiende eeuwse uitgesproken racistische
opvattingen. Dit is één van de redenen waarom
deze terminologie in de jaren zestig als onjuist is
verworpen. Een andere reden is dat de Volksrepubliek Mongolië al in 1965 de Wereldgezondheidsorganisatie heeft verzocht de naam van haar volk
niet langer op deze wijze te misbruiken. Deze
termen worden (in ieder geval in de Engelstalige
wereld) niet meer gebruikt (Rogers & Coleman,
1992; Cunningham, 1999; 2006; Ward, 1998a;b).
De Nederlandse oogarts Waardenburg veronderstelde al in 1932 dat non-disjunctie van
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chromosomen (het niet uit elkaar gaan van chromosomen bij de vorming van een eicel of zaadcel - zie paragraaf 3.1) de oorzaak is van Downsyndroom. In 1959 werd door Lejeune een extra
chromosoom, namelijk nummer 21, ook werkelijk
aangetoond bij mensen met Downsyndroom.
Beide andere vormen van Downsyndroom (zie paragraaf 3.1), translocatie en mosaïcisme, werden
begin jaren zestig ontdekt (Rogers & Coleman,
1992).
Rogers & Coleman (1992) stellen dat de periode
tot 1958 (vóór de ontdekking van het extra chromosoom door Lejeune) wordt gekenmerkt door
toenemende institutionalisatie, weinig succesvolle medische therapiëen gericht op het opheffen van ontwikkelingsbelemmeringen en een
zeer ontoereikende medische zorg voor mensen
met Downsyndroom. De tweede periode van 1959
tot 1973 wordt gekenmerkt door institutionalisatie op jongere leeftijd (als gevolg van het feit dat
de diagnose eerder met zekerheid kon worden
gesteld) en meer onderzoeksinspanningen gericht op het vaststellen van de effecten van het
extra chromosoom op de lichamelijke conditie
en de ontwikkeling. De periode na 1973 (althans
in de Verenigde Staten) wordt, aldus Rogers &
Coleman, gekenmerkt door een aantal met elkaar
samenhangende ontwikkelingen: meer thuisopvoeding en minder institutionalisatie (vooral
van jonge kinderen met Downsyndroom); het ter
beschikking komen van programma’s voor vroegtijdige systematische ontwikkelingsstimulering
(oorspronkelijk bedoeld voor kinderen uit achterstandsmilieus, maar vervolgens ook toegepast bij
kinderen met Downsyndroom); meer adequate
medische zorg voor mensen met Downsyndroom
(niet alleen als gevolg van toenemende medische
kennis, maar ook als gevolg van een groeiend bewustzijn dat mensen met Downsyndroom récht
hebben op adequate medische zorg); de start
van integratie in onderwijs en werk en een toenemende acceptatie van mensen met ontwikkelingsbelemmeringen in de samenleving. Er moet
op worden gewezen dat in Nederland de start
van een aantal van deze ontwikkelingen (met
name vroegtijdige ontwikkelingsstimulering en
integratie in onderwijs en werk) niet rond 1973,
maar pas zo’n vijftien jaar later ligt.

3. Etiologie
3.1 Drie vormen van Downsyndroom

In de cellen van het menselijk lichaam zijn
normaliter 46 chromosomen aanwezig. Bij de
vorming van eicellen of zaadcellen wordt dit
chromosoommateriaal evenredig verdeeld: iedere eicel of zaadcel krijgt 23 chromosomen. Een
bevruchte eicel bevat er in dat geval dus weer 46.
Bij de vorming van eicellen of - minder vaak - van
zaadcellen kan het echter voorkomen dat er een
eicel of zaadcel ontstaat met 24 chromosomen. Bij
de celdeling is er een chromosoom blijven ‘vastplakken’ aan een ander: dit wordt non-disjunctie
genoemd. De bevruchte eicel bevat in dat geval 47
chromosomen. Als het hierbij gaat om een extra
chromosoom nummer 21 dan groeit er uit deze
bevruchte eicel iemand met vrije (de novo) trisomie 21, de meest voorkomende vorm van Downsyndroom (90-95 procent). Over het algemeen is
het extra chromosoom 21 reeds aanwezig in de
onbevruchte eicel, in circa 5 procent van de gevallen is het afkomstig uit de zaadcel. Tenslotte is het
ook mogelijk (maar zeldzaam) dat vrije trisomie
21 pas ontstaat bij de eerste celdeling van een bevruchte (niet-trisome) eicel. De cel met één chromosoom 21 sterft daarbij af (Cunningham, 1999;
2006; Cooley & Graham, 1991).
Een tweede vorm van Downsyndroom is translocatie-trisomie 21. Dit komt voor bij 3-5 procent
van de mensen met Downsyndroom. Er is hierbij
geen sprake van drie te onderscheiden chromosomen 21: het extra chromosoommateriaal betreft
bij deze vorm een meer of minder groot deel van
chromosoom 21 dat zich gehecht heeft aan een
ander chromosoom, meestal chromosoom 14.
We spreken dan van een 14/21 translocatie. Bij
een 21/21 translocatie zijn twee chromosomen
21 aan elkaar vastgehecht (iso-chromosoom).
Translocatie-trisomie 21 is in ongeveer een derde
van de gevallen erfelijk: de vader of moeder is dan
een gebalanceerde drager van het translocatiechromosoom. Bij gebalanceerd dragerschap heeft
de betreffende ouder een aan een ander chromosoom gehecht chromosoom 21, maar hij of zij
heeft wel gewoon twee chromosomen 21, dus de
normale hoeveelheid erfelijk materiaal, en geen
Downsyndroom. Bij translocatie-trisomie geeft
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chromosomenonderzoek bij de ouders een beeld
van de kans op herhaling van Downsyndroom bij
een volgend kind. In het geval van een gebalanceerde 21/21 translocatie bij de ouders bedraagt
die kans zelfs 100 procent. Er wordt aangeraden
ook de nakomelingen en de bloedverwanten van
de ouder die drager van een translocatiechromosoom is te laten onderzoeken (Cunningham,
1999;2006).
Bij naar schatting 2-5 procent van de mensen
met Downsyndroom is er sprake van een derde
vorm, namelijk mosaïcisme: een deel van de cellen bevat het extra chromosoommateriaal en een
deel van de cellen niet. Mozaïek-trisomie 21 kan
ontstaan wanneer de onevenwichtige verdeling
van chromosoommateriaal pas optreedt bij de
tweede of een latere celdeling van een in aanvang
niet-trisomische bevruchte eicel, ofwel wanneer
het extra chromosoom van een trisomische eicel
bij een latere celdeling verloren gaat. In beide gevallen ontstaan er cellijnen met en cellijnen zonder trisomie (Cunningham, 1999; 2006). Bij kinderen met Downsyndroom die bij de geboorte niet
als zodanig zijn herkend, die zich aanvankelijk
schijnbaar normaal ontwikkelen en pas in de loop
van de eerste jaren ontwikkelingsachterstand oplopen, wordt vaker mozaïek-trisomie aangetroffen (Fishler & Koch, 1991). Desalniettemin zijn wat
betreft de lichamelijke kenmerken van Downsyndroom en wat betreft schoolprestaties en taalontwikkeling de verschillen tussen mensen met vrije
trisomie 21 en mensen met mozaïek-trisomie 21
klein. Mensen met mozaïek-trisomie 21 functioneren gemiddeld beter, maar de overlap tussen
beide groepen is groot, zodat dit per individu met
mozaïek-trisomie niet zonder meer vaststaat.
Onderzoek naar verschillen tussen mensen met
translocatie-trisomie 21 en mensen met vrije
trisomie 21 heeft geen duidelijke conclusies opgeleverd (Cunningham, 1999; 2006).
Een aanvulling op bovenstaande is nog het volgende. Bij kinderen waarbij met een standaard
test vrije trisomie 21 is gevonden, blijkt met een
meer geavanceerde test (FISH) een aantal toch
mozaïek-trisomie te hebben. Dit komt dus waarschijnlijk meer voor dan men dacht (Modi, Berde
& Bhartiya, 2003). Zoals gezegd betreft het hier
vaker de kinderen met Downsyndroom die zich
aanvankelijk schijnbaar normaal ontwikkelen
en pas in de loop van de eerste jaren ontwikkelingsachterstand oplopen. Dit wordt bevestigd
door een recente studie van Devlin & Morrison
(2004). Hierin vond men dat bij de kinderen met
mozaïek-trisomie maar in 37,5 procent van de
gevallen Downsyndroom werd vermoed op grond
van klinische aanwijzingen, terwijl dit bij de (de
novo) trisomie en de translocatie-trisomie in respectievelijk 90 en 100 procent van de gevallen zo
was. Deze bevinding impliceert tevens dat er (een
beperkt) aantal mensen met Downsyndroom
zal zijn, waarbij dit (nog) niet is vastgesteld. Bij
mensen die zich traag ontwikkelen door een onbekende oorzaak, moet men dus ook de diagnose
Downsyndroom overwegen.

3.2 Risicofactoren

Van de vele onderzochte factoren is de enige risicofactor die met zekerheid in verband kan worden gebracht met het optreden van trisomie 21
de leeftijd van de moeder. Met het stijgen van die

leeftijd neemt de kans op een kind met trisomie
21 toe: van kleiner dan 1 : 1000 bij moeders jonger
dan 25 jaar tot groter dan 1 : 100 bij moeders boven de 40 jaar. Overigens wordt de meerderheid
van de kinderen met Downsyndroom geboren bij
moeders jonger dan 35 jaar. De individuele kans
op een kind met Downsyndroom is weliswaar
kleiner, maar er worden nu eenmaal meer kinderen geboren bij jongere moeders.
Sinds begin jaren tachtig is er in Nederland –
en andere Westerse landen – echter wel sprake
van een duidelijke stijging van het percentage
in de algemene bevolking van moeders die op
de leeftijd van 35 jaar en ouder een kind krijgen.
Ditzelfde geldt – door de toename van de kans op
een kind met Downsyndroom met de leeftijd van
de moeder - nog sterker bij moeders van kinderen
met Downsyndroom. Waar in de jaren tachtig
in Nederland om en nabij de 25 procent van de
kinderen met Downsyndroom werd geboren bij
moeders van 35 jaar en ouder, ligt dit percentage
inmiddels tussen de 40 en 50 procent (De Graaf,
G.W., 2006a). De gemiddelde leeftijd van moeders
met een kind met Downsyndroom was in 2003 in
Nederland 33,6 jaar (Anthony e.a., 2005; Weijerman e.a. 2008).
Naast de leeftijd van de moeder vormt mogelijkerwijs de leeftijd van de grootmoeder een
risicofactor. Er zijn namelijk enkele onderzoeken
waaruit naar voren komt dat vrouwen die zelf
zijn geboren bij een ‘oudere’ moeder een iets
verhoogde kans op een kind met Downsyndroom
hebben (Malini & Ramachandra, 2006). In een
recente systematische studie in Noorwegen
(Kazaura, Lie & Skjaerven, 2006) kon dit verband
echter niet worden aangetoond.
Hier moet nog worden gewezen op een tweetal
andere mogelijke risicofactoren. Om te beginnen
is er een Nederlands onderzoek uitgevoerd naar
de eventuele relatie tussen vervroegde veroudering van de eierstokken (bij jongere moeders) en
het krijgen van een kind met Downsyndroom.
Deze relatie kon echter niet worden aangetoond
(Van Montfrans, 2002). Wel zijn er aanwijzingen
dat een tekort aan foliumzuur niet alleen de kans
vergroot op een kind met Spina Bifida, maar ook
die op een kind met Downsyndroom. Foliumzuur
speelt een belangrijke rol bij de opbouw van DNA
en ook bij de juiste verdeling van het aantal chromosomen. Te weinig inname en/of een afwijking
in de foliumzuurstofwisseling als gevolg van een
bepaalde genmutatie (deze mutatie wordt vaker
gevonden bij moeders van kinderen met Downsyndroom dan in de algehele bevolking) kan een
oorzaak van non-disjunctie zijn. Foliumzuur suppletie voor de conceptie kan, naast het verkleinen
van de kans op Spina Bifida, mogelijk ook de frequentie van Downsyndroom verminderen (Eskes,
2006).

3.3 Prevalentie

Kinderen met Downsyndroom worden geboren in alle culturen, etnische groepen, sociaaleconomische klassen en geografische gebieden.
De incidentie bij de bevruchting is hoger dan bij
de geboorte: in zo’n 75 procent van de gevallen
eindigt de zwangerschap voortijdig door een
spontane miskraam (Cooley & Graham, 1991).
Momenteel worden er in Nederland jaarlijks zo’n
275 à 300 kinderen met Downsyndroom geboren.
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Hiermee komt de huidige geboorte-prevalentie
op ongeveer 1 : 700 (De Graaf, G.W., 2006a). In
2003 werden er volgens Anthony e.a. (2005) en
Weijerman e.a. (2008) zelfs zo’n 320 kinderen met
Downsyndroom geboren.
De Graaf (G.W, 2006a) deed een historisch
demografisch onderzoek naar Downsyndroom.
Daarbij werd de geboorteprevalentie geschat op
grond van een berekening met daarin de leeftijden van moeders in de bevolking, de leeftijdsgerelateerde kans op een kind met Downsyndroom
en aantallen afgebroken zwangerschappen bij
Downsyndroom. De bevolkingsprevalentie werd
vervolgens geschat door de geboorteprevalentie
te combineren met onderzoeksinformatie over
overlevingskansen in de afgelopen decennia.
Uit dit demografische model komt het volgende
beeld naar voren. In de jaren vijftig en zestig lag
de geboorte-prevalentie van Downsyndroom
in Nederland een stuk hoger dan nu: van 1 : 350
begin jaren vijftig tot 1 : 650 eind jaren zestig. De
gezinnen waren gemiddeld gesproken groter en
vrouwen gingen vaker tot op hogere leeftijd door
met kinderen krijgen. In de jaren vijftig, zestig en
zeventig daalde de geboorte-prevalentie geleidelijk. In de jaren zeventig bereikte deze het laagste
punt, zo’n 1 : 850. Vanaf begin jaren tachtig stijgt
de geboorte-prevalentie echter weer. Dit is het
gevolg van de steeds hogere gemiddelde leeftijd
waarop vrouwen hun eerste kind krijgen. De
stijging in geboorte-prevalentie in de afgelopen
decennia als gevolg van de hogere gemiddelde
leeftijd van moeders is echter beperkt gebleven
omdat in dezelfde periode prenatale diagnostiek
(en daarop volgende selectieve abortus) mogelijk is geworden. Het aantal selectief afgebroken
zwangerschappen vanwege Downsyndroom lag
de afgelopen paar jaar op zo’n 200-235 per jaar.
De prevalentie van Downsyndroom in de bevolking als geheel is in Nederland volgens het demografische model van De Graaf (G.W., 2006a) naar
schatting zo’n 1 : 1300. Het aantal personen met
Downsyndroom ligt tussen de 12.000 en 13.000,
waarvan zo’n 4500 onder de 20 jaar en zo’n 4500
boven de 40 jaar. Vooral als gevolg van stijgende
overlevingskansen in de eerste levensjaren is de
levensverwachting van mensen met Downsyndroom sterk verbeterd, van onder de 9 jaar in
1920 tot meer dan 55 jaar nu (zie ook Glasson e.a.,
2002). Hierdoor is ook het aandeel volwassenen
en ouderen met Downsyndroom gestegen. In
1950 was slechts 20 procent van de mensen met
Downsyndroom ouder dan 20 jaar. Tegenwoordig
ligt dit percentage rond de 65 procent. Het percentage mensen met Downsyndroom van boven
de veertig jaar lag in 1950 rond de 3 procent en
is inmiddels toegenomen tot zo’n 35 procent.
Tot 2010 zal deze stijging doorzetten. In 2010 zal
het aantal personen in deze leeftijdsgroep zijn
verdubbeld ten opzichte van de situatie in 1990.
Er moet dus rekening worden gehouden met een
aanzienlijk aantal mensen met Downsyndroom
met een extra zorgvraag in verband met veroudering (De Graaf, G.W., 2006a).

3.4 Van genotype naar fenotype

Als gevolg van het extra chromosoom 21 delen
mensen met Downsyndroom met elkaar bepaalde kenmerken (in zeer wisselende mate).
Het extra chromosoom 21 is echter geen ‘vreemd’

lichaam, het is gewone genetische informatie
afkomstig van de ouders. Het is bovendien slechts
een klein deel van de totale genetische informatie. Kinderen met Downsyndroom lijken dan ook
op hun ouders, broertjes en zusjes (Cunningham,
1999; 2006).
Op de chromosomen bevinden zich genen die
coderen voor bepaalde proteïnen. Het in drievoud
(in plaats van in tweevoud) aanwezig zijn van
een deel van het genetische materiaal op het
chromosoom nummer 21 leidt tot een verhoging
van de ‘dosering’ van een aantal van deze genproducten met 50 procent. Deze overmaat leidt tot
veranderingen in allerlei biologische processen
en dit heeft verregaande consequenties voor de
ontwikkeling.
Hoe dat precies werkt is al ruim dertig jaar onderwerp van vele studies, waarbij steeds nieuwe
en meer gedetailleerde inzichten verworven worden en sommigen weer verlaten worden (Patterson & Costa, 2005). Aanvankelijk dacht men bijvoorbeeld dat vooral een bepaald kritisch gebied,
namelijk een cluster van genen op een klein deel
van chromosoom 21 (band 22 van de lange arm),
bijdraagt aan de afwijkende ontwikkeling van
hersenen, hart, maag-darmkanaal en immuunsysteem en aan het ontstaan van een aantal van de
uiterlijke kenmerken bij mensen met Downsyndroom. Deze veronderstelling was gebaseerd op
chromosomenstudies bij mensen met een incompleet chromosoom 21 in drievoud. Recente studies
met behulp van muismodellen tonen echter aan
dat dit cluster niet voldoende én voor het grootste deel zelfs niet nodig is voor de ontwikkeling
van het voor Downsyndroom typische craniofaciale fenotype (Olson, 2004). Een craniofaciaal fenotype wil zeggen: een vlak gezicht met een kort
achterhoofd en een in verhouding tot de tong te
kleine onderkaak, als gevolg van afwijkingen van
de gezichtsschedel.
Het in kaart brengen van de genen is een belangrijke verworvenheid in het onderzoek naar
Downsyndroom. Het legt de basis voor studies
naar genstructuren, expressie en functie. Ook is
het een leidraad bij de productie van muismodellen voor Downsyndroom. Een veel gebruikt muismodel is daarbij de Ts65Dn muis. Deze heeft het
gehele muizenchromosoom-16 in drievoud. Op
dit muizenchromosoom ligt een groot aantal genen die homoloog zijn aan die op het menselijke
chromosoom 21. Ook vertoont deze muis diverse
lichamelijke, gedragsmatige en neurologische
kenmerken die als overeenkomstig kunnen
worden beschouwd met bepaalde kenmerken
bij mensen met Downsyndroom, zoals het bovengenoemde typisch craniofaciale fenotype én
leer- en geheugengebreken. Om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de uitwerking van
onderscheiden genen en combinaties van genen
creëren onderzoekers systematisch variaties van
dit muismodel met alleen een partiële trisomie.
Deze muismodellen hebben dus slechts delen
van muizenchromosoom-16 in drievoud. Daarbij
zijn onderzoekers met name geïnteresseerd in de
processen die leiden tot het ontstaan van cognitieve belemmeringen, een belangrijk onderdeel
van Downsyndroom. Cognitieve belemmeringen
zijn vanzelfsprekend nauw verbonden met neurobiologie en neurofysiologie. Er wordt daarbij
geprobeerd de systemen (complexe netwerken
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van biochemische processen) te identificeren die
bijdragen aan het ontstaan van het Downsyndroom fenotype. Een aantal recente onderzoeken
op dit gebied heeft de volgende belangwekkende
inzichten opgeleverd (Reeves & Garner, 2007; De
Graaf, E.A.B., 2008):
• De Ts65Dn muis presteert minder goed bij visueel- ruimtelijke herkenningstaken, zoals het
leren van oriëntatie binnen een doolhof. Dit kan
worden gerelateerd aan een minder goede werking van de hippocampus, een hersengebied dat
bij dergelijke leer- en geheugentaken een prominente rol speelt. De minder goede functie van
de hippocampus op zijn beurt is waarschijnlijk
het gevolg van een onbalans in de fijnregeling
van activerende en afremmende verbindingen
tussen neuronen. Er is bij deze muis sprake
van te veel afremmende effecten. De daarvoor
verantwoordelijke neuronen worden gekarakteriseerd door het gebruik van een bepaalde
neurotransmitter met de naam GABA. Het toedienen van lage doses van niet-competitieve
GABAA-antagonisten, stoffen die de werking van
GABA verminderen, blijkt in staat om het normale cognitief functioneren bij Ts65Dn-muizen
te herstellen.
• Van een specifieke populatie neuronen (‘basal
forebrain cholinergic neurons’, kort: BFCN), die
de communicatie verzorgen tussen de basale
voorhoofdkwabben en de hippocampus, was
al eerder waargenomen dat ze degenereren
bij de ziekte van Alzheimer, bij Downsyndroom
en bij Ts65Dn-muizen. Deze neuronen hebben
specifieke signalen nodig om actief te blijven.
Bij de Ts65Dn-muis blijkt een belangrijk signaal,
namelijk zenuwgroeifactor (NGF), niet goed te
worden getransporteerd van de zenuwuiteinden in de hippocampus terug naar het cellichaam van het neuron in de basale voorhoofdskwabben. Dit leidt uiteindelijk tot het afsterven
van de betreffende neuronen (de BFCN). Door
experimenten met muismodellen met verschillende combinaties van genen in drievoud is
aangetoond dat dit grotendeels wordt veroorzaakt door één bepaald gen, het App-gen. Een
afbraakproduct van het App-eiwit interfereert
met het terugtransport van de zenuwgroeifactor. Het omlaag brengen van de App-spiegels
zou dus een positief effect kunnen hebben op
cognitief functioneren én het voorkomen van
degeneratie van de hersenen bij mensen met
Downsyndroom en mensen met de ziekte van
Alzheimer.
• Uit fundamenteel onderzoek is naar voren
gekomen dat de hersenen van individuen met
trisomie 21 in onvoldoende mate reageren op
een bepaalde groeifactor (‘sonic hedgehog’, kort:
SHH) die van invloed is op de ontwikkeling van
weefsels. Bij de Ts65Dn-muis is het mogelijk
gebleken om het ontwikkelingsproces van het
cerebellum (kleine hersenen) te normaliseren
door toediening kort na de geboorte van een experimentele stof die de vorming van meer SHH
stimuleert.

4. Lichamelijke kenmerken en
medische aspecten
Reeves & Garner (2007) concluderen dat bovenstaande bevindingen (samen met nog andere
recente ontwikkelingen op dit gebied) vooruitzichten geven op verbetering van de cognitieve
functie van mensen met Downsyndroom via farmaceutische of gentherapeutische weg.
Natuurlijk wordt de ontwikkeling van kinderen – met of zonder Downsyndroom - niet
alleen maar bepaald door genetische factoren.
Deze komt tot stand in de wisselwerking tussen velerlei factoren, waaronder ook eventuele
bijkomende lichamelijke of medische problemen
én uiteraard omgevingsinvloeden, zoals gezinssamenstelling, sociale klasse, opleidingsniveau
van ouders, woonomstandigheden, ontwikkelingsstimulering en kwaliteitsverschillen tussen
scholen. Al deze invloeden tezamen bepalen de
individuele ontwikkeling.
Nadere observatie van de lichamelijke en medische kenmerken, van de bouw en de functionele
organisatie van de hersenen en van het feitelijke
functioneren van kinderen en volwassenen met
Downsyndroom leidt tot het sleutelwoord: variabiliteit. Op elk gebied bestaan grote onderlinge
verschillen tussen mensen met Downsyndroom.
Hoewel algemene kennis over Downsyndroom
ons kan helpen onze aanpak te bepalen, moeten
we ons niet blindstaren op het label. Gezien de
grote variabiliteit is het cruciaal dat de aanpak
wordt afgestemd op de individuele persoon
(Buckley, 1992a; 1998; 2000b; Cunningham, 1999;
2006; Fidler, 2005a;b).
Bij mensen met Downsyndroom komt een aantal lichamelijke en medische afwijkingen vaker
voor. Onderkenning van dergelijke bijkomende
problemen is belangrijk: veel van deze zijn goed
behandelbaar. Op deze wijze kunnen onnodige
extra belemmeringen worden voorkomen. Omdat een aantal afwijkingen verschijnselen geeft
die ook zouden kunnen worden toegeschreven
aan het hebben van Downsyndroom op zich, is
regelmatige preventieve screening op deze afwijkingen noodzakelijk. Om deze screening structureel en gecoördineerd te kunnen uitvoeren zijn
er vanaf 1990 multidisciplinaire Downsyndroom
Teams geformeerd en is er sinds 1998 een medische leidraad beschikbaar. Zie verder hierover
paragraaf 7.3.
Er 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 (Cunningham,
1999; 2006).
Tot slot: het onderstaande overzicht pretendeert
wel uitgebreid, maar zeker niet volledig te zijn.

4.1 Uiterlijke kenmerken

Een aantal uiterlijke kenmerken komt veel
voor bij kinderen en volwassenen met Downsyndroom, bijvoorbeeld: de oogspleten zijn nauwer
en lopen enigszins schuin omhoog; de tong is
relatief groot in verhouding tot de mond; de neus
en de oren lijken kleiner; het gezicht is rond; de
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armen en benen zijn kort in verhouding tot de
romp; de handen zijn tamelijk breed en de vingers kort. Overigens is geen van de kenmerken
specifiek voor Downsyndroom, maar komen deze
stuk voor stuk ook voor bij andere mensen. De
meeste kenmerken hebben geen invloed op het
functioneren. Er bestaat geen verband tussen de
aanwezigheid van meer of minder van deze uiterlijke kenmerken en het verstandelijk functioneren (Pueschel, 1992a; Cunningham e.a., 1991).

4.2 Groei

Een geringere lengtegroei is een kenmerk van
Downsyndroom. De lichaamslengte van het merendeel van de (Nederlandse) volwassen mannen
met Downsyndroom valt tussen de 156 en 174 cm,
bij vrouwen tussen de 148 en 161 cm (Cremers
e.a., 1996). De oorzaak van deze geringere lengtegroei wordt gezocht in een dysfunctie van de
hypothalamus en een tekort aan insuline-achtige
groeifactoren (met name IGF-1). Behandeling met
groeihormoon van jonge kinderen met Downsyndroom blijkt tot normale IGF-concentraties te
leiden en tot normalisatie van de lengtegroei en
de groei van de schedelomvang. Er is echter nog
te weinig bekend over langetermijneffecten en
mogelijke complicaties (met name een wellicht
verhoogde kans op leukemie) om groeihormoontherapie te adviseren (Cronk & Annerén, 1992;
Rasore-Quartino, 1998; Cunningham, 1999; 2006;
Anneren, Tuvemo & Gustafsson, 2000).
Kinderen met Downsyndroom, maar vooral
adolescenten en volwassenen, lopen de kans
om overgewicht te ontwikkelen. Kinderen met
slappe spieren die laat gaan lopen hebben het
meest kans hierop. Ook in latere jaren wordt
overgewicht in verband gebracht met te weinig
lichaamsbeweging. Een gezonde leefstijl met
een volwaardige, maar relatief caloriearme, voeding wordt aangeraden in combinatie met het
aanmoedigen van meer recreatieve en sportieve
activiteiten (Sustrová & Pueschel, 1997; Cronk &
Annerén, 1992; Medlin, 2002).

4.3. Schildklierafwijkingen

Mensen met Downsyndroom hebben op iedere
leeftijd een verhoogde kans op schildklierafwijkingen. Het gaat hierbij veelal om hypothyreoïdie,
een tekort aan schildklierhormoon (vrije T4).
De klinische verschijnselen hiervan zijn onder
andere overgewicht, droge huid, sloomheid, slaperigheid, spierslapte, constipatie, verstandelijke
belemmering en afname van de groeisnelheid.
Nu komen deze zelfde verschijnselen ook voor als
gevolg van Downsyndroom op zich. Bovendien
kunnen de verschijnselen van hypothyreoïdie
zeer geleidelijk ontstaan. Omdat de diagnose
hypothyreoïdie bij kinderen, adolescenten en
volwassenen met Downsyndroom zo gemakkelijk
gemist kan worden, omdat deze conditie ernstige
gevolgen heeft voor de ontwikkeling en het functioneren, en omdat substitutietherapie effectief
is, wordt jaarlijkse screening geadviseerd (Pueschel & Sustrová, 1997; Rasore-Quartino, 1998;
Rogers & Coleman, 1992, Borstlap, 1998).
Naast hypothyreoïdie komt subklinische hypothyreoïdie, dat wil zeggen verhoging van de
concentratie schildklierstimulerend hormoon
(TSH) bij een (laag-)normale concentratie schildklierhormoon, zeer veelvuldig voor bij zeer jonge

kinderen met Downsyndroom. Soms is dit een
voorbode van klinische hypothyreoïdie, maar dit
hoeft niet het geval te zijn. In hoeverre subklinische hypothyreoïdie in de eerste jaren nadelige
effecten heeft op de ontwikkeling is controversieel (Van Trotsenburg & Vulsma, 1998; RasoreQuartino, 1998; Rogers & Coleman, 1992; Van
Trotsenburg, 2006).
Ten einde hierover meer duidelijkheid te verkrijgen is er een Nederlands dubbelblind onderzoek
naar de effecten van schildklierhormoonsuppletie bij zeer jonge kinderen met Downsyndroom
uitgevoerd. Men gaf een groep kinderen gedurende de eerste twee levensjaren extra schildklierhormoon en vond dat deze na die twee jaar iets
verder waren in hun motorische ontwikkeling en
lengtegroei ten opzichte van een groep kinderen
met Downsyndroom die een placebo kreeg. Het
voordeel was gemiddeld drie weken, respectievelijk één centimeter. Deze verschillen waren statistisch significant, maar dus niet groot. Omdat er
echter een zekere spreiding is, kan het effect voor
een individueel kind weliswaar minder, maar ook
meer zijn. Er kan dus overwogen worden om iedere pasgeborene met Downsyndroom de eerste
twee jaar extra schildklierhormoon te geven (Van
Trotsenburg, 2006).

4.4 Hartafwijkingen

Ongeveer de helft (40-60 procent) van de kinderen met Downsyndroom wordt geboren met
een hartafwijking (De Rubens Figueroa e.a., 2003;
Freeman e.a., 1998). In de meeste van deze gevallen (45 procent) betreft het dan een (vorm van)
atrioventriculair septumdefect (AVSD) en/of een
ventrikelseptumdefect (VSD). Bij een AVSD is er
een gat tussen de hartboezems en kamers, bij een
VSD tussen de hartkamers. Deze afwijkingen kunnen - onbehandeld - al in het eerste levensjaar
ernstige onomkeerbare schade veroorzaken (zie
paragraaf 4.4.1). Het is daarom belangrijk om al
deze kinderen te onderzoeken op een hartafwijking.
Er worden goede resultaten behaald als er al
op jonge leeftijd wordt geopereerd. Bij te lang
wachten is er kans op het ontstaan van pulmonale hypertensie, dat wil zeggen overdruk in
de longslagader met als gevolg onomkeerbare
schade (zie paragraaf 4.4.1). Dit geldt vooral voor
het compleet AVSD en een groot VSD (Kortenhorst
e.a., 2005). Daarom wordt er tegenwoordig de
voorkeur aan gegeven om bij deze afwijkingen in
de eerste twee à drie levensmaanden te opereren.
Om deze kinderen op tijd op te sporen is het dus
aan te raden de eerste hart-echo al in de eerste
levensweken uit te voeren.
Bij afwijkingen met mindere kans op pulmonale
hypertensie, zoals een incompleet AVSD, een klein
VSD of een ASD II (gat tussen de beide boezems)
kan de operatie veelal later gebeuren. Gezien de
vele variaties in de afwijkingen en de verschillende mogelijke reacties van ieder individu
daarop, zal voor ieder zijn juiste moment gekozen
moeten worden.
Wat voor leven staat een kind met Downsyndroom en een aangeboren hartafwijking na de
operatie te wachten? Dit hangt mede van de
soort afwijking af. De overlevingskansen bij de
operaties zijn op zijn minst gelijk aan die van
kinderen zonder Downsyndroom en soms zelfs

10 • Vademecum

Goede
resultaten
bij
opereren
hartafwijking
op jonge
leeftijd

nog beter. De laatste jaren is de overleving na een
operatie bij een AVSD vrijwel honderd procent.
Ook de kwaliteit van leven is na de operatie hetzelfde als bij een kind met Downsyndroom zonder hartoperatie (Appelo, 2007).
Bij volwassenen met Downsyndroom worden
meer dan bij andere mensen hartklepgebreken
aangetroffen (Geggel, O’Brien & Feingold, 1993;
Pueschel & Werner, 1994). Het gaat daarbij vooral
om een prolaps (verwijding) van de mitralisklep
en in mindere mate van de tricuspidalisklep. Deze
hartklepgebreken worden bij mensen met Downsyndroom soms al voor de leeftijd van achttien
jaar gevonden. Vanaf de leeftijd van achttien jaar
is er een verhoogd risico dat deze kleppen gaan
lekken. Dit geldt ook voor de aortaklep. Over het
algemeen leiden deze hartklepgebreken niet tot
ernstige problemen en is een operatie niet nodig.
Toch is opsporing belangrijk, want er kunnen
klachten gaan ontstaan. Prolaps van de mitralisklep bijvoorbeeld is geassocieerd met een verhoogd risico op een verdere toename van lekken,

endocarditis, aritmiëen en hersenembolie.
Behandelaars en begeleiders moeten hiervan
op de hoogte zijn en bij de regelmatige medische
screening moet ook hiernaar worden gekeken.
Zijn er verdenkingen op één van deze afwijkingen, dan kan dit met een hartecho verder worden
onderzocht. Omdat er niet altijd klachten zijn, is
het aan te raden voorafgaand aan ‘bloederige’
(chirurgische) ingrepen bij mensen met Downsyndroom (operaties, maar ook het trekken van
een kies of het nemen van een darmbiopt, etc.)
altijd een hartecho te doen. Bij een prolaps is een
antibiotische profylaxe te overwegen.

4.4.1 Pulmonale hypertensie

Pulmonale hypertensie betekent een verhoogde
bloeddruk in de longslagaders, waardoor de
vaatwanden geleidelijk aan verdikken en zelfs
dichtgroeien (Berger & Roothooft, 2007). Als dit
proces onomkeerbaar geworden is en door de
hoge druk in het rechter deel van het hart zuurstofarm bloed door het lichaam gepompt wordt,
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spreekt men van het syndroom van Eisenmenger.
Deze situatie kan leiden tot (rechter-)hartfalen en
uiteindelijk tot de dood. Verschijnselen van pulmonale hypertensie zijn snelle vermoeibaarheid,
snelle kortademigheid en cyanose, aanvankelijk
alleen bij inspanning, maar bij toenemende ernst
van de longvaatweerstand ook in rust. De kwaliteit van leven neemt sterk af. De persoon is vlug
vermoeid en de actieradius raakt zeer beperkt als
gevolg van steeds minder fysieke mogelijkheden.
Bij mensen met Downsyndroom komt pulmonale hypertensie in hogere frequentie voor dan
in de algemene bevolking. In vergelijking met
kinderen met een aangeboren hartafwijking
zonder Downsyndroom, ontstaan er bij kinderen
met Downsyndroom met een aangeboren hartafwijking sneller longvaatveranderingen op microscopisch niveau. Ook vertonen zij veelal reeds
in de eerste levensmaanden tekenen van een
verhoogde longvaat- weerstand. Dit is dus een
reden om kinderen met Downsyndroom en een
compleet AVSD vroeg te opereren. In het verleden,
zo’n twintig jaar of langer geleden, gebeurde dit
echter lang niet bij alle kinderen met Downsyndroom met een hartafwijking. In die tijd overleed
zo’n 85 procent van de kinderen met Downsyndroom met een hartafwijking in de kinderjaren,
terwijl tegenwoordig zo’n 85 procent van deze
subgroep volwassen wordt. Toentertijd werd
slechts 40 procent van de betreffende kinderen
geopereerd, nu bijna 100 procent. Veel van degenen die in hun kinderjaren niet zijn geopereerd,
hebben nu als volwassene complicaties zoals pulmonale hypertensie (Duffels, Vis & Mulder, 2007).
Om inzicht te verkrijgen in de langetermijnresultaten van behandeling en om onderzoek
en zorg beter te structureren, is er in 2001 een
landelijke registratie van patiënten met een aangeboren hartafwijking gestart, CONCOR (Vriend,
Van der Velde & Mulder, 2004). Tot nu toe zijn er
alleen volwassenen geregistreerd, waaronder ook
personen met Downsyndroom. Deze lijken echter
ondervertegenwoordigd te zijn. Het is daarom
belangrijk dat meer behandelaars en verzorgers
hun patiënt, cliënt of familielid aanmelden. Van
de geregistreerde mensen met Downsyndroom
was de helft niet geopereerd en had 19 procent
het onomkeerbare stadium van pulmonale
hypertensie, het Eisenmenger syndroom. Tegenwoordig is er een geneesmiddel, Bosentan, dat de
klachten kan verminderen en zodoende de kwaliteit van leven kan verbeteren (Duffels e.a., 2006).
Daarom is het van groot belang dat verzorgers
en behandelaars de symptomen van pulmonale
hypertensie herkennen.
Bij kinderen en volwassenen met Downsyndroom moet men ook bedacht zijn op pulmonale
hypertensie als gevolg van verminderde luchtverversing. Hierbij ontstaat er een tekort aan zuurstof en een teveel aan koolzuur in het bloed. Deze
situatie kan ontstaan bij ernstige vernauwing
van de luchtwegen. Mensen met Downsyndroom
hebben hierop een verhoogde kans. Er is bij hen
vaker sprake van een nauwere neus-keelholte en
soms ook van een nauwere luchtpijp. Bovendien
wordt door de frequent optredende luchtweginfecties de luchtweg nog verder vernauwd.
Ook het obstructieve slaapapneusyndroom (zie
volgende paragraaf) komt vaker voor en kan een
oorzaak zijn van pulmonale hypertensie.

Al met al zijn er dus goede redenen om bij kinderen en volwassenen met Downsyndroom alert
te zijn op de mogelijkheid van het bestaan (of
ontstaan) van pulmonale hypertensie.

4.5 Obstructief apneusyndroom

Het obstructief apneusyndroom komt vaak
voor bij kinderen en volwassenen met Downsyndroom, wellicht bij wel 60-70 procent van hen
volgens sommige onderzoekers. Het obstructief
apneusyndroom is een belemmerde en (meestal
in de slaap) af en toe stokkende ademhaling.
Oorzaken hiervan zijn de smallere luchtwegen
bij mensen met Downsyndroom, in combinatie
met meer secretie (vaak als gevolg van infecties),
vaak vergrote tonsillen, en een (relatief) grotere
slappe tong, die in de slaap naar achter valt. De
verschijnselen van luchtwegobstructie zijn hoorbaar ademen, snurken, stokkende ademhaling, in
zittende positie slapen, onrustig slapen en vaak
wakker worden. Hierdoor is men overdag moe,
functioneert men slechter en kunnen er gedragsproblemen optreden. Ook kan het obstructief
apneusyndroom ontstaan, dat weer een oorzaak
van pulmonale hypertensie kan zijn (zie de vorige
paragraaf). Omdat ouders of begeleiders de verschijnselen van het obstructief apneusyndroom
lang niet altijd spontaan melden of herkennen,
moet hiernaar bij medische controles actief worden gevraagd en gekeken. De behandeling kan
bestaan uit het vrij maken van de luchtwegen
door middel van medicijnen (neusdruppels, antibiotica) of toediening van continue positieve
luchtdruk (CPAP). Ook operatieve ingrepen, zoals
het verwijderen van de tonsillen en/of het verkleinen van de tong, worden toegepast (Venail,
Gardiner & Mondain, 2004; Shott, 2006).

4.6 Afwijkingen van het maagdarmkanaal

Een aantal aanlegstoornissen komt vaker voor,
onder andere afsluiting van de slokdarm, afsluiting van de dunne darm, een niet aangelegde
anus en pancreas annulare (Källén, Mastroiacovo
& Robert, 1997; Van Trotsenburg e.a., 2006; Cleves
e.a., 2007). Bij pancreas annulare groeit weefsel
van de pancreas ringvormig rondom de twaalfvingerige darm met als gevolg vernauwing of
obstructie. Dergelijke ernstige afwijkingen zullen vrij snel na de geboorte aan het licht komen,
hoewel een gedeeltelijke afsluiting van de dunne
darm aanvankelijk nog wel eens niet onderkend
wordt. Bij al deze afwijkingen is een snelle operatieve behandeling noodzakelijk.
Spugen komt regelmatig voor bij kinderen met
Downsyndroom. Daar zijn diverse mogelijke oorzaken voor te noemen. Door slappe spieren is de
afsluiting van de overgang van de slokdarm naar
de maag niet adequaat. Dit kan resulteren in zogenaamde ‘makkelijke spugers’, die vaak spugen,
maar verder geen klachten hebben en normaal
groeien. Het is dan meer een sociaal probleem
(vieze kleren) dan een gezondheidsprobleem.
De peristaltiek van de slokdarm kan afwijkend
zijn en er kan steeds terugstroom van zure maaginhoud optreden: gastro-oesofagiale reflux (Zárate, 2001). Naast veel spugen kan dit pijnklachten
in de borst geven, waardoor het kind slecht gaat
eten. In liggende houding kan de maaginhoud tot
in de luchtpijp terugstromen met als gevolg veel
hoesten, astma-achtige klachten en slecht slapen.
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Ook bij volwassenen is dit een vaak voorkomend
probleem. De behandeling kan bestaan uit houdingsadviezen, het indikken van de voeding,
geneesmiddelen die de motiliteit van de maag
gunstig beïnvloeden en maagzuurremmers.
Constipatie als gevolg van zwakke buikspieren
komt regelmatig voor, bij ernstige constipatie
moet echter ook worden gedacht aan de ziekte
van Hirschsprung, zelfs nog op de leeftijd van bijvoorbeeld acht jaar (Cunningham, 1999; 2006). Bij
de ziekte van Hirschsprung ontbreken er in een
deel van de wand van de dikke darm bepaalde zenuwen. Hierdoor kan dat deel zich niet ontspannen, waardoor er een vernauwing is, waar geen of
weinig ontlasting door kan. Zodoende ontstaat er
voor de vernauwing een ophoping van ontlasting.
Is dit het geval, dan moet dit vernauwde deel operatief verwijderd worden.
Kinderen met Downsyndroom hebben een
verhoogde kans op coeliakie, dat wil zeggen glutenintolerantie. De klinische verschijnselen zijn
gewoonlijk (maar niet altijd) diarree, volumineuze stoelgang, opgezette buik en slecht gedijen.
Een glutenvrij dieet leidt tot volledig herstel. Er
is gebleken dat de diagnose bij kinderen met
Downsyndroom zeer vaak wordt gemist, enerzijds
omdat bij hen de klinische verschijnselen niet altijd aanwezig zijn, anderzijds omdat de verschijnselen die er mogelijkerwijs wel zijn ten onrechte
aan Downsyndroom op zich worden toegeschreven. Gerichte screening op coeliakie wordt geadviseerd. Men kan daarbij eerst vaststellen wie een
verhoogde kans op coeliakie heeft door middel
van het HLA systeem (Human Leucocyte Antigen),
een genensysteem dat codeert voor bepaalde moleculen, die een rol spelen bij het herkennen van
lichaamsvreemde stoffen. De aanwezigheid van
de moleculen HLA DQ2 en -8 kan in het bloed of
via een uitstrijkje van het wangslijmvlies bepaald
worden (Wouters e.a., 2009). Heeft men die moleculen niet, dan is de kans op coeliakie vrijwel nihil. Van de mensen met Downsyndroom is echter
zo’n 40 procent positief hiervoor. Bij alleen deze
40 procent is verdere screening, om de paar jaar,
noodzakelijk. Deze verdere screening wordt uitgevoerd door het bepalen van antistoffen tegen
endomysium en transglutaminase (Csizmadia
e.a, 2000). Bij degenen die hiervoor positief zijn,
wordt de definitieve diagnose van coeliakie door
middel van een dunne darmbiopsie gesteld.

4.7 Zintuiglijke stoornissen

Tot zo’n 80 procent van de mensen met Downsyndroom heeft een licht tot middelmatig gehoorverlies. Dit wordt lang niet altijd opgemerkt
door de omgeving. Geleidingsgehoorverlies door
verstopte nauwe gehoorgangen en middenoorproblematiek (vocht in het middenoor en ontstekingen) is de meest voorkomende vorm (Venail,
Gardiner & Mondain, 2004; Shott, 2006). Regelmatige controle door een KNO-arts is vooral tijdens de periode van de spraakontwikkeling, dus
al direct vanaf de geboorte, noodzakelijk. Gehoorcontrole door een audiologisch centrum is aan te
raden. Behandeling van de problemen is belangrijk vanwege de ernstig nadelige consequenties
van gehoorverliezen voor de ontwikkeling. Een
agressieve, nauwkeurige en vasthoudende benadering in diagnose en behandeling, direct vanaf
de geboorte, bewerkstelligt betere gehoorniveaus

dan voorheen (Shott, Joseph & Heithaus, 2001).
Ook bij volwassenen met Downsyndroom komt
slechthorendheid vaak voor. De kans hierop
neemt toe met de leeftijd. Slechthorendheid
wordt bij mensen met Downsyndroom door de
omgeving echter lang niet altijd herkend. De
gevolgen hiervan worden vaak als gedragsproblemen geduid (Evenhuis, 1991; Smith, 2001). Regelmatige controle van het gehoor blijft dus belangrijk (Veraart, Mul & Bierman, 1998; Smith, 2001;
Venail, Gardiner & Mondain, 2004; Shott, 2006).
De meeste mensen met Downsyndroom hebben
één of meer afwijkingen aan de ogen. Is dit in het
eerste jaar nog bij 40 procent van de kinderen
het geval (Roizen, Metz & Blondis, 1994), vanaf
drie jaar is dit al opgelopen naar zo’n 70 procent
(Wong & Ho, 1997). Ook bij volwassenen met
Downsyndroom worden percentages gevonden
van 70- 80 procent met een oogafwijking (Chicoine e.a., 1994; Van Allen, Fung & Jurenka, 1999). In
volgorde van afnemende frequentie komen voor:
verminderd detail zien en verminderde contrastgevoeligheid, verminderd accommodatievermogen, refractie- of brilafwijkingen, scheelzien, lui
oog, nystagmus, blepharitis, cataract, verstopte
traanbuis, keratoconus (vanaf jongvolwassen
leeftijd), glaucoom. Regelmatige controle door
een oogarts en een orthoptist wordt aangeraden.
In veel gevallen kunnen deze oogafwijkingen namelijk worden behandeld. Zo biedt een bril veelal
een oplossing bij refractie afwijkingen. Ook zeer
jonge kinderen met Downsyndroom kunnen hiervan profiteren.
Een vrij recente ontdekking is dat bij alle kinderen met Downsyndroom de ontwikkeling van het
detail zien achterblijft, ook al wordt verziendheid
of bijziendheid met een bril adequaat gecorrigeerd, of zijn er helemaal geen oogafwijkingen (John e.a., 2004). Daarbij is bij ongeveer 70
procent van de kinderen met Downsyndroom
het accommodatievermogen niet optimaal
(Woodhouse e.a., 2000; Cregg e.a., 2001). Er kan
dan niet scherp ingesteld worden, vooral op objecten dichtbij, die dan wat wazig worden gezien.
Dit verbetert wel als verziendheid door een bril
opgeheven wordt, maar zelfs dan is het accommodatievermogen niet optimaal. Men denkt dat
het besturingssysteem door de hersenen niet
goed is ‘afgesteld’, want uit onderzoek bleek dat
het systeem als geheel wel normaal werkt. Ook
vond men dat een aantal kinderen, bij het ouder
worden en door een behandeling, alsnog ‘leerde’
te accommoderen.

4.8 Afwijkingen van het immuunsysteem

In de meeste onderzoeken worden er bij mensen
met Downsyndroom afwijkingen gevonden van
het immuunsysteem: een kleinere thymus, afwijkend qua bouw en functie; een vermindering van
het aantal en een verminderd functioneren van
de T-lymfocyten; afwijkingen in de antilichaamgemedieerde immuniteit en afwijkingen in de
antistof- respons na vaccinatie.
Mensen met Downsyndroom zijn over het
algemeen gevoeliger voor infecties, met name
luchtweginfecties en oorontstekingen, maar bijvoorbeeld ook ontstekingen aan tandvlees, blaas
of ooglid. Recent is in Nederland aangetoond dat
de - bij kinderen veelvuldig voorkomende - luchtweginfectie door het Respiratory Syncytial virus
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(RS virus) bij kinderen met Downsyndroom veel
ernstiger verloopt. Veel vaker dan bij andere kinderen is er hiervoor een ziekenhuisopname noodzakelijk (Bloemers e.a., 2007). Bij bacteriële infecties wordt agressieve behandeling met geschikte
antibiotica aangeraden. In sommige gevallen valt
het te overwegen om gebruik te maken van een
onderhoudsdosis antibioticum gedurende de
wintermaanden
Tot slot: mensen met Downsyndroom hebben
een verhoogde kans op het krijgen van auto-immuunziekten, zoals alopecia areata, thyreoïditis
en coeliakie (zie paragraaf 4.6). Ook diabetes mellitus type 1 komt bij kinderen en volwassenen met
Downsyndroom vaker voor. De behandeling is
als bij mensen zonder Downsyndroom (Rogers &
Coleman, 1992; Dahle & Baldwin, 1992; Pueschel,
1992b; Goldacre e.a., 2004; Douglas, 2005; Hingh
e.a., 2005).

4.8.1 Vaccinaties

Naast het normale schema verdient het aanbeveling kinderen met Downsyndroom te vaccineren
tegen hepatitis B op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11
maanden, bij voorkeur met het gecombineerd
DKTP-Hib-HepB vaccin. Mensen met Downsyndroom zijn namelijk gevoeliger voor een infectie
met hepatitis B. Zij merken vaak weinig van de
acute infectie en worden makkelijker drager. Dat
betekent dat zij geen symptomen hebben, maar
wel de ziekte kunnen overdragen. Ook hebben zij
er meer kans op dat de ziekte chronisch wordt met
daardoor een grotere kans op leverbeschadiging
en kanker. Omdat volwassenen met Downsyndroom minder goed op de vaccinatie reageren,
wordt dit in het eerste levensjaar aanbevolen.
Kinderen met Downsyndroom die vanaf 1-12008 zijn geboren, zitten voor de HepB vaccinatie
in het reguliere schema. Titercontrole wordt daarbij echter niet gedaan. Het is verstandig om na
minimaal een maand na de laatste vaccinatie te
controleren of de bereikte titer tegen hepatitis B
beschermend is (>100 IE/l). Dit kan worden uitgesteld tot combinatie met een andere routinematige bloedcontrole mogelijk is. Bij niet-beschermende titer wordt geadviseerd om nog éénmaal
te vaccineren en te controleren. Er zijn echter ook
non-responders: steeds weer blijven vaccineren is
dan niet zinvol.

4.8.2 Maligniteiten

Mensen met Downsyndroom van alle leeftijden
hebben over het algemeen geen hogere kans op
een maligniteit, alleen wel voor leukemie (Goldacre e.a., 2004) en testikel-tumoren (Satgé e.a,
1998). Vooral bij jonge kinderen met Downsyndroom is zowel het risico op AML (acute myeloïde
leukemie) als het risico op ALL (acute lymfatische
leukemie) verhoogd.
De acute myeloïde leukemie (AML) bij kinderen
met Downsyndroom is een zeer bijzondere vorm
van AML, die alleen bij deze kinderen voorkomt.
Deze leukemie gaat meestal uit van de voorlopers
van bloedplaatjes in het beenmerg en kan soms
maanden bestaan zonder dat er veel klachten
zijn. Vaak gaat het hierbij om kinderen in de leeftijd tussen de 1 en 4 jaar. Belangrijk is dat deze
vorm van leukemie zeer goed reageert op de behandeling met chemotherapie (antikanker medicijnen), veel beter dan de AML bij kinderen zonder

Downsyndroom.
Bij acute lymfatische leukemie (ALL) ligt het
genezingspercentage voor kinderen met Downsyndroom in sommige studies gelijk en in andere
studies lager dan voor kinderen zonder Downsyndroom. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt
doordat de leukemiecellen van kinderen met
Downsyndroom andere genetische kenmerken
hebben. Daarnaast hebben kinderen met Downsyndroom meer last van bijwerkingen van de
chemotherapie.
Een voorbijgaande vorm van leukemie, transiënte leukemie (TL) of transiënte myeloproliferatieve ziekte, komt bij ongeveer 5-10 procent van
de pasgeborenen met Downsyndroom voor. Deze
TL ontstaat meestal in de eerste twee weken na
de geboorte. Net als bij acute myeloïde leukemie
worden hierbij myeloïde leukemiecellen gevonden, die echter niet in het beenmerg maar in de
lever ontstaan (daar wordt het bloed aangemaakt
tijdens de zwangerschap). TL geeft lang niet altijd
klachten en kan dus ongemerkt optreden bij een
pasgeborene met Downsyndroom. Een deel van
de kinderen heeft echter wel ernstige klachten en
ongeveer 10 procent van de patiëntjes overlijdt
aan de complicaties van TL. Dat betekent dat een
deel van de kinderen met transiënte leukemie
toch behandeld moet worden. Dat kan met een
hele lage dosis chemotherapie waar de kinderen
niet erg ziek van worden. Ongeveer 20 procent
van de kinderen die zo’n transiënte leukemie
hebben doorgemaakt ontwikkelt later alsnog
een echte AML, meestal op de leeftijd van 1-4 jaar.
Momenteel wordt in Nederland onderzocht of behandeling van kinderen met transiënte leukemie
de ontwikkeling van AML op latere leeftijd kan
voorkomen (Rogers & Coleman, 1992; Lubin, Cahn
& Scott, 1992; Hasle, Clemmensen & Mikkelsen,
2000; Zwaan e.a., 2002; Hitzler & Zipursky, 2005;
Massey e.a., 2006).

4.9. Orthopedische problemen

Bij mensen met Downsyndroom is vaak sprake
van algemene band- en gewrichtsslapte en van
spierslapte. Afwijkingen van het bewegingsapparaat komen hierdoor meer frequent voor,
bijvoorbeeld platvoeten of abnormale bewegelijkheid van knie- of heupgewrichten, waarbij
de knieschijf respectievelijk de heup makkelijk
luxeert. Operatieve behandeling hiervan is alleen
nodig wanneer er zodanige klachten zijn dat het
lopen wordt belemmerd (Borstlap, 1998; Merrick
e.a., 2000; Bos & Van Zwieten, 2003; Caird, Wills &
Dormans, 2006).
Atlanto-axiale instabiliteit (instabiliteit van de
atlas ten opzichte van de draaier) komt bij 10-30
procent van de mensen met Downsyndroom
voor. Dit kan in een klein aantal gevallen leiden
tot compressie van het ruggenmerg. Symptomen
hiervan zijn: pijn in de nek; incontinentie; stijve
benen; veranderingen in het looppatroon. Uiteindelijk kan verlamming ontstaan. Bij compressie
van het ruggenmerg dienen de wervels operatief
te worden gestabiliseerd (Cunningham, 1999;
2006). Er wordt wel aangeraden mensen met
Downsyndroom op atlanto-axiale instabiliteit te
screenen met behulp van röntgenfoto’s (Pueschel,
1998), terwijl anderen de betrouwbaarheid en het
nut daarvan ernstig betwijfelen (Am Ac of Ped,
1995; Cremers, 1998; Cohen, 1998). Het advies is
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dan ook: jaarlijks neurologisch onderzoek doen
en alert zijn op de hierboven genoemde symptomen die kunnen wijzen op atlanto-axiale instabiliteit. Sporten en gymnastiek, inclusief de koprol,
hoeven niet afgeraden te worden, mits goed
begeleid. Wanneer men in het kader van een preoperatief onderzoek wil vaststellen of er sprake is
van atlanto-axiale instabiliteit, dan is daarbij een
neurologisch onderzoek van meer waarde dan
een röntgenfoto. Bij intuberen van mensen met
Downsyndroom voorafgaand aan een narcose,
bijvoorbeeld bij een operatie, dient men erop
bedacht te zijn dat hyperextensie of hyperflexie
van de nek een kans op schade aan ruggenmerg
inhoudt (Meitzner & Skurnowicz, 2005).

4.10. Andere vaker voorkomende
lichamelijke afwijkingen
4.10.1 Gebit

Zowel het melkgebit als het blijvend gebit
breken later dan bij andere kinderen door. De
elementen zijn vaak kleiner. Er kan ook een aantal elementen ontbreken. Parodontitis is een
veel voorkomend probleem met daardoor een
verhoogd risico op losraken van de elementen.
Mensen met Downsyndroom kunnen als gevolg
hiervan al vanaf een jaar of dertig tanden en kiezen gaan verliezen (Desai, 1997). Het is dus sterk
aan te raden van jongs af aan minstens twee
maal per jaar het gebit te laten controleren door
een tandarts en/of mondhygiënist.

4.10.2 Epilepsie

Ook epilepsie komt in een hogere frequentie
voor. Bij mensen met Downsyndroom ontstaat
het vooral in de eerste levensjaren en na het
dertigste jaar. Tot de middelbare leeftijd betreft
het ongeveer 10 procent van de mensen met
Downsyndroom. Bij ouderen neemt het aantal
met de leeftijd aanzienlijk toe, omdat een groot
deel van de mensen met de ziekte van Alzheimer
ook epilepsie heeft. In de kinderleeftijd betreft
het in een derde van de gevallen het syndroom
van West (ook wel infantiele spasmen of salaamkrampen genoemd). Deze vorm begint altijd in
het eerste levensjaar. Verschijnselen zijn aanvallen van krampachtige buigbewegingen van de
romp, het hoofd en ledematen. De aanvallen
treden frequent op en het EEG laat een typisch
beeld zien dat men hypsaritmie noemt. Het syndroom van West gaat bij kinderen zonder Downsyndroom meestal over in chronische epilepsie,
gepaard met een toenemende verstandelijke
belemmering. Bij kinderen met Downsyndroom
gebeurt dat gelukkig veel minder vaak. Wel is het
van belang dat er snel met de behandeling wordt
begonnen. De behandeling bestaat uit medicatie,
zoals ACTH of anti- epileptica zoals vigabatrine
of valproïnezuur. Bij een aantal kinderen met
Downsyndroom en het syndroom van West wordt
uiteindelijk ook een autistische stoornis gevonden. De suggestie dat het syndroom van West
autisme veroorzaakt is niet aangetoond. Beide
aandoeningen hebben een verhoogde kans om
bij mensen met Downsyndroom voor te komen
(Pueschel, Louis & McKnight, 1991; Van Allen,
Fung & Jurenka, 1999; Goldberg-Stern, e.a., 2001;
Eisermann, e.a., 2003; Saemundsen, Ludvigsson &
Rafnsson, 2008).

4.10.3 Huid

Een groot deel van de mensen met Downsyndroom heeft aandoeningen van de huid. Bij de
jonge kinderen is dit vooral palmoplantaire
hyperkeratose (verdikte hoornlaag op handpalmen en voetzolen) en seborrhoïsch eczeem
(schilferend en licht jeukend eczeem). Over het al
dan niet vaker voorkomen van atopisch eczeem
(sterk jeukende huidontsteking) bestaat geen
eenduidigheid. Vanaf de jong volwassen leeftijd
zijn folliculitis (ontsteking van haarzakjes) en
furunculose (steenpuisten) een vaak voorkomend
probleem. Ook schimmelinfecties, waaronder
schimmelnagels zijn hardnekkig. Zowel bij jonge
kinderen als bij volwassenen ziet men alopecia
areata (ontsteking rondom de haarwortels) als
meest voorkomende oorzaak van haarverlies.
Vaak gaat dit gepaard met vitiligo (pigmentverlies) (Barankin & Guenther, 2001; Roizen & Patterson, 2003).

4.11 Gedrags- en psychiatrische problemen

Het is tegenwoordig duidelijk dat oude stereotypen, zoals ‘kinderen met Downsyndroom zijn
altijd goed gehumeurd, vrolijk, aanhankelijk,
maar wel koppig’ en dergelijke, niet in overeenstemming zijn met de realiteit. Kinderen en volwassenen met Downsyndroom hebben dezelfde
variaties in stemmingen en gedrag als anderen.
Wel komt een aantal gedrags- en psychiatrische
problemen vaker voor (18-38 procent) dan in de
algemene populatie, maar weer minder vaak dan
bij anderen met een verstandelijke belemmering
(met uitzondering van depressie). De psychiatrische problemen worden heden ten dage ook
meer als bijkomende behandelbare aandoeningen gezien en niet als onderdeel van de verstandelijke belemmering. Het gaat hierbij vooral om:
ADHD, autistisch spectrum stoornis (ASS), depressie, oppositioneel opstandige stoornis (OD) en
obsessief compulsieve stoornis (OCD) (Myers &
Pueschel, 1991; Capone e.a., 2006).
Het is belangrijk om bij gedrags- of psychiatrische problemen, zowel bij kinderen als volwassenen met Downsyndroom, altijd na te gaan of
er geen onderliggende lichamelijke problemen
aan ten grondslag liggen. Men denke dan vooral
aan visus- en gehoorafwijkingen, hypo- of hyperthyreoïdie, coeliakie, slaapapneusyndroom,
gastro-oesofagiale reflux en obstipatie. Ook
omgevingsfactoren, zoals meer of minder ingrijpende gebeurtenissen, kunnen een rol spelen.
Een depressie kan bijvoorbeeld tot ontwikkeling
komen na het verlies van een goede vriend of
familielid of als reactie op verandering van school
of werk (Myers & Pueschel, 1991; Smith, 2001; Capone e.a., 2006).
Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal
specifieke gedrags- en psychiatrische problemen:
• Slaapproblemen komen ook weer vaker voor bij
kinderen en volwassenen met Downsyndroom.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om niet naar bed
willen of niet gaan liggen,’s nachts wakker
worden of (te) vroeg wakker worden. Onderliggende luchtwegproblemen, en dan vooral het
obstructief apneusyndroom (zie paragraaf 4.5),
spelen daarbij veelal een rol. Daarnaast ziet
men bij mensen met Downsyndroom vaak een
rusteloze, gefragmenteerde slaap. In onder-
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zoek met polysomnografie (onderzoek waarbij
verschillende lichaamsfuncties, waaronder de
ademhaling, worden gemeten) werd een groter
aantal wisselingen tussen oppervlakkige en diepe slaap gevonden en ook een patroon van veel
wakker worden. Dit was niet geheel gerelateerd
aan het bestaan van een obstructief apneusyndroom (Levanon, Tarasiuk & Asher, 1999).
Verder kunnen mensen met Downsyndroom
overgevoelig zijn voor bepaalde uitwendige
stimuli, zoals geluid om hen heen of omgevingstemperatuur. Zelfs crème voor de droge huid
kan irriteren. Een vast naar-bed-gaan-ritueel
is belangrijk. De behandeling van slaapproblemen is natuurlijk afhankelijk van de mogelijke
oorzaken. In sommige gevallen kan medicatie,
zoals melatonine, helpen (Wood & Sacks, 2004;
Braam, 2005; McGuire & Chicoine, 2006).
• Tegendraads gedrag, impulsief zijn, grotere
beweeglijkheid, angstig, geagiteerd gedrag
wordt vaak waargenomen bij jonge kinderen
met Downsyndroom. Soms wordt dit gedrag alleen in een bepaalde situatie vertoond en houdt
vanzelf weer op. Maar het kan ook interfereren
met het leren en socialiseren en vormt dan een
probleem. De behandeling kan bestaan uit de
gangbare cognitieve gedragstherapie, psychotherapie en/of medicatie. Beter geschikt maken
van deze methoden voor mensen met Downsyndroom, is nog onderwerp van onderzoek.
• ADHD (aandachtstekort en hyperactiviteit
stoornis) komt nauwelijks vaker voor (6 procent)
bij kinderen met Downsyndroom. Voor een adequate behandeling is het belangrijk de diagnose
te stellen. Bij ADHD is er sprake van problemen
met concentreren en aandacht hebben, en van
hyperactief en impulsief zijn, in een mate, die
niet past bij de ontwikkelingsleeftijd en die leidt
tot stagnering van de sociale ontwikkeling en/of
het leren. De behandeling bestaat enerzijds uit
het begeleiden van het gedrag en anderzijds uit
medicatie, zoals Ritalin (Patterson, 2002; Buckley, 2006; Capone, e.a., 2006).
• Autistisch spectrum stoornis (ASS) komt tien
tot dertig maal zo vaak voor bij mensen met
Downsyndroom (5-7 procent) dan in de algehele
bevolking (0,1-0,7 procent). Kenmerkend voor
deze stoornis zijn problemen in de communicatie (het gebruiken en begrijpen van gesproken
woorden of tekens), problemen met de sociale
vaardigheden en herhaalde bewegings- of
gedragspatronen. Het is niet makkelijk de diagnose ASS bij kinderen met Downsyndroom
te stellen. Zij kunnen problemen hebben die op
bovenstaande drie kenmerken van ASS lijken,
bijvoorbeeld taalproblemen of vasthouden aan
rituelen, zonder dat er van ASS sprake is. De
behandeling van ASS is bij personen met Downsyndroom in principe gelijk aan die bij personen
zonder Downsyndroom. Deze zal vooral bestaan
uit begeleiding en structureren van de opvoeding, het gedrag en de ontwikkeling. Hierover
is nog veel te ontdekken (Ghaziuddin, Tsai &
Ghaziuddin, 1992; Buckley, 2005; Capone, 2002;
Capone e.a., 2006).
• Depressieve stoornissen komen bij personen
met Downsyndroom vaker voor dan bij andere
mensen met een verstandelijke belemmering.
Vooral vanaf jongvolwassen leeftijd lijken zij er
gevoelig voor te zijn. Kleine veranderingen als

een wijziging van school, verandering van leerkracht, of een verhuizing, kunnen een depressie
bij adolescenten uitlokken. Ook bij volwassenen
kunnen ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen een depressie veroorzaken. Vaak voorkomende symptomen zijn: veel huilen, minder of
zachter spreken, somberheid, teruggetrokken
gedrag, agressie, vermoeidheid, slaapstoornissen en verminderde eetlust. Andere criteria
die vaak worden gebruikt om een depressie
te diagnosticeren (bijvoorbeeld in algemene
psychiatrische classificatiesystemen als DSM-3
of ICD-9), zoals schuldgevoelens, gevoelens van
waardeloos zijn en suïcidegedachten, komen
veel minder vaak voor, en vooral niet bij personen met een meer aanzienlijke verstandelijke
belemmering. Deze kunnen dat ook niet verwoorden. Daarom is er een speciaal classificatie
systeem voor mensen met een verstandelijke
beperking ontworpen: de DC-LD. De behandeling van depressie bestaat uit antidepressiva en,
waar mogelijk, cognitieve en gedragstherapie
(Nijssen, 2004; Dosen, 2005; Capone e.a., 2006;
Van Hengstum & Ewals, 2007).

4.12 Seksuele aspecten

Bij adolescenten met Downsyndroom verloopt
de seksuele rijping en de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken niet anders dan bij
andere mensen. Wel is er sprake van verminderde
vruchtbaarheid bij vrouwen en van onvruchtbaarheid bij mannen (hoewel wellicht niet bij
100 procent). De menopauze treedt bij vrouwen
met Downsyndroom gemiddeld eerder (45 jaar)
op (Cosgrave e.a., 1999). Geïndividualiseerde seksuele voorlichting behoort een onderdeel te zijn
van de opvoeding van kinderen en adolescenten
met Downsyndroom. Juist bij een kind dat zich
langzamer ontwikkelt, kan men veel beter eerder
beginnen dan later om resultaat te kunnen hebben als de pubertijd begint. Op dit punt worden
er in de opvoeding van deze doelgroep nog steeds
veel mogelijkheden gemist. Bij seksuele voorlichting dient uitdrukkelijk ook aandacht te worden
besteed aan de sociaal-emotionele aspecten van
seksualiteit (Edwards, 1997; Van Dyke, McBrien
& Mattheis 1996; Van Dyke, McBrien & Mattheis,
1997; Walker-Hirsch, 2002).
Een onderwerp van discussie is het ouderschap
van mensen met een verstandelijke beperking,
dus ook met Downsyndroom, hoewel dit laatste in de praktijk bijna nooit voorkomt. Uit een
onderzoek kwam naar voren dat ouderschap
van ouders met een verstandelijke beperking in
30 procent van de bekende gevallen goed gaat,
afhankelijk van factoren als ernst van de belemmering en steun van de omgeving (Vermolen-Van
Gerwen, 2005; Vink, 2005).

4.13 De ziekte van Alzheimer

Mensen met Downsyndroom hebben een grotere kans de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen en
dit op een veel jongere leeftijd. Boven de leeftijd
van 40 jaar is er vrijwel altijd sprake van neuropathologie (de aanwezigheid van bèta-amyloïd
plaques in de hersenen) die verband zou kunnen
houden met de ziekte van Alzheimer. De klinische
verschijnselen van de ziekte van Alzheimer, verlies van motorische, taal- en ADL-vaardigheden,
doen zich in de meeste gevallen echter pas boven

16 • Vademecum

Nauwelijks
meer ADHD,
wel meer
autisme

de 50 jaar voor. Uit onderzoek is gebleken dat er
twee vormen bestaan van bèta-amyloïd plaques.
Eén van deze vormen is goedaardig en lijkt de
hersenfuncties niet significant te hinderen. Juist
deze vorm komt veel voor bij mensen met Downsyndroom die geen klinische verschijnselen van
de ziekte van Alzheimer vertonen.
De prevalentie van de ziekte van Alzheimer
neemt ook bij personen met Downsyndroom toe
met de leeftijd. In een onderzoek in Nederland
(Coppus e.a., 2006) vond men als prevalentie tot
49 jaar 9 procent, van 50 tot 55 jaar 18 procent
en van 55 tot 59 jaar 32 procent. Boven de 60 jaar
kwam de prevalentie niet hoger dan 26 procent.
In sommige eerdere studies werd boven de 60
jaar een prevalentie van 50 of zelfs 100 procent
gerapporteerd, maar daarbij waren de onderzochte groepen binnen die leeftijdscategorie
vaak erg klein en/of werd de neuropathologie
als criterium gebruikt in plaats van de klinische
verschijnselen en/of betrof het alleen geïnstitutionaliseerde mensen. Coppus e.a. verklaren
de daling van de prevalentie boven de 60 jaar
gedeeltelijk uit de hogere sterfte onder ouderen
met Downsyndroom met Alzheimer ten opzichte
van die zonder Alzheimer voor het zestigste jaar.
De incidentie (het aantal nieuwe gevallen binnen
een bepaald tijdsbestek) nam namelijk niet af in
die oudste groep.
Twee belangrijke punten moeten hier nog worden genoemd: de diagnose ziekte van Alzheimer
is een uitsluitingsdiagnose. Een aantal andere
behandelbare aandoeningen kan namelijk
symptomen geven die op dementie lijken. De
eerste klachten bij de ziekte met Alzheimer zijn
meestal gedragsverandering en verminderen van
functioneren. Deze verschijnselen kunnen echter
ook een gevolg zijn van bijvoorbeeld depressie,

hypothyreoïdie, gehoor- of visusproblemen of bijwerkingen van medicijnen. Ten tweede: bepaalde
risicofactoren zijn ook bij mensen met Downsyndroom van betekenis voor het al dan niet krijgen
van de ziekte van Alzheimer. Een toenemende
leeftijd, eerder hoofdletsel, de mate van verstandelijke retardatie, een tekort aan oestrogenen na
de menopauze, een te hoog cholesterol gehalte
en de woonsituatie (zelfstandig, thuis of in een
instituut) worden genoemd, maar de meeste van
deze factoren behoeven nog verdere studie. Ook
onderwerp van studie zijn meetbare stoffen in
het bloed die het risico op de ziekte van Alzheimer
kunnen voorspellen. Een vroegtijdige diagnose is
belangrijk voor een eventuele behandeling met
medicijnen. Ook hierover loopt nog veel onderzoek. Cholinesteraseremmers, zoals donepezil,
rivastigmine en galantamine, kunnen in een
vroeg stadium de nog milde klachten tijdelijk iets
terugdringen. Mogelijkerwijs zullen toekomstige
generaties van mensen met Downsyndroom als
gevolg van een meer stimulerende opvoeding een
minder groot risico lopen op het zo vroegtijdig
krijgen van de ziekte van Alzheimer (Wisniewski
& Silverman, 1996; Zigman e.a., 1996; Nadel, 1996;
Smith, 2001; Lott e.a., 2002; Boada-Rovira e.a.,
2005; Zigman & Lott, 2007; Raina e.a., 2008).
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5. Bouw en functionele organisatie van de hersenen
Een opmerking vooraf dient te worden gemaakt.
Uit fundamenteel neuro-biologisch onderzoek
komt naar voren dat de ontwikkeling en de
functionele organisatie van de hersenen van alle
mensen wordt beïnvloed zowel door genetische
factoren als door opgedane ervaringen. Verschillende auteurs wijzen erop dat het daarom waarschijnlijk is dat de ontwikkeling van de hersenen
van recentere generaties kinderen met Downsyndroom beter zal zijn dan die van eerdere generaties (geboren voor pak weg de jaren tachtig van
de vorige eeuw). Deze laatste zijn immers vaak
reeds op jonge leeftijd geïnstitutionaliseerd, hebben niet geprofiteerd van de programma’s voor
vroegtijdige ontwikkelingsstimulering en hebben
daarenboven ook een minder goede medische
zorg ontvangen (zo hebben bijvoorbeeld niet-gecorrigeerde ernstige hartgebreken een aantoonbaar nadelig effect op de hersenontwikkeling).
Dit alles houdt dus een duidelijke beperking in
voor de conclusies die kunnen worden getrokken
uit (ouder) hersenonderzoek (Nadel, 1996).
Bij mensen met Downsyndroom zijn er over het
algemeen minder hersencellen en minder (en bovendien morfologische en chemisch afwijkende)
onderlinge verbindingen (synapsen) tussen
hersencellen. De variatie tussen individuen en de
variatie tussen de verschillende hersengebieden
van één en hetzelfde individu blijkt groot. Vermoedelijk leiden vroegtijdige ontwikkelingsstimulering, een stimulerende opvoeding en goed
onderwijs, tot betere onderlinge contacten tussen hersencellen (Flórez, 1992;1993; Nadel, 1996;
Wisniewski, 1993).
Vertraagde myelinisatie is wel gezien als een
mogelijk oorzaak van de ontwikkelingsbelemmeringen van mensen met Downsyndroom.
Inmiddels is het idee dat dit een belangrijke
factor vormt verlaten: bij slechts 25 procent van
de kinderen met Downsyndroom is er namelijk
sprake van vertraagde myelinisatie. Ook de gedachte dat microcefalie (kleine schedelomvang)
op zichzelf een belangrijke factor is, wordt niet
meer algemeen geaccepteerd. Als rekening wordt
gehouden met hun geringere lichaamslengte
dan valt de grootte van de hersenen van mensen
met Downsyndroom binnen de normale range
(weliswaar aan de onderkant).
Een beeld dat steeds meer naar voren komt, en
dat als verklaring voor de cognitieve kenmerken
van mensen met Downsyndroom meer hout
lijkt te snijden, is dat sommige hersengebieden
(met name die gebieden die zich laat ontwikkelen) relatief meer zijn aangetast dan andere
gebieden. Daarbij worden er afwijkingen verondersteld in de functionele interacties tussen
bepaalde hersengebieden. Ook in deze opzichten
is er overigens sprake van variatie tussen individuen met Downsyndroom. In diverse publicaties
vanaf de jaren negentig worden deze mogelijke
relaties tussen enerzijds afwijkingen in hersenbouw en functionele organisatie en anderzijds
bepaalde cognitieve en gedragsmatige bevindingen bij mensen met Downsyndroom nader
gespecificeerd (Wisniewski, Kida & Brown, 1996;
Chua, Weeks & Elliot, 1996; Flórez, 1992; Nadel,
1996; Rogers en Coleman, 1992; Pennington e.a.,
2003). Onderzoek met behulp van neurologische

testen levert daarbij aanvullende empirische
onderbouwing (o.a. Wisniewski, Kida & Brown,
1996; Chua, Weeks & Elliot, 1996; Pennington e.a.,
2003). Zo worden bijvoorbeeld afwijkingen van
de hippocampus (veelal kleiner) en afwijkingen
in de interactie van de hippocampus met andere hersengebieden in verband gebracht met
problemen met ruimtelijk inzicht, flexibel leren,
sequentiële informatieverwerking, sequentieel
kortetermijngeheugen en de consolidatie van
vaardigheden. Een kleiner cerebellum zou verband kunnen houden met problemen in de motorische ontwikkeling. Verminderde ontwikkeling
van de prefrontale lobben wordt geassocieerd
met verhoogde afleidbaarheid, gebrek aan initiatief en verminderde zelfsturing. Afwijkende of
onvoldoende lateralisatie hangt waarschijnlijk
samen met de spraakproblemen die veel mensen
met Downsyndroom hebben: er lijkt in die gevallen sprake te zijn van een functionele ontkoppeling van spraakperceptie (voornamelijk rechterhersenhelft) en spraakproductie (voornamelijk
linkerhersenhelft) (zie hiervoor ook paragraaf
6.3) (Flórez, 1992). Tot slot: ernstige vernauwingen
van de superieure temporale gyri bij een deel van
de mensen met Downsyndroom wordt in relatie
gebracht met zeer ernstige problemen met de
productie van spraak (Wisniewski, Kida & Brown,
1996).
Over de neuropathologie die optreedt bij mensen met Downsyndroom bij het ouder worden
werd reeds het een en ander gezegd in paragraaf
4.13. Ook in paragraaf 3.4 is reeds ingegaan op de
relatie tussen bepaalde genen en afwijkingen in
bouw en functioneren van de hersenen.

6. Ontwikkeling
Volwassenen met Downsyndroom die in een
instituut zijn opgegroeid vergelijkend met degenen die thuis zijn opgegroeid stellen Rogers
en Coleman (1992) dat het wel lijkt alsof het om
twee totaal verschillende populaties gaat. Hieruit
moge duidelijk zijn hoe zeer verschillende opvoedingsomstandigheden tot verschillende ontwikkelingsresultaten kunnen leiden. Onderzoek met
betrekking tot mensen met Downsyndroom van
vóór 1980, heeft aldus Buckley (1992a) dan ook eigenlijk alleen nog maar historische waarde. Mijlpalen binnen alle ontwikkelingsdomeinen worden door kinderen met Downsyndroom die na
1980 zijn geboren (en deze zijn vrijwel allemaal
thuis opgegroeid) gemiddeld eerder bereikt dan
door vorige generaties en het uiteindelijk bereikte ontwikkelingsniveau ligt gemiddeld een stuk
hoger (Buckley, 1992a; Shepperdson, 1994a;b).
(Overigens heeft de hier geschilderde trend zich
in Nederland later voltrokken dan bijvoorbeeld in
de Angelsaksische wereld.)
Deze tendens heeft zich wat betreft spraak
en schoolse vaardigheden (met name lezen en
schrijven) verder voortgezet naar nog recentere
generaties, zo blijkt uit onderzoek (uit de Engelstalige wereld) van Buckley (2000a), Buckley, Bird,
Sacks & Archer (2002a), Bochner & Pieterse (1996)
en Bochner, Outhred & Pieterse (2001). Kenmerkend voor deze generaties is dat een aanzienlijk
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deel van de kinderen met Downsyndroom hun
schoolloopbaan in het reguliere basisonderwijs
heeft doorlopen in plaats van in het speciaal onderwijs. Reguliere schoolplaatsing vormt daarbij
een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor de verbeterde ontwikkeling. Al het onderzoek (o.a. Buckley,
2000a; Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2002a; Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2006; Bochner, Outhred
& Pieterse, 2001; Laws, Byrne & Buckley, 2000;
Casey, Jones, Kugler & Watkins, 1988;Sloper, Cunningham, Turner & Knussen, 1990; Turner, Alborz
& Gayle, 2008) waarin een vergelijking wordt
gemaakt tussen de effecten van speciaal versus
regulier onderwijs wijst erop dat kinderen met
Downsyndroom in zijn algemeenheid (ook bij in
aanvang gelijke ontwikkelingsmogelijkheden) bij
reguliere plaatsing (overigens in de Engelstalige
wereld met ondersteuning door een onderwijsassistent voor een groot deel van de schooluren)
tot hogere schoolse prestaties komen en meer
spraakvaardigheden ontwikkelen (zie voor een
overzicht De Graaf, G.W., 2005). Daarbij blijkt
reguliere plaatsing niet ten koste te gaan van
de ontwikkeling van zelfredzaamheid. Ook een
recent Nederlands onderzoek van De Graaf bevestigt de voordelen van reguliere plaatsing voor
de ontwikkeling van schoolse vaardigheden (De
Graaf, G.W., 2007a;b).
Deze tendens tot een gemiddeld gesproken
hoger niveau van ontwikkeling neemt niet weg
dat er, zowel in de vorige als in de nu opgroeiende
generaties, grote onderlinge verschillen bestaan
tussen mensen met Downsyndroom (Buckley,
1992a; 1998; Shepperdson, 1994a;b; Buckley, Bird,
Sacks & Archer, 2002a).

6.1 Motorische ontwikkeling

Kinderen met Downsyndroom bereiken mijlpalen in de motorische ontwikkeling gemiddeld
later dan andere kinderen. De spreiding is echter
enorm, veel groter nog dan bij kinderen zonder
deze conditie (Buckley, 1992a; 1998; Henderson,
1988; Dunst, 1988). De motorische ontwikkeling
is echter niet alleen vertraagd, maar verloopt in
een aantal opzichten ook anders (Lauteslager,
Vermeer & Helders, 1994; Lauteslager, Bakker &
Van den Heuvel, 1998; De Graaf, E.A.B., 1995; Fidler,
2005a;b).
Afwijkende bewegingspatronen, hypotonie en
hyperflexibiliteit komen veel voor bij kinderen
met Downsyndroom (Fidler, 2005a;b). Hypotonie
(en het hiermee samengaande gebrek aan kracht
en uithoudingsvermogen) kan leiden tot een
toestand van zichzelf in stand houdende sensomotorische deprivatie en het leidt in combinatie
met andere problemen bovendien tot een afwijkende motorische ontwikkeling (Henderson, 1988;
De Graaf, E.A.B., 1995). Lauteslager, Vermeer &
Helders (1994) en Lauteslager, Bakker & Van den
Heuvel (1998) komen tot het volgende model. Een
verlaagde houdingstonus, in samenhang met
ontoereikendheid van de co-contracties rondom
gewrichten (de spierbewegingen die zorgen voor
de stabiliteit van gewrichten), extreme beweeglijkheid van gewrichten, gebrekkige proprioceptieve feedback met betrekking tot houding en
beweging en inadequate evenwichtsreacties
(als gevolg van vertraagde motorische reacties)
leiden bij jonge kinderen met Downsyndroom
tot problemen met het innemen en handhaven

van houdingen tegen de zwaartekracht in. Deze
laatste problemen op hun beurt geven aanleiding tot compensatoir bewegen, tot een statische
en symmetrische motoriek en tot onvoldoende
ontwikkeling van kwalitatieve motorische elementen als bijvoorbeeld rotatie en verlenging
van de romp. Fysiotherapie bij jonge kinderen
met Downsyndroom zou zich dan ook niet primair moeten richten op het eerder bereiken van
mijlpalen, maar op behandeling van deze problemen. Hierdoor kunnen kwaliteit en effectiviteit
van het motorische systeem verbeterd worden.
Resultaten van fysiotherapeutische behandeling
vanuit bovenbeschreven theoretische kader zijn
veelbelovend (Lauteslager, Vermeer & Helders,
1994; Lauteslager, Bakker & Van den Heuvel, 1998;
Lauteslager, 2000).
Dit laatste is met name van belang in het licht
van het volgende. Hoewel kinderen met Downsyndroom de elementaire grof- en fijnmotorische
vaardigheden uiteindelijk vrijwel altijd onder de
knie krijgen, blijkt het aanleren van meer complexe motorische vaardigheden (veters strikken,
schrijven e.d.) veelal een moeizaam proces te zijn
waarbij veel oefening en geduld noodzakelijk is.
Let wel: het gaat hierbij dus niet primair om een
cognitief probleem, ‘wat wil je ook; het kind heeft
een verstandelijke belemmering’, zoals heel vaak
gedacht werd en ook nog steeds wordt, maar veel
meer om een puur neuromotorisch probleem.
Naast problemen met motorische planning en
met coördinatie (Jobling, 1998; Fidler, 2005a;b)
zouden ook onvoldoende kwaliteit en precisie van
de meer elementaire motorische vaardigheden
hierbij een rol kunnen spelen (Henderson, 1988).
Lauteslager, Vermeer & Helders (1994) en Lauteslager, Bakker & Van den Heuvel (1998) spreken
dan ook de hoop uit dat de bereikte resultaten
van de fysiotherapeutische begeleiding de betreffende kinderen een betere basis zullen geven
voor hun verdere motorische ontwikkeling.
Overigens moet wat betreft interventie worden
benadrukt dat de motorische ervaringen die een
kind de hele dag door thuis opdoet veel meer effect hebben op de motorische ontwikkeling dan
(nu eenmaal niet dagelijkse) therapeutische sessies bij een hulpverlener (Mahoney, Robinson &
Fewell, 2001). Vroegtijdige motorische interventie
waarbij sprake is van actieve ouderbetrokkenheid
heeft echter wel een aantoonbaar positief effect
op de ontwikkeling bij Downsyndroom (Torres &
Buceta, 1998). De taak van een fysiotherapeut zou
dus vooral moeten zijn: het instrueren van de ouders (Fidler, 2005a;b).

6.2 Cognitieve ontwikkeling

De omgeving is van invloed op de cognitieve
ontwikkeling. Zelfs als men kijkt naar een zo
grove maat als IQ dan blijkt dat er hogere scores
voor mensen met Downsyndroom worden gerapporteerd naarmate het onderzoek recenter
is. Als verklaring worden de volgende factoren
vaak genoemd: meer thuisopvoeding in plaats
van instituutsopvoeding; de toepassing van Early
Intervention-programma’s (vroegtijdige systematische ontwikkelingsstimulering); veranderingen
in het verwachtingspatroon ten aanzien van de
betreffende kinderen; betere medische zorg; en
verbeteringen in het onderwijs (Cunningham,
1999; 2006; De Graaf, G.W, 1996; Buckley, 1992a;
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Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2002a).
Het idee dat er bij kinderen met Downsyndroom
over het algemeen sprake zou zijn van een ernstige of zeer ernstige verstandelijke belemmering
is een hardnekkig stereotype, waarschijnlijk geïnspireerd op oudere onderzoeken naar vanaf hun
vroegste jeugd geïnstitutionaliseerde kinderen.
Helaas kan men in medische en psychologische
handboeken tot ver in de jaren zeventig (en soms
zelfs in hedendaagse boeken) dit beeld nog aantreffen. Het is niet meer in overeenstemming met
de feiten (Buckley, 1992a; Booth, 1988).
Rynders e.a. (1997) combineerden gegevens over
verstandelijk functioneren (op de Stanford-Binet)
uit twee representatieve longitudinale cohortonderzoeken (dezelfde kinderen werden twee
decennia lang gevolgd) en één ‘cross-sectional’
onderzoek (een groep kinderen variërend in
leeftijd werd één keer onderzocht). Dit leverde
data op over 171 verschillende, thuis opgegroeide,
kinderen/ volwassenen met Downsyndroom in
leeftijd variërend van zes jaar tot achttien-plus.
Hieronder wordt de informatie ten aanzien van
de IQ-verdeling uit de door Rynders e.a. (1997)
besproken drie onderzoeken gecombineerd tot
één tabel.
Uit de gegevens komt naar voren dat de IQscores gemiddeld gesproken lager worden met de
leeftijd (afnemend ontwikkelingstempo), maar
dat er op iedere leeftijd sprake is van een enorme
individuele spreiding. Op iedere leeftijd moet
het merendeel van de kinderen/ volwassenen
met Downsyndroom worden gezien als ‘matig
verstandelijk belemmerd’. Op iedere leeftijd is er
echter ook een aanzienlijk percentage kinderen/
volwassenen met een lichte verstandelijke belemmering ofwel zwakbegaafdheid (en bij de jongste
categorie zelfs een klein percentage ‘laag normaal’). Op vrijwel iedere leeftijd vind je daarnaast
een aanzienlijk percentage met een ernstige verstandelijke belemmering. Een opvallende bevinding is verder nog dat er in de leeftijdscategorie
18-plus, in vergelijking met de categorie 14,0-17,9
jaar, sprake is van zowel een verschuiving van
‘matig’ naar ‘ernstig’, als van een verschuiving van
‘matig’ naar ‘licht’. Dit laatste komt overeen met

de veronderstelling dat een deel van de mensen
met Downsyndroom zich langer door ontwikkelt
dan ‘normale’ mensen, een bevinding die ook
door andere onderzoekers wordt vermeld (Carr,
1995; Cunningham, 1993; Hodapp, 1997). Rynders
e.a. verzamelden bij de drie onderzoeksgroepen
tevens gegevens ten aanzien van lezen en hieruit
kwam naar voren dat de vaardigheden van personen met Downsyndroom op dit gebied gemiddeld gesproken toenemen met de leeftijd, ook
nog tot in de periode boven de achttien jaar.
Rynders e.a. (1997) stellen dat de drie gecombineerde onderzoeken betrekking hebben op mensen met Downsyndroom die voor een groot deel
zijn opgegroeid in de jaren zestig en zeventig van
de twintigste eeuw en die daarmee minder ondersteuning en minder onderwijsmogelijkheden
is geboden dan de huidige generatie. Rynders e.a.
veronderstellen daarom dat het beeld voor meer
recente generaties nog naar boven toe moet worden aangepast.
Cunningham (1999; 2006) kan als een bevestiging worden gezien van deze veronderstelling.
Cunningham komt op grond van zijn eigen
onderzoek naar (vrijwel) alle kinderen met
Downsyndroom geboren tussen augustus 1973
en augustus 1980 in Manchester en op grond
van vergelijkingen met andere onderzoeken gericht op kinderen met Downsyndroom die thuis
zijn opgegroeid en vanaf het begin begeleid zijn
met een Early Intervention-programma tot het
volgende beeld. Op de leeftijd van vijf jaar kan
hooguit 25 procent worden gerekend tot de categorie kinderen met een ernstige of zeer ernstige
verstandelijke belemmering (IQ lager dan 35); bij
20-25 procent zal sprake zijn van een matige verstandelijke belemmering (IQ 35-50); bij 45-60 procent van een lichte verstandelijke belemmering
(IQ 50-75); bij 10-15 procent van zwakbegaafdheid
(IQ 75-90) en bij een enkeling van een nog hoger
IQ. Ter vergelijking: begin jaren zestig werd bij
slechts 5-10 procent van de kinderen met Downsyndroom op vijfjarige leeftijd een IQ hoger dan
50 aangetroffen (Cunningham, 1999; 2006).
De toepassing van Early Intervention-programma’s (in combinatie met hogere verwachtingen
en betere medische zorg) voorkomt de snelle

6,06,9
jaar

7,0-9,9
jaar

10,013,9 jaar

14,017,9 jaar

18+
jaar

% laag normaal

3

0

0

0

0

%
zwakbegaafd

3

4

8

4

0

% licht
verstandelijke
belemmering

30

30

7

7

28

% matige
verstandelijke
belemmering

52

52

71

78

39

% ernstige
verstandelijke
belemmering

12

14

14

11

33

Tabel: IQ-scores van individuen met Downsyndroom van 6-18 jaar (gebaseerd op Rynders e.a., 1997)
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IQ-daling gedurende de eerste levensjaren die
men aantreft in ouder onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom
(Guralnick, 1995;1996; Carr, 1988). Het voorkomt
echter niet de IQ-daling die optreedt na de eerste
levensjaren (deze IQ-daling betekent overigens
niet dat de kinderen een plafond bereiken. Dat is
een misvatting - zie de volgende alinea). Deze IQdaling wordt aangetroffen in de meeste (hoewel
niet in alle) onderzoeken naar de ontwikkeling
van kinderen met Downsyndroom, ook bij kinderen die zijn begeleid met een early intervention
programma (Carr, 1988; 1995), waarbij overigens
bij een klein deel van de kinderen het IQ wel
stabiel blijft over een langere periode (Couzens,
Cuskelly & Jobling, 2004). Uiteraard betekent een
IQ-daling met het ouder worden van de kinderen
een verschuiving in het relatieve aandeel van de
verschillende categorieën van mate van verstandelijke belemmering. Dit blijkt ook uit follow-up
onderzoek naar het hierboven genoemde Manchester geboorte-cohort door Turner & Alborz
(2003). Zij vermelden dat in 1986 (bij een gemiddelde leeftijd van 9,1 jaar) het gemiddelde IQ 40
was, waarbij 83 procent een IQ onder de 50 had en
nog maar 17 procent een IQ tussen de 50 en 70.
Deze IQ-daling betekent echter niet dat de
betreffende kinderen een plafond zouden bereiken en niet meer zouden bijleren. Dat is een
misvatting. Een IQ-daling betekent slechts dat het
tempo waarin iemand bepaalde dingen bijleert
(namelijk die vaardigheden die een IQ-test meet:
niet meer dan dat) vertraagt ten opzichte van zijn
leeftijdgenoten (Buckley, 1992a; Cunningham,
1999; 2006). De cognitieve ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom komt dus niet ergens
in de kinderjaren definitief tot stilstand. Er is
hierboven reeds op gewezen dat uit een aantal
onderzoeken zelfs naar voren komt dat een deel
van de mensen met Downsyndroom zich juist
langer doorontwikkelt dan ‘normale’ mensen
(zichtbaar in de IQ-scores van jong-volwassenen
met Downsyndroom). Steun vanuit de omgeving
is hierbij echter cruciaal. Dit vormt een argument
voor het voortzetten van educatie in de volwassen jaren (Carr, 1995; Rynders, 1995; Cunningham,
1993; Hodapp, 1997).
Het is belangrijk om in dit kader nog de volgende relativering aan te brengen. Hoewel IQscores enige indicatie kunnen geven van iemands
leermogelijkheden moet het belang hiervan
niet worden overschat. Ten eerste blijkt uit onderzoek waarbij dezelfde kinderen met Downsyndroom meerdere keren werden getest dat
er sprake is van een opvallend lage test-hertest
betrouwbaarheid (Wishart,1988; 1993; 1994; 1996;
1998; Wishart & Duffy, 1990). Ten tweede blijkt
dezelfde IQ-score bij verschillende individuen
met Downsyndroom te kunnen staan voor zeer
verschillende profielen van zwaktes en sterktes.
Dat impliceert tevens dat een IQ-score voor één
individu zal variëren al naar gelang welke specifieke subtests er in een bepaalde test zijn opgenomen (Couzens, Cuskelly & Jobling, 2004). Ten
derde hangen volgens een aantal onderzoekers
bij kinderen en volwassenen met Downsyndroom
IQ-scores slechts in beperkte mate samen met
hun alledaagse vaardigheden, hun sociale integratie, hun sociale vaardigheden, en bovendien
hun schoolse vaardigheden als (technisch en

begrijpend) lezen, rekenen en schrijven. Vanwege
dit laatste zou men beslissingen met betrekking
tot de inhoud van het onderwijsprogramma voor
iemand met Downsyndroom niet moeten maken
op grond van zijn of haar score op een IQ-test,
maar op grond van de feitelijke prestaties op de
betreffende gebieden zelf (Hodapp, 1997; Buckley,
1992a; Rynders, 1995).

6.2.1 Syndroom-specifieke elementen
van het leren

Er is bij Downsyndroom geen sprake van een
gelijke vertraging op alle ontwikkelingsgebieden,
maar van een min of meer Downsyndroomspecifiek patroon van sterke en zwakke gebieden
en deelgebieden. Fidler (2005a;b) concludeert op
grond van een groot aantal onderzoeken dat kinderen met Downsyndroom worden gekenmerkt
door enerzijds een relatief goede ontwikkeling
van bepaalde aspecten van visuele informatieverwerking, receptieve taal en non-verbaal sociaal
functioneren en anderzijds een relatieve zwakke
ontwikkeling van grove motoriek en expressieve
taalvaardigheden. Fidler vat dit patroon overigens niet op als een onvermijdelijke uitkomst
van genetische aanleg, maar als het resultaat van
een transactionele geschiedenis. Ter onderbouwing hiervan wijst zij erop dat in onderzoeken
naar baby’s en peuters met Downsyndroom
‘ontwikkelingsvoorlopers’ van de latere sterke en
zwakke gebieden worden gevonden, maar dat
dit patroon op die jonge leeftijd nog veel minder
geprononceerd is.
Uit verschillende onderzoeken komt naar
voren dat bij mensen met Downsyndroom
in vergelijking met hun auditieve systeem
(auditieve informatieverwerking en auditief
korte-termijn-geheugen) hun visuele systeem
(visuele informatieverwerking en visueel kortetermijn-geheugen) een relatief sterk punt is. Dit
wordt wel in verband gebracht met relatief goed
functionerende rechterhersenhelft-processen en
minder goed functionerende linkerhersenhelftprocessen. De rechterhersenhelft is meer ingericht op simultane informatieverwerking en de
linker meer op sequentiële. Juist bij het auditieve
systeem (bij de verwerking van gesproken taal)
gaat het om sequentiële informatieverwerking.
Hoe het ook zij: er wordt aangeraden om deze relatieve sterkte van het visuele systeem uit te buiten door bij het aanleren van kennis en vaardigheden visuele presentatie van materiaal intensief
te benutten (Pueschel & Sustrová, 1996; Buckley,
1992a; 1998; Bird & Buckley, 1994; 1997; Fidler,
2005a;b). Tot slot: in verband met de geconstateerde beperkingen van met name het auditieve
korte-termijn-geheugen, moet er hier op worden
gewezen dat geheugentraining bij kinderen met
Downsyndroom positieve resultaten oplevert
(Comblain, 1994; Broadley, MacDonald & Buckley,
1994)
Fidler (2005a;b) vermeldt als onderdeel van het
syndroom-specifieke patroon verder dat er bij
veel kinderen met Downsyndroom sprake is van
minder doorzettingsvermogen bij taken en van
een hogere mate van niet-taakgericht gedrag. Er
is hierboven reeds gewezen op het onderzoek van
Wishart (1988; 1993; 1994; 1996, 1998) en Wishart
& Duffy, 1990 waaruit naar voren komt dat er bij
de afname van IQ-tests bij kinderen met Down-
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syndroom (peuters, kleuters en schoolkinderen)
sprake is van een opvallend lage test-hertest
betrouwbaarheid, zeker op het niveau van afzonderlijke items. Wishart noemt hiervoor twee
verklaringen. Enerzijds blijken vaardigheden vaak
onvoldoende te worden geconsolideerd. Anderzijds blijkt een aanzienlijk deel van de kinderen
met Downsyndroom veel energie te investeren
in vermijdingsstrategieën, soms door een directe
weigering om mee te werken, maar vaak ook allercharmantst verpakt, bijvoorbeeld door oogcontact te maken, een gek gezicht te trekken of een
act op te voeren. Het lijkt erop dat de kinderen ieder risico om te falen proberen te vermijden. Ook
in een recent onderzoek van Gilmore, Cuskelly &
Hayes (2003) naar jonge kinderen met Downsyndroom (4-7 jaar) werd gevonden dat er een subgroep is met een hoge mate van taak-vermijdend
gedrag. Deze psychologische processen zouden,
aldus Wishart, weleens een belangrijke rol kunnen spelen bij de bovenbeschreven IQ-daling.
Wellicht kan op deze psychologische processen
invloed worden uitgeoefend door extra oefening
in verschillende situaties (overlearning), meer
aanmoediging, het duidelijker structureren van
leermateriaal en leersituatie en het inbouwen
van kleinere tussenstapjes (Wishart, 1988, 1993;
1994; 1996; 1998; Buckley, 1992a; Fidler, 2005a;b).

6.3 Spraak-taalontwikkeling

Bij kinderen met Downsyndroom is er zeker
geen sprake van een gelijke vertraging van de
ontwikkeling op alle gebieden. Op grond van
overzichten van onderzoeksliteratuur concluderen onderzoekers als Buckley (1992a; 1998; 2000b),
Rondal (1996) en Fidler (2005a;b) dat met name
de ontwikkeling van de expressieve taal bij kinderen met Downsyndroom over het algemeen sterk
achterblijft in vergelijking met zowel hun taalbegrip als hun algemene cognitieve ontwikkeling.
Mensen met Downsyndroom hebben daarbij
veelal de meeste moeite met zinsbouw (veel van
hen spreken in telegramstijl), grammatica (vaak
worden werkwoordsvervoegingen en de kleine
woordjes als de, het, een, hij, zij e.d. weggelaten)
en articulatie (vaak worden klanken weggelaten
of verwisseld). Hierbij vergeleken is de ontwikkeling van het lexicon (woordenschat) en de
pragmatiek (het overbrengen van bedoelingen)
relatief goed. Jongens met Downsyndroom ondervinden gemiddeld gesproken meer problemen
in de spraak/- taalontwikkeling dan meisjes.
Hoewel dit wel verergerende factoren kunnen
zijn, worden de spraak-taalbelemmeringen niet
afdoende verklaard door een afwijkende bouw
van de mondholte en het strottenhoofd en spierslapte van de spieren die bij de spraak zijn betrokken, noch door de veelvuldig optredende periodes
met gehoorverlies. Als voornaamste oorzaak van
de specifieke spraak-taalbelemmeringen wordt
wel gedacht aan een afwijkende lateralisatie van
de hersenen. Er zijn aanwijzingen dat er bij veel
mensen met Downsyndroom sprake is van een
atypische locatie van het taalbegrip, overwegend
rechterhersenhelft-dominant (dit in tegenstelling tot mensen zonder Downsyndroom). Dit zou
dan leiden tot een functionele ontkoppeling tussen spraakperceptie en spraakproductie (Miller,
1994; Buckley, 1988; 1992a;b; Flórez, 1992). Buckley
veronderstelt dat de onderontwikkeling van het

auditieve kortetermijngeheugen bij mensen met
Downsyndroom een oorzakelijke rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van deze afwijkende
lateralisatie (hoewel het ook een gevolg hiervan
zou kunnen zijn). Zij volgt daarbij de volgende redenering. Bij alle kinderen, ook ‘gewone’ kinderen,
zijn voor taalbegrip in hun eerste levensfase rechterhersenhelft-processen dominant. In de loop
van de ontwikkeling verschuift deze dominantie
naar de linkerhersenhelft. Omdat het auditieve
werkgeheugen van kinderen met Downsyndroom
zo beperkt is, zijn zij als het ware functioneel doof
voor langere zinnen (of langere zinnen worden
wellicht gerepresenteerd door enkele sleutelwoorden: in telegramstijl dus). Hierdoor krijgen
de hersenen van kinderen met Downsyndroom
niet de juiste input. Dit zou ertoe kunnen leiden
dat de normale linkerhersenhelft-dominatie voor
spraakbegrip niet tot stand komt (Buckley, 1988;
1992a;b). In Tan (2005) wordt een vergelijkbare
mogelijke verklaring gegeven voor de spraak-taalproblematiek bij kinderen met Downsyndroom.
Laws & Bishop (2003) maken een vergelijking
tussen de taalprofielen (aan de hand van testen
voor verschillende aspecten van taal, zoals o.a.
expressieve en receptieve woordenschat, gemiddelde lengte van gesproken zinnen, het gebruik
van bepaalde grammaticale vormen en het kortetermijngeheugen voor gesproken taal) van 19
kinderen met Downsyndroom (10-19 jaar) met
die van 19 kinderen uit een school voor leerlingen
met een specifieke taalstoornis (4-7 jaar) en die
van 18 reguliere leerlingen (4-7 jaar). De kinderen
werden gematcht op non-verbaal cognitief functioneren. De onderzoekers vonden aanzienlijke
overeenkomsten in taalprofiel tussen de kinderen
met Downsyndroom en de kinderen met een
specifieke taalstoornis (en de weinige gevonden
verschillen konden grotendeels aan het verschil
in kalenderleeftijd worden toegeschreven) en
stellen dat dit in overeenstemming is met het
idee dat de taalbelemmeringen die veelal worden
gevonden bij Downsyndroom identiek zijn aan de
taalbelemmeringen bij kinderen met een specifieke taalstoornis.
Ook Dykens, Hodapp & Evans (1994) vonden
in een onderzoek naar 80 kinderen met Downsyndroom (1-11,5 jaar) dat over het algemeen de
communicatieve vaardigheden achterlopen bij
zelfredzaamheidsvaardigheden en bij sociale
vaardigheden en dat de expressieve taal veelal
achterblijft bij de receptieve taal. Dit laatste gold
echter niet voor alle kinderen: bij een klein aantal
kinderen (met een taalleeftijd groter dan vier
jaar) waren zowel de expressieve als de receptieve
taal relatief goed ontwikkeld.
In paragraaf 5 werd er reeds op gewezen dat een
klein aantal mensen met Downsyndroom zeer
ernstige belemmeringen ondervindt op het gebied van de spraakontwikkeling. Bij deze mensen
is er volgens hersenonderzoekers sprake van ernstige vernauwingen van de superieure temporale
gyri.
Een opvallende achterstand op expressieve taal
(los van bovengenoemde zeer extreme belemmeringen) vormt een onderdeel van het algemene
Downsyndroom-specifieke profiel, maar dit profiel moet worden gezien als probabilistisch en dus
niet zonder meer van toepassing op elk individu
met Downsyndroom. Er bestaat een grote varia-
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biliteit in cognitief en talig functioneren binnen
het syndroom. Onderzoek van Couzen, Cuskelly
& Jobling (2004) bevestigt dit. Deze onderzoekers
testten 159 individuen met Downsyndroom (5-27
jaar) meerdere keren met de Stanford-Binet en
vonden o.a. dat mensen met dezelfde mentale
leeftijd vaak volstrekt verschillende scores hadden op het niveau van de sub-testen. Zo waren er
mensen met een profiel dat wees op taal-zwakte
in combinatie met een goede ruimtelijke informatieverwerking, maar ook mensen met precies
het tegengestelde profiel. Deze variabiliteit
neemt niet weg dat het merendeel van de kinderen met Downsyndroom mag worden beschouwd
als kinderen met een specifieke spraak-taalbelemmering. Buckley (1992a) veronderstelt dat de
veelal achterblijvende spraak, in combinatie met
de uiterlijke herkenbaarheid van het syndroom,
de geringere lengtegroei, en de veelal onrijpere
motoriek vaak zal leiden tot een onderschatting
van zowel het taalbegrip als de algehele cognitieve ontwikkeling door de omgeving.

6.3.1 Interventies gericht op het verbeteren
van de spraak-taalontwikkeling

Het voert te ver om hier een volledig overzicht
te geven van alle mogelijke interventies. Er wordt
volstaan met een selectie (voor een overzicht
wordt ook verwezen naar De Graaf, E.A.B., 2005).
• Teneinde de gevolgen van slapte in het mondgebied te verminderen wordt borstvoeding voor
baby’s met Downsyndroom sterk aangeraden
(Wilken, 1993). Ook begeleiding door een preverbale logopedist wordt geadviseerd.
• Om het beurtnemen (het om de beurt ‘praten’)
bij baby’s met Downsyndroom eerder en beter
op gang te krijgen kan de opvoeders worden geleerd om rekening te houden met de vertraagde

reactie van de baby’s en met de wat langere
lengte van de uitingen van de baby’s (Rondal,
1996; Buckley, 1992a). Ook later in de ontwikkeling blijft het zaak kinderen (en volwassenen)
met Downsyndroom voldoende tijd te geven om
te reageren.
• Regelmatige controle van het gehoor en adequate behandeling van gehoorproblemen is een
absolute noodzaak (De Graaf, E.A.B & De GraafPosthumus, 1999; Shott, Joseph & Heithaus,
2001). Omdat periodes met slechthorendheid
zo veelvuldig voorkomen is het waarschijnlijk
verstandig kinderen met Downsyndroom in
principe te benaderen alsof het slechthorende
kinderen zijn. Dat wil onder andere zeggen: besteed welbewust aandacht aan de ontwikkeling
van luistervaardigheden, spreek duidelijk tegen
het kind en let er hierbij op dat het kind je aankijkt (Buckley, 1992a).
• Wilken (1993) geeft aan dat de ontwikkeling van
de motoriek een effect heeft op de hersenrijping
en daardoor waarschijnlijk ook op de spraaktaalontwikkeling. De lateralisatie van de hersenen zou kunnen worden bevorderd door het
aanleren van asymmetrische bewegingspatronen zoals romprotatie en alternerend kruipen.
Ook wordt aangeraden om door oefeningen het
gebruik van twee handen, het ontwikkelen van
handdominatie en het ontwikkelen van de oppositie van duim en wijsvinger te bevorderen.
De als gevolg van deze motorische ontwikkeling
bereikte betere lateralisatie van de hersenen
zou een gunstige invloed kunnen hebben op de
spraak-taalontwikkeling (zie met betrekking tot
de motorische ontwikkeling ook paragraaf 6.1.).
• Bij jonge kinderen met Downsyndroom kan
gebruik worden gemaakt van het ondersteunen
van spraak met gebaren (Buckley, 1988; 2000b;
Miller, 1994; Romski & Sevcik, 2005). Veel kinde-
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ren met Downsyndroom kunnen communiceren met gebaren lang voor zij dit met woorden
kunnen. Kinderen blijken de gebaren weg te
laten op het moment dat zij deze niet meer nodig hebben (Miller, 1994). Door oudere kinderen,
adolescenten en volwassenen met sterke articulatieproblemen kunnen ondersteunende gebaren eventueel worden gebruikt als een hulpmiddel om zich toch verstaanbaar te kunnen maken
(Gunn, 1988; Buckley, 1988).
• Een benadering waarvan de afgelopen decennia is gebleken dat deze zeer vruchtbaar kan
zijn is het ‘leren lezen om te leren praten’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de relatieve
sterkte van het visuele systeem van mensen met
Downsyndroom. De beperkingen van het auditieve systeem worden zo omzeild. Leren lezen
wordt door Buckley (1988; 2000b) gezien als een
‘direct-way-into-language’. Toepassing van deze
methode (gebruik makend van globaalwoorden
uit de directe belevingswereld van het kind) bij
jonge kinderen met Downsyndroom (vaak al bij
peuters en kleuters) leidt tot goede resultaten.
Woorden die als visueel globaalwoord zijn aangeleerd komen eerder in de spontane spraak
terecht; het twee/drie-woordstadium wordt
eerder bereikt; vervolgens wordt het spreken in
langere en meer complexe zinnen bevorderd;
het leren van grammaticale aspecten wordt
ondersteund; de capaciteit van het visuele en
het auditieve korte-termijn-geheugen neemt
toe; de articulatie wordt verbeterd (Buckley,
1988; Buckley, Bird & Byrne, 1996; Laws e.a., 1995;
Navarro & Candel, 1992). Hoewel de grootste
resultaten kunnen worden verwacht wanneer
er jong wordt gestart, blijkt dat ook op latere
leeftijd deze methode nog zinvol kan zijn. Zelfs
bij adolescenten werd enige verbetering bereikt
van articulatie, grammatica en zinsbouw (Buckley, 1993b; Laws e.a., 1995). Meer Nederlandstalige informatie over deze benadering kan worden gevonden in Bird & Buckley (1997), in E.A.B.
De Graaf & M. De Graaf-Posthumus (1996), in de
bijlage over leren lezen van Kleine Stapjes en op
de CD-ROM ‘Leren lezen om te leren praten’ (De
Graaf, E.A.B., 2003), alle vier verkrijgbaar via de
SDS. Ook is er hierover informatie te vinden op
de site www.stichtingscope.nl .

6.4 Lezen

Los van de positieve effecten op de spraaktaalontwikkeling is leren lezen, als een in onze
cultuur immers zeer belangrijke vaardigheid, ook
waardevol op zich. Volgens sommige onderzoekers zou zeker zo’n 80 procent van de kinderen
met Downsyndroom kunnen leren lezen (Buckley
e.a., 1991; Troncoso, 1992). Tot de leeftijd van een
jaar of tien blijft bij veel kinderen die op jonge
leeftijd hebben leren lezen hun leesleeftijd (ook
wat betreft begrijpend lezen) dicht in de buurt
van hun chronologische leeftijd (Buckley e.a.,
1991). De kinderen lezen veelal veel beter dan zou
worden verwacht op grond van hun IQ-scores
(Rynders, 1995; 1997). De uiteindelijk bereikte leesvaardigheid varieert van lezers met een beperkte
leeswoordenschat tot zeer vlotte lezers. Een leesleeftijd van groep 4 of hoger (ook qua begrijpend
lezen) blijkt voor vele adolescenten (mits van
jongsaf aan goed begeleid) haalbaar en voor de
meesten geldt dat het lezen in ieder geval hun

alledaagse leven verrijkt (Rynders, 1995; Oelwein,
1995; Buckley e.a., 1991).
Integratie in het reguliere onderwijs heeft, zoals
eerder vermeld, een aantoonbaar aanzienlijk
positief effect op het leren lezen (zie o.a. Buckley,
2000a; Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2002a). In
hun onderzoek naar een grote groep adolescenten met Downsyndroom uit Australië, waarvan
ongeveer de helft gedurende de basisschoolperiode hun onderwijs op een reguliere school had
gevolgd, vonden Bochner & Pieterse (1996) dat
49 procent in staat was boeken voor teenagers te
lezen. Verder had 86 procent op zijn minst enige
leesvaardigheden. Buckley, Bird, Sacks & Archer
(2000b) verzamelden middels vragenlijsten aan
ouders in 1999 informatie over een representatieve groep van 46 adolescenten waarvan ongeveer
de helft regulier onderwijs had gevolgd. Plaatsing
in regulier of speciaal onderwijs was daarbij niet
gebeurd op geleide van het niveau van functioneren van de kinderen, maar was puur het gevolg
van een verschillende politieke keuze op gemeentelijk niveau voor inclusieve of juist speciale scholen voor deze kinderen. Van de regulier geplaatste
adolescenten kon 78 procent stukken in de krant
lezen, kon 94 procent op zijn minst eenvoudige
leesboekjes lezen en kende 100 procent de letters
van het alfabet. Bij de speciaal geplaatste leerlingen waren deze percentages 17 procent voor het
lezen van stukken in de krant, 30 procent voor het
minstens kunnen lezen van eenvoudige leesboekjes en 50 procent voor het kennen van de letters.
Onderzoek van Buckley e.a. (2000b)
Leerlingen
met Downsyndroom
van 11-20
jaar (N=46)

regulier geplaatst
(N=18)

speciaal geplaatst
(N=28)

kent de
letters van
het alfabet

100%

50%

Kan
minstens
eenvoudige
boekjes
lezen

94%

30%

Kan stukken
in de krant
lezen

78%

17%

In een recente vergelijkbare Nederlandse inventarisatie naar een grote representatieve groep
van 350 kinderen en adolescenten (van 5 tot 19
jaar) vond De Graaf (G.W., 2007b) op grond van
een vragenlijst aan ouders vergelijkbare verschillen tussen regulier en speciaal geplaatste leerlingen met Downsyndroom. Van de schoolgaande
kinderen met Downsyndroom van tien jaar en
ouder had 38 procent vijf jaar of langer (dat betekent in de praktijk vrijwel altijd minstens tot
in groep vier) regulier basisonderwijs genoten.
Van de overige 62 procent had de helft nooit regulier onderwijs gevolgd en was de andere helft
in de kleuterjaren of in de loop van groep drie
doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Van
de leerlingen (tien jaar en ouder) die vijf jaar of
langer regulier waren geplaatst kon 56 procent
boeken van AVI-5 of hoger lezen, kon 87 procent
minstens eenvoudige leesboekjes lezen, kon 94
procent nieuwe woorden spellend lezen en kende
94 procent de letters van het alfabet. Van de leerlingen (10 jaar en ouder) die ofwel altijd speciaal
waren geplaatst ofwel in de kleuterjaren of in
de loop van groep drie naar een speciale school
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waren doorverwezen kon 9 procent AVI-5 of hoger
lezen, kon 36 procent minstens eenvoudige leesboekjes lezen, kon 44 procent spellend nieuwe
woorden lezen en kende 55 procent de letters van
het alfabet.
Leerlingen met
Downsyndroom
van 10 -19 jaar

minstens tot in groep
vier in het regulier
onderwijs gezeten
(N=71; 38%)

voor groep vier op
ZML geplaatst
(N=112; 62%)

kent alle of vrijwel
alle letters van het
alfabet

94%

55%

94%

44%

Kan minstens
boekjes van avi
1 lezen

87%

36%

Kan boeken van
avi 5 en hoger
lezen

56%

9%

Kan spellend
nieuwe woorden
lezen

In de Nederlandse praktijk speelt selectie zeer
waarschijnlijk een rol: leerlingen met een hogere
mate van leerbaarheid hebben meer kans om in
het reguliere onderwijs geplaatst te worden en
langer daar te verblijven. De Graaf (G.W., 2007a;b)
maakte om te corrigeren voor deze selectieeffecten ook een vergelijking tussen speciaal en
regulier geplaatste leerlingen met gelijke nietschoolse vaardigheden (taal, zelfredzaamheid en
sociale vaardigheden) door middel van lineaire
regressies, maar ook na deze correctie blijken de
regulier geplaatste leerlingen zeer veel beter te
lezen. In het onderzoek van Buckley e.a. (2000a;b;
2006) was bovendien geen sprake van selectie
op leerbaarheid en werden vergelijkbaar grote
verschillen in leesprestaties gevonden tussen regulier en speciaal geplaatste leerlingen.
Verder steken de cijfers van De Graaf (G.W.,
2007b) voor de groep als totaal (waarvan 38 procent van de schoolgaande kinderen van tien jaar
en ouder een grotendeels reguliere schoolloopbaan had doorlopen) gunstig af bij die uit een
onderzoek van Turner & Alborz (2003) naar een
grote representatieve groep tieners met Downsyndroom uit het eerder genoemde Manchester
geboortecohort (waarvan slechts 18 procent een
loopbaan op een reguliere basisschool had doorlopen).
De Graaf vond voor de groep van 10 jaar en ouder dat van de schoolgaande kinderen met Downsyndroom 63 procent spellend nieuwe woorden
kon lezen. Voor de groep 10 jaar en ouder als
totaal (inclusief de 20 kinderen die vanwege
meervoudige belemmeringen helemaal niet naar
een school gingen) was dit percentage 57 procent.
In het Manchester geboortecohort was dit (ook
gemeten middels vragenlijsten) voor de 11-16 jarigen slechts 27 procent en voor de 19-21 jarigen
47 procent. Daarbij steken de leesvaardigheden
van het Manchester cohort, aldus Turner & Alborz
(2003), nog positief af bij die van eerdere grote
representatieve groepen tieners met Downsyndroom (o.a. Shepperdson, 1994b; Buckley & Sacks,
1987; Carr, 1988).
Een belangrijk kenmerk van deze eerdere cohorten is dat geen enkel kind of een zeer klein percentage tijdens de basisschoolperiode op een reguliere school heeft gezeten. Zo vonden Buckley &
Sacks (1987) in een representatieve groep van 90
tieners eind jaren tachtig - allen met een schoolloopbaan in het speciaal onderwijs - dat slechts
16 procent zodanig goed kon lezen dat zij boeken

voor tieners en stukjes uit de krant konden lezen.
Een identiek laag percentage werd door Buckley
e.a. (2000a;b; 2006) gevonden bij de tieners uit
1999 uit een regio met een onderwijsbeleid gericht op speciale schoolplaatsing. De Graaf (G.W.,
2007b) vond voor de hedendaagse representatieve Nederlandse groep als geheel (inclusief de
niet-schoolgaande kinderen) een percentage van
24 procent goede lezers (deze lezen volgens de
ouders minstens op AVI-5) voor de leeftijdsgroep
10-19 jaar, oplopend naar 30 procent bij de 17-19jarigen. Afgaand op het onderzoek van Bochner
& Pieterse (1996) (49 procent van deze onderzoeksgroep leest boeken voor tieners) & Buckley
e.a. (2000a;b) (78 procent van de tieners met
Downsyndroom uit de regio met een inclusief
onderwijsbeleid leest stukken uit de krant) zou
dit percentage nog veel hoger kunnen zijn wanneer meer leerlingen met Downsyndroom (met
voldoende ondersteuning) in het reguliere onderwijs zouden worden geplaatst.
Bovenstaande betekent echter nog niet dat
reguliere plaatsing voor ieder kind met Downsyndroom in de huidige Nederlandse onderwijspraktijk ook altijd haalbaar of de beste oplossing is.

6.5 Sociale ontwikkeling en gedrag

Hoewel er ook hierin variatie tussen mensen
met Downsyndroom bestaat, is bij de meeste
de sociale en emotionele ontwikkeling een relatief sterk gebied (Fidler, 2005a;b). Kinderen,
adolescenten en volwassenen worden over het
algemeen omschreven als hartelijk, sensitief
en sociaal bewust (Cunningham, 1999; 2006;
Buckley, 1992a). Mogelijkerwijs zijn kinderen (en
volwassenen) met Downsyndroom gemiddeld gesproken meer sociaal gericht en sociaal vaardiger
dan mensen met een andersoortige verstandelijke belemmering en een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau. Een aanwijzing hiervoor vormt
het gegeven dat de sociale leeftijd van kinderen
met Downsyndroom over het algemeen hoger is
dan hun verstandelijke leeftijd (Cullen e.a., 1981).
Overigens is er een klein percentage (dit wordt
geschat op 5 à 10 procent) kinderen met Downsyndroom waarbij sprake is van een pervasieve
ontwikkelingsstoornis (inclusief autisme) (Ghaziuddin, Tsai & Ghaziuddin, 1992; Capone, 2002;
Capone e.a., 2006).
In onderzoek aan de hand van de CBCL (‘Child
Behavior Checklist’, een ‘rating-scale’ ingevuld
door ouders) van Dykens & Kasari (1998) en van
Dykens e.a. (2002) werd gevonden dat in vergelijking met kinderen met het Prader-Willi syndroom en met kinderen met een verstandelijke
belemmering zonder aanwijsbare etiologie er bij
kinderen met Downsyndroom (4-19 jaar) in veel
mindere mate sprake is van gedragsproblemen.
Bij de ongeveer 20 procent kinderen met Downsyndroom met een score op de CBCL die wijst op
gedragsproblematiek ging het voornamelijk om
spraakproblemen, dwarsheid, ongehoorzaamheid, concentratieproblemen en/of een sterke
voorkeur om alleen te zijn. (Zie voor informatie
over gedragsproblematiek ook paragraaf 4.11.)
Overigens is er volgens onderzoek van Coe e.a.
(1999) bij kinderen met Downsyndroom wanneer
deze worden vergeleken met kinderen zonder
verstandelijke belemmering (gematcht op leeftijd, geslacht en sociaal-economische status)
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volgens ‘ratings’ van zowel ouders als leerkrachten wel sprake van aanzienlijk meer gedragsproblematiek (volgens ouders bij 30 procent van de
kinderen). Hierbij gaat het dan weer voornamelijk om aandachtstekort, ongehoorzaamheid, de
neiging tot teruggetrokken gedrag en soms ook
om specifieke pre-occupaties.
Buckley e.a. (2002a) vonden in een representatieve groep van 46 teenagers met Downsyndroom dat 26 procent een score had op de
Vineland Maladaptive Behaviour Scale die wees
op een aanzienlijk gedragsprobleem (nervositeit, angst, aandachtstekort en/of oppositioneel
gedrag). Er was daarbij een significante relatie
tussen gedragsproblemen en expressieve taal
(ook een schaal op de Vineland): teenagers met
grotere beperkingen op expressieve taal hadden
vaker aanzienlijke gedragsproblemen.
Volgens leerkrachten hebben (in het reguliere
onderwijs geplaatste) kinderen met Downsyndroom (in vergelijking met reguliere leerlingen)
over het algemeen een wat minder positieve
werkhouding, zijn zij iets sneller afgeleid en doen
zij minder vaak wat er van hen wordt gevraagd
op het gebied van schoolwerk (Pieterse & Center,
1984; Scheepstra, 1998). Eerder is al gewezen op
het onderzoeken van Wishart (1988; 1993; 1994;
1996, 1998), Wishart & Duffy (1990) en Gilmore,
Cuskelly & Hayes (2003) waarin een hoge mate
van taak-vermijdend gedrag werd gevonden
bij in ieder geval een deel van de kinderen met
Downsyndroom. Men kan veronderstellen dat
dergelijk gedrag ertoe kan bijdragen dat opvoeders de leermogelijkheden van zo’n kind gaan
onderschatten en geneigd zullen raken dan maar
minder eisen aan het leren te stellen. En, dergelijk
gedrag ligt waarschijnlijk mede ten grondslag
aan het hieronder nog nader te beschrijven
‘vriendelijk-clowneske-maar-dwarse’ stereotype.
Over kinderen (en volwassenen) met Downsyndroom bestaat een reeks stereotiepe opvattingen,
waaronder het idee dat zij vriendelijk, sociaal,
gezellig, aanhankelijk en clownesk zouden zijn,
maar daarnaast ook koppig en dwars (Booth,
1988; De Graaf, E.A.B., 1991). In een onderzoek
van Gibbs & Thorpe (1983) werden kinderen met
Downsyndroom (gemiddelde leeftijd 11 jaar) in
vergelijking met kinderen met een verstandelijke belemmering door een andere oorzaak (gematcht op leeftijd, IQ en sekse) inderdaad vaker
als sociaal, gezellig en aanhankelijk beoordeeld.
Opvallend is echter dat in die gevallen waarin de
beoordelaars het Downsyndroom niet hadden
herkend, de betreffende sociale eigenschappen in
een minder extreme mate werden toegeschreven.
Het op de hoogte zijn van de diagnose Downsyndroom maakt dus blijkbaar dat beoordelaars
de betreffende stereotiepe eigenschappen meer
denken te zien. Gibbs & Thorpe veronderstellen
dat dergelijke verwachtingen in de ontwikkeling
het effect zouden kunnen hebben van een zichzelf waarmakende voorspelling: kinderen gaan
zich er in de loop der tijd naar gedragen.
Ondanks het gegeven dat in zijn algemeenheid
de sociale ontwikkeling bij Downsyndroom een
relatief sterk gebied is, en ondanks het ‘sociale,
vriendelijke en aanhankelijke beeld’ dat veel
mensen erbij hebben, is het niet zo dat het sociale leven van mensen met Downsyndroom zich
in alle gevallen voorspoedig ontwikkelt. Uit een

Engels onderzoek eind jaren tachtig naar adolescenten met Downsyndroom geboren tussen 19671974 komt naar voren dat er bij hen vaak sprake is
van een relatief isolement: velen hadden slechts
contacten met gezinsleden. Dit gold in het bijzonder voor degenen met de grootste belemmeringen op het gebied van de spraak (Buckley & Sacks,
1987; Buckley, 1992a; De Graaf, E.A.B, 1993). Overigens kunnen deze bevindingen niet zondermeer
worden geprojecteerd op de toekomst van jonge
kinderen met Downsyndroom nu. Buckley (1992a)
wijst erop dat zowel het sociale isolement als de
vaak zwakke communicatieve vaardigheden en
het gebrek aan onafhankelijkheid in ieder geval
voor een deel toe is te schrijven aan lage verwachtingen, een gesegregeerde schoolloopbaan en het
ontbreken van steun voor de gezinnen toen hun
kinderen opgroeiden.
Desalniettemin vonden Buckley e.a. (2002a;b)
in een vergelijkbaar opgezet onderzoek uit 1999
dat, ondanks een iets hogere mate aan sociale
contacten in de gemeenschap in vergelijking met
de tieners uit het onderzoek uit 1985 en ondanks
een gemiddeld duidelijk betere spraakontwikkeling, hun ouders zich nog net zo veel zorgen
maakten over het relatieve sociale isolement van
hun kind. Bochner & Pieterse (1996) komen tot
dezelfde bevinding in een onderzoek naar een
grote groep Australische tieners. In vergelijking
met de tieners uit eerdere onderzoeken waren
deze weliswaar onafhankelijker, hadden minder
toezicht nodig en konden vaker (hoewel vaak beperkt tot enkele bekende lijnen) gebruik maken
van het openbaar vervoer, maar ook hun ouders
maakten zich in dezelfde mate zorgen over het relatieve isolement van hun tiener als de ouders in
de andere onderzoeken. Hoewel slechts een minderheid van 15 procent helemaal geen vrienden
had, 74 procent ‘een paar’ vrienden en 11 procent
‘veel’ vrienden, werd door de tieners volgens veel
ouders 50 procent of meer van de vrije tijd alleen doorgebracht. Blijkbaar was het moeilijk om
de vriendschappen die op school of op (meestal
speciale) clubs (sport en vrijetijdsbesteding voor
tieners met een verstandelijke belemmering)
ontstonden thuis voort te zetten. Waarschijnlijk
wordt dit deels veroorzaakt door gebrek aan zelfstandigheid in verplaatsingsvaardigheden (openbaar vervoer, fietsen e.d.) bij veel van de tieners.
De Graaf (G.W., 2005) concludeert in dit verband
dat ouders van kinderen met Downsyndroom,
ook als hun kind de leeftijd bereikt heeft waarop
dat bij andere kinderen niet meer nodig is, en ongeacht of het een reguliere of een speciale school
bezoekt, hoe dan ook door zullen moeten gaan
met het sociale leven van hun kind te organiseren
wil het in de thuissituatie niet tamelijk geïsoleerd raken.
Verder kan in dit verband worden geadviseerd
om al vanaf jonge leeftijd veel te investeren in het
aanleren en oefenen van verplaatsingsvaardigheden, vooral in het jong leren fietsen en later ook in
het gebruik van openbaar vervoer.
Uit onderzoek naar jonge kinderen met Downsyndroom (peuters, kleuters en schoolkinderen)
blijkt dat de meesten van hen minder interacties
hebben met andere kinderen dan ‘normale’ kinderen van dezelfde leeftijd of hetzelfde ontwikkelingsniveau (Hudson & Clunies-Ross, 1984;
Serafica, 1990; Scheepstra, 1998). Een drietal
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eerder genoemde factoren zou een nadelige
invloed kunnen hebben op de contacten met
andere kinderen: spraak-taalbelemmeringen,
reactievertraging en uiteraard ook het hebben
van een verstandelijke belemmering op zich. Bij
kinderen met een verstandelijke belemmering
worden over het algemeen namelijk beperkingen
gevonden in de sociale competentie in relatie tot
leeftijdsgenoten (peer-related competence) (Guralnick, 1993, 1995, 1996). Guralnick pleit om die
reden voor integratie in de voorschoolse periode
en in het onderwijs. Dit levert blijkens een groot
aantal onderzoeken (zie o.a. Rafferty, Piscitelli
& Boettcher, 2003; Buysse, Goldman & Skinner,
2002; Holahan & Costenbader, 2000; Bronson,
Hauser-Cram & Warfield, 1997; Kennedy, Shukla,
& Fryxell, 1997; Guralnick e.a., 1995; Baker, Wang
& Walberg, 1994/95; Hauser-Cram, Bronson &
Updhur, 1993; Buijsse & Bailey, 1993; Cole & Meyer,
1991; Guralnick & Groom, 1987; Brinker, 1985) meer
sociale contacten en sociale contacten van hogere
kwaliteit op. Daarnaast pleit Guralnick ook voor
directe training van sociaal begrip en sociale
vaardigheden. Hierbij kan onder andere worden
gewerkt met ‘scripts’ voor sociaal fantasiespel
en sociale taken, waarbij het betreffende kind
in kleine groepsettings oefent. Bovenstaande
interventies zijn gericht op het individuele kind.
Daarnaast kunnen er interventies gericht worden
op de omgeving: spel- en leersituaties kunnen
zodanig worden gestructureerd dat de kans
groter is dat er waardevolle interacties optreden
tussen het kind met de belemmering en andere
kinderen én de houding van andere kinderen ten

aanzien van een kind met een verstandelijke belemmering kan worden beïnvloed door voorlichting, door goed voorbeeldgedrag door de volwassenen en door maatregelen die gericht zijn op het
creëren van een algemeen prettig sociaal klimaat
in een groep of klas (De Graaf, G.W., 1999; 2001).
De Graaf (1999) geeft een overzicht van de literatuur op dit gebied en in De Graaf (2001) wordt op
grond van interviews met ouders en leerkrachten
en observaties (bij twaalf verschillende kinderen)
geïnventariseerd op welke wijze ouders en leerkrachten in de Nederlandse praktijk de sociale integratie van in het regulier onderwijs geplaatste
leerlingen met Downsyndroom proberen te ondersteunen. In De Graaf (G.W, 2002) worden handelingsadviezen op dit gebied in een brochure
samengevat.
Deze artikelen kunnen worden gedownload
via www.downsyndroom.nl onder het kopje
Down+Up.
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7. Hulpverlening in Nederland
7.1 Opgroeien binnen het gezin

7.2 Early Intervention

Al vanaf de jaren zestig begonnen steeds meer
ouders van kinderen met een verstandelijke belemmering te kiezen voor het laten opgroeien
van hun kind binnen hun eigen gezin. Vanaf het
eind van de jaren zeventig zijn er onder druk van
de ouderorganisaties vormen van ondersteuning
voor de betreffende gezinnen tot stand gebracht,
bijvoorbeeld vanuit de Sociaal Pedagogische
Diensten (SPD - tegenwoordig MEE geheten), de
Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)
en Praktische Thuishulp (PT) (Van Berkum, 1992).
De afgelopen decennia is institutionalisatie van
kinderen met Downsyndroom een zeldzaamheid geworden (De Graaf, E.A.B. & De GraafPosthumus, 1998). Ook gezinnen met een kind
met Downsyndroom doen, volgens onderzoek in
de jaren negentig, regelmatig een beroep op bovengenoemde ondersteuningsvormen (Hoekman
& Van der Kleij, 1998; Van der Kleij e.a., 1994). Tot
voor kort vielen PPG en PT organisatorisch meestal onder de SPD’s. Inmiddels is echter zowel PPG
als PT losgekoppeld van wat nu de MEE heet. In
principe hebben zorgaanbieders deze taken van
de MEE overgenomen. Doordat zorgaanbieders
daarbij verschillende benamingen gebruiken
wordt de vindbaarheid van deze hulpverlening
voor ouders bemoeilijkt.
Het opvoeden van een kind met Downsyndroom
kan voor ouders een verhoging van stress betekenen. Bourke e.a. (2008) toonden aan dat moeders
van kinderen met Downsyndroom (0-25 jaar)
gemiddeld gesproken een minder goede fysieke
en mentale gezondheid hadden dan moeders van
andere kinderen. De belangrijkste voorspeller van
de gezondheid van de moeder waren de mate
waarin het kind gedragproblemen vertoonde, de
zelfredzaamheid van het kind, de mate waarin
het kind in de gemeenschap kon participeren
en de gezondheidstoestand van het kind. Echter,
Cuskelly, Hauser-Cram & Van Riper (2008) geven
in een overzichtsartikel aan dat, hoewel er vaak
sprake is van minder welbevinden en meer stress
bij ouders van kinderen met Downsyndroom, het
psychologisch functioneren van het merendeel
van de ouders in de normale range valt. De gezinnen zijn gemiddeld gesproken wat zwaarder
belast, maar raken niet ontwricht. In de meeste
onderzoeken zijn de verschillen in gezondheid
en gezinsfunctioneren tussen gezinnen met of
zonder een kind met Downsyndroom dan ook
klein (Cooley & Graham, 1991; Buckley, 1992a; Verrips, Hirasing & Fekkes, 1995; Fekkes, Verrips &
Hirasing, 1998; Van der Veek, 2005; Skotko & Levin, 2006; Hodapp, 2007). Daarbij wordt de mate
waarin het gezin stress ervaart positief beïnvloed
door steun vanuit het eigen sociale netwerk en
door goede professionele ondersteuning, onder
andere door professionele begeleiding bij Early
Intervention (Cuskelly, Hauser-Cram & Van Riper,
2008). Zowel ouders als broers en zussen rapporteren daarnaast ook positieve effecten van
een kind met Downsyndroom in het gezin. Veel
van hen geven aan psychologisch te zijn gegroeid
door de ervaring (Scorgie & Sobsey, 2000; Skotko
en Levine, 2006; Cuskelly, Hauser-Cram & Van
Riper, 2008).

Een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen
decennia is de toepassing van Early Interventionprogramma’s bij de opvoeding van kinderen
met Downsyndroom. Sinds de introductie van
de Nederlandse versie van het Macquarie Program in 1988 (en de vernieuwde versie hiervan
‘Kleine Stapjes’ in 1993) door de Stichting Downsyndroom heeft dit een grote vlucht genomen.
Blijkens een inventarisatie in de jaren negentig
maakte op dat moment zo’n tweederde van de
ouders meer of minder intensief gebruik van
dit Early Intervention-programma. De helft van
deze ouders werd hierbij door professionals begeleid, meestal door de afdeling PPG van de SPD’s
(Hoekman & Van der Kleij, 1998; Van der Kleij
e.a., 1994; Fekkes, Verrips & Hirasing, 1998). Zoals
gezegd is deze vorm van hulpverlening inmiddels losgekoppeld van wat nu de MEE (toen SPD)
heet. Begeleiding bij Early Intervention zou nu in
principe moeten worden aangeboden door zorgaanbieders. Er is in dit verband reeds gewezen
op de moeilijke vindbaarheid voor ouders, waarbij het ook nog zo is dat in lang niet alle regio’s
deze vorm van hulpverlening überhaupt wordt
aangeboden. In de praktijk betekent dit dat de
voorzichtige start van professionele begeleiding
bij Early Intervention die in de jaren negentig was
gemaakt gevolgd is door een periode van feitelijke afbraak. Sinds 2006 heeft het CIZ, de indicatiesteller voor de zorg, bepaald dat jonge kinderen
met Downsyndroom automatisch een indicatie
kunnen verkrijgen voor activerende begeleiding
bij Early Intervention, gefinancierd uit de AWBZ.
Op welke wijze deze regeling zal worden gecontinueerd bij de veranderingen in de AWBZ vanaf
2009 is nog onduidelijk.
De resultaten van Nederlandse onderzoeken
naar de effecten van Early Intervention (althans
de wijze waarop dit in de jaren negentig in ons
land is vormgegeven) op de ontwikkeling van de
betreffende kinderen zijn niet eenduidig. Fekkes,
Verrips & Hirasing (1998) rapporteren winst op
het gebied van grof- en fijnmotorische vaardigheden en op het gebied van zelfredzaamheid. Van
Gennep e.a. (1998) konden geen effect aantonen
op de ontwikkeling. Eén van de uitgangspunten
van deze studie is echter dat de ontwikkeling van
kinderen met een verstandelijke belemmering
lineair verloopt. Daarmee wordt binnen deze onderzoeksopzet alleen een ontwikkelingsversnelling tijdens en na interventie als effect geaccepteerd. Dit uitgangspunt is zeer discutabel: zonder
interventie is er bij kinderen met Downsyndroom
in de eerste levensjaren namelijk sprake van een
snelle IQ-daling en dus niet van een lineaire ontwikkeling (zie paragraaf 6.2).
Hoe het ook zij: alle bovengenoemde onderzoeken zijn het eens over het volgende. De tevredenheid van de betrokken ouders over het werken
met een Early Intervention-programma is over
het algemeen groot. Zij voelen zich ondersteund
en vinden het een verrijking van hun pedagogische kwaliteiten. In het licht van de schok die het
horen van de diagnose ‘Downsyndroom’ bij de
meeste ouders te weeg brengt is dit een belangrijk winstpunt op zich. In paragraaf 7.1 is er ook
reeds opgewezen dat professionele begeleiding
bij Early Intervention de stress van ouders bij het
opvoeden van een kind met Downsyndroom ver-
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laagt (Cuskelly, Hauser-Cram & Van Riper, 2008).
In de Engelstalige wetenschappelijke wereld
staat het belang van Early Intervention overigens nauwelijks meer ter discussie, maar gaat
het huidige debat over welke interventies er nu
precies op welke leeftijd en voor welke doelgroep
het meest effectief zijn (Guralnick, 1996; Fidler,
2005a;b). Fidler (2005a;b) verwijst daarbij naar
verschillende onderzoeken waaruit naar voren
komt dat bij Downsyndroom vroegtijdige implementatie van interventie, dat wil zeggen direct
vanaf de geboorte, het meeste effect op de ontwikkeling sorteert.
Een Nederlandse voorlichtingsfilm over Early
Intervention is ‘Kleine Stapjes, Grote Sprong’
van Beijderwellen & G.W. De Graaf (2004), verkrijgbaar bij de SDS. Zeer recent en van dezelfde
makers is een tweede film over Early Intervention,
‘Starting Up’. Deze film is in 10 talen ondertiteld
en ook bij de SDS verkrijgbaar.

7.3 Medische en paramedische begeleiding

Onderkenning en behandeling van bijkomende
medische problemen is zeer belangrijk. Gezien
de geringe prevalentie van Downsyndroom in de
bevolking zullen individuele huisartsen en kinderartsen echter slechts een zeer beperkte ervaring opdoen met het begeleiden van mensen met
Downsyndroom. Het gevaar is groot dat hun kennis op dit gebied hierdoor sterk verouderd is (De
Graaf, E.A.B, 1998). Vanaf 1990 bestaan er op het
gebied van de medische begeleiding voor kinderen zogenaamde Downsyndroom Teams. In 1990
is in het Diaconessenhuis te Voorburg het eerste
team actief geworden. Dat er grote behoefte aan
bestond bleek uit het feit dat mensen uit het hele
land naar Voorburg kwamen. Medio 2009 zijn er
meer dan 20 teams actief, verspreid over het hele
land.
In 2007 is het eerste Downsyndroom Team voor
volwassenen gestart, na een jaar gevolgd door
een tweede en inmiddels zijn er op enkele andere
locaties teams in oprichting. Binnen deze teams
werkt een aantal specialisten samen dat zich in
Downsyndroom heeft verdiept. De Downsyndroom Teams geven gerichte gezondheidsadviezen. Daarnaast vervullen zij nog twee andere
belangrijke functies. Ten eerste kunnen zij zorgen
voor een second opinion bij meer complexe problemen, ten tweede kunnen zij een rol spelen
bij de bijscholing van andere artsen. Onderzoek
heeft laten zien dat dergelijke teams een meerwaarde hebben en dat bij gerichte screening nog
niet onderkende afwijkingen worden gevonden
(Fekkes, Verrips & Hirasing, 1998; Verrips, Hirasing
& Fekkes, 1995).
Er zijn tegenwoordig over het land verspreid
ook poliklinieken speciaal voor mensen met een
verstandelijke belemmering (dus niet specifiek
voor mensen met Downsyndroom), waar artsen
voor verstandelijk gehandicapten (AVG) zitting
houden.
Om te bevorderen dat alle (para)medische behandelaars van kinderen met Downsyndroom
een structurele benadering volgen, is er door
de Werkgroep Downsyndroom van de Sectie
Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen van de
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, naar Amerikaans voorbeeld, een ‘Leidraad
voor de medische begeleiding van kinderen

met Downsyndroom’ opgesteld (Borstlap, 1998).
Hierin wordt aangegeven welke aandoeningen
vaker voorkomen en op welke leeftijd daar het
beste op gescreend kan worden. De Nederlandse
Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is begonnen met het opstellen
van een medische leidraad voor volwassenen met
Downsyndroom.
Een grote meerderheid van de ouders van jonge
kinderen met Downsyndroom roept de begeleiding in van een fysiotherapeut en een logopedist
(Hoekman & Van der Kleij, 1998; Van der Kleij e.a.,
1994). Dat deze vormen van begeleiding nodig
zijn bij de meeste kinderen met Downsyndroom
moge duidelijk zijn geworden uit paragraaf 6.1
en 6.3.

7.4 Ouderorganisaties

Onderzoek laat zien dat gezinnen met een kind
met Downsyndroom minder stress ondervinden
dan gezinnen met een kind met een andersoortige verstandelijke belemmering (Buckley, 1992a;
Cuskelly, Hauser-Cram & Van Riper, 2008). Ook in
een recente Nederlandse inventarisatie onder ongeveer 500 ouders werd vastgesteld dat ernstige
emotionele problemen bij de ouders nauwelijks
voorkwamen (Van der Veek, 2005). Naast de vroege identificatie en daarmee de snelle beschikbaarheid van professionele ondersteuning wordt
ook het bestaan van actieve ouderorganisaties en
oudercontactgroepen (informatie en lotgenotencontact) als een van de oorzaken van deze relatief
gunstige bevindingen gezien (Buckley, 1992a).
Ook in Nederland neemt een groot deel van de
ouders van jonge kinderen met Downsyndroom
deel aan oudercontactgroepen, meestal van de
Stichting Downsyndroom (Hoekman & Van der
Kleij, 1998; Van der Kleij e.a., 1994). Vanaf de jaren
negentig komt het overgrote merendeel van de
ouders binnen een jaar na de geboorte van hun
kind in contact met Stichting Downsyndroom.
Zo’n 90 procent van hen wordt donateur (De
Graaf, E.A.B., 1998).

7.5 Onderwijs

Twee organisaties van ouders van kinderen met
Downsyndroom hebben een grote rol gespeeld
bij de veranderingen op het gebied van het onderwijs aan kinderen met Downsyndroom: de
Vereniging voor Integratie van kinderen Met
Downsyndroom (VIM) en de Stichting Downsyndroom (SDS). De traditionele weg voor kinderen
met deze conditie was eerst een kinderdagverblijf
voor kinderen met een verstandelijke handicap
en daarna een school voor Zeer Moeilijk Lerenden
(althans voor diegenen die schoolrijp werden
geacht). In het kielzog van beide ouderorganisaties is hierin vanaf het einde van de jaren tachtig
snel verandering gekomen. Argumenten voor
integratie in het reguliere onderwijs (en voorafgaand daaraan in de reguliere kinderopvang) zijn
(voor ouders en leerkrachten) onder andere: een
betere integratie in de eigen woonomgeving; het
gemakkelijker kunnen krijgen van vriendjes na
schooltijd; opgroeien in een meer stimulerende
omgeving, met name een meer taalrijke omgeving; meer aandacht voor schoolse vaardigheden;
de klasgenoten leren omgaan met kinderen met
een belemmering (De Graaf, G.W, 1996; 1998a;b;
2001; Scheepstra, 1998; Pijl & Scheepstra, 1998;
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VGN, 1996).
Tegenwoordig maakt het overgrote deel van de
kinderen met Downsyndroom in de voorschoolse
periode gebruik van reguliere kinderopvang (Van
der Kleij e.a., 1994; De Graaf, G.W., 2007a). Van
de vier- tot negenjarigen volgde blijkens inventarisaties in de jaren negentig zo’n 50 procent
onderwijs op een reguliere school (Fekkes, Verrips & Hirasing, 1998; Pijl & Scheepstra, 1998). De
Graaf (G.W, 2007a) vond voor deze leeftijdsgroep
een min of meer vergelijkbaar percentage van 55
procent in 2005.
Hoewel er kinderen met Downsyndroom de
gehele basisschool (en in enkele gevallen ook
het voortgezet onderwijs) geïntegreerd hebben
doorlopen - komt voortijdige beëindiging van de
integratie ook regelmatig voor (Pijl & Scheepstra,
1998). In het al vaker genoemde onderzoek van De
Graaf (G.W, 2007a) werd gevonden dat heden ten
dage een percentage van 22 procent (32 procent
bij de meisjes en 13 procent bij de jongens) van
alle kinderen met Downsyndroom de gehele basisschool doorloopt - én dat betekent 37 procent
(50 procent bij de meisjes en 25 procent bij de
jongens) van degenen die ooit als vierjarige zijn
gestart op een reguliere school.
Bij het voortijdig ‘vastlopen’ van de integratie in
het basisonderwijs is er meestal sprake van een
combinatie van meerdere problemen, waarbij
zowel kind- als onderwijsfactoren een rol spelen (Scheepstra, 1998; Poulisse, 2002; De Graaf,
G.W., 2005; 2006b). Op grond van uitgebreide
casuïstiek concludeert (De Graaf, G.W, 2006b)
het volgende. Hoewel bepaalde ‘kindkenmerken’
(met name gebrek aan leerbaarheid, welbevinden, communicatieve vaardigheden en sociale
aansluiting) de kans vergroten dat een kind met
Downsyndroom definitief ‘vastloopt’ op een reguliere school, zijn deze kenmerken dynamisch en
staan deze in wederzijdse wisselwerking met de
omgeving. Daarbij gaat het bovendien niet alleen
om feitelijke ‘kindkenmerken’, maar zeker ook om
de perceptie ervan door de betrokkenen. Uit de
casuïstiek komt verder nadrukkelijk naar voren
dat naast ‘kindkenmerken’ zeker ook verschillen
in visie- en houdingsaspecten van de school én
verschillen in de onderlinge betrekkingen van de
volwassenen rondom het kind een rol spelen bij
het al dan niet ‘vastlopen’. Dat wil zeggen: Scholen die er samen met de ouders echt voor gaan,
kunnen het soms ook redden met zeer bewerkelijke kinderen.
Vanaf het schooljaar 2003-2004 is de Wet op de
Leerlinggebonden Financiering (LGF) van kracht.
Deze wet regelt de financiering van extra middelen voor regulier geplaatste leerlingen met een
belemmering en is de opvolger van allerlei reeds
bestaande ministeriële regelingen voor diverse
doelgroepen. Kinderen met Downsyndroom in
het reguliere onderwijs kunnen op grond van de
LGF-wet een indicatie verkrijgen voor een ‘Rugzak’ met middelen voor extra ondersteuning op
school. Daarnaast worden er in de praktijk ook
wel middelen vanuit de AWBZ ingezet.
Op dit moment wordt er vanuit het ministerie
van Onderwijs gewerkt aan een voorstel (‘Passend Onderwijs’) om de wijze waarop scholen de
verantwoordelijkheid nemen voor ‘zorgleerlingen’ te herstructureren. Scholen zouden hierbij
een ‘zorgplicht’ voor aangemelde leerlingen krij-

gen, waarbij nog onduidelijk is of doorverwijzing
naar een andere (bijvoorbeeld speciale) school
niet ook gezien mag worden als ‘voldoen aan de
zorgplicht’. Verder ligt het in de bedoeling van de
herstructurering dat ouders en scholen veel meer
in gemeenschappelijk overleg (zowel op individueel als op collectief niveau) gaan bepalen op
welke wijze ‘zorgleerlingen’ worden begeleid. Het
ministerie van Onderwijs is nog in gesprek met
het onderwijsveld en met de ouderorganisaties
over de precieze invulling daarbij van rechten en
plichten.
Een Nederlandse film over integratie in het
basisonderwijs is ‘Down to Earth’ en over integratie in het voortgezet onderwijs ‘Down Ahead’
(Beijderwellen & G.W. De Graaf, 1998; 2002), beide
verkrijgbaar bij de SDS.

7.6 Volwassenen met Downsyndroom

De huidige generatie volwassenen met Downsyndroom is opgegroeid in een tijd waarin niet
ieder kind met Downsyndroom systematisch
gescreend werd op veel voorkomende medische
problemen en waar het niet vanzelfsprekend was
dat een kind met Downsyndroom aan aangeboren hart- of darmafwijkingen geopereerd werd.
Ook was het niet vanzelfsprekend dat zij gestimuleerd werden in hun ontwikkeling of onderwijs
kregen. Hierdoor functioneren veel volwassenen
van nu op een lager niveau dan zij waarschijnlijk
hadden kunnen bereiken.
Ook blijkt uit het eerste jaarverslag van het eerste Downsyndroom Team voor volwassenen dat
bij de helft van de mensen die het team bezocht,
afwijkingen aan visus, gehoor en schildklier
werden gevonden die nog niet bekend waren.
Mensen, die verder goed verzorgd worden, lopen
dus rond met extra, te voorkomen handicaps, die
ontegenzeggelijk hun functioneren belemmeren.
Het oprichten van meer Downsyndroom Teams
voor volwassenen en het samenstellen van een
medische leidraad voor volwassenen zal dus voor
velen van hen een betere gezondheid en minder
belemmeringen kunnen betekenen. Ook is het te
verwachten dat door de betere medische zorg in
de kinderjaren de toekomstige generatie volwassenen met Downsyndroom een betere gezondheid zal hebben en daardoor minder bijkomende
handicaps. Daarnaast zal bij velen het ontwikkelingsniveau hoger zijn door betere begeleiding en
educatie van jongs af aan. Dit heeft consequenties voor de manier waarop men in onze maatschappij tegen volwassenen met Downsyndroom
aankijkt en met hen omgaat. Afhankelijk van hun
mogelijkheden zullen zij meer vrijheid moeten
hebben om hun leven naar eigen inzicht te kunnen inrichten. Mogelijkheden voor wonen, werken en meedoen aan sport en andere vrijtijdsbestedingen zullen gecreëerd moeten worden.
Volwassenen met Downsyndroom zouden daarbij van dezelfde diversiteit aan woonvormen gebruik moeten kunnen maken als andere mensen
met een verstandelijke belemmering. Ditzelfde
geldt ook voor dagbesteding en werken. Er is geen
reden waarom mensen met Downsyndroom niet
zouden profiteren van de ontwikkelingen in de
richting van vaker wonen in de gewone woonwijk
en werken in een reguliere (niet beschutte) omgeving, hoewel dit in de praktijk natuurlijk ook
niet voor iedere persoon met Downsyndroom een
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haalbare of de beste oplossing is. Een Nederlandstalige film over de thematiek ‘wonen in diverse
woonvormen en voorbereiding op het verlaten
van het ouderlijk huis’ is Settling Down van Beijderwellen & G.W. De Graaf (2007). Een Nederlandstalige film over de thematiek ‘integratie op
de werkvloer’ is ‘Get Down on it’ van Beijderwellen & G.W. De Graaf (2000), eveneens verkrijgbaar
bij de SDS.

7.7 Oudere mensen met Downsyndroom

Bij mensen met Downsyndroom is er sprake
van vroegtijdige veroudering (zie ook 4.13). Ook
dit is echter niet zo veel anders dan bij andere
mensen met een verstandelijke belemmering.
Uit onderzoek van Maaskant (1993) naar ouder
wordende mensen met een verstandelijke belemmering blijkt dat de diagnose ‘Downsyndroom’
nauwelijks informatie geeft over de mate van
zorgafhankelijkheid. Niet anders dan bij andere
mensen met een verstandelijke belemmering
moeten beslissingen over individuele zorgverlening worden gebaseerd op informatie over de
ADL-vaardigheden van de betreffende persoon,
dat wil zeggen diens vaardigheden bij alledaagse
levensverrichtingen zoals bijvoorbeeld voortbewegen, eten en drinken, wassen, aan- en uitkleden en toiletgebruik.
Ook voor ouderen met Downsyndroom geldt
dat een gerichte medische screening zal leiden
tot het eerder onderkennen en behandelen van
bijkomende gezondheidsproblemen. Tevens mag
men verwachten dat toekomstige generaties
ouderen met Downsyndroom door voorafgaande
betere medische zorg in kinderjaren en volwassenheid een betere gezondheid en minder bijkomende handicaps zullen ontwikkelen.

7.8 Prenatale diagnostiek

In een beschouwing over Downsyndroom kan
men niet heen om de praktijk van prenatale diagnostiek (zie ook paragraaf 3.2). In Nederland
werd tot 2007 alleen prenatale diagnostiek (vlokkentest en vruchtwaterpunctie) aangeboden aan
zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder. Weliswaar was het mogelijk om een risicobepalende
test te laten uitvoeren, maar de zwangere moest
daar dan zelf om vragen. Sinds 1 januari 2007
worden echter alle zwangere vrouwen gewezen
op de mogelijkheid van prenatale screening op
Downsyndroom, waarbij duidelijk de vrijheid
moet worden gegeven hierop niet in te gaan.
Wanneer uit deze screening een verhoogde kans
op Downsyndroom blijkt, kan vervolgens verdere
diagnostiek worden verricht. Het doel hiervan
is zwangere vrouwen en hun partners te informeren over de eventuele aanwezigheid van de
aandoening om hen tijdig handelingsopties te
verschaffen, waaronder de mogelijkheid zich voor
te bereiden op de geboorte van een kind met de
aandoening of de mogelijkheid te besluiten tot
zwangerschapsafbreking.
Hierbij is goede informatie van groot belang.
Daardoor kunnen zwangere vrouwen en hun
partners in volle vrijheid een weloverwogen
keuze maken tussen wel of niet gebruikmaken
van de mogelijkheden voor screening en diagnostiek. Als zij besluiten verder te gaan in het traject
is goede informatie, zowel over de testen als over
Downsyndroom, onontbeerlijk om verdere wel-

overwogen keuzes te maken. Prenatale screening
wordt gedaan met de zogenaamde combitest,
waarmee op alle leeftijden redelijk betrouwbaar
de kans op het krijgen van een kind met Downsyndroom berekend kan worden. De combitest
bestaat uit een bloedtest, de vroege dubbeltest,
waarbij twee hormonen, PAPP-A en ß-hCG, bepaald worden. Deze test wordt bij voorkeur bij
10-11 weken gedaan. Het tweede onderdeel van de
combitest is de nekplooimeting via een echo en
wordt bij voorkeur bij 11-14 weken gedaan. Uit wat
er tot nu toe over bekend is, maakt - wanneer hen
deze optie wordt aangeboden - iets minder dan
de helft van de zwangeren hiervan gebruik (Van
den Berg, 2006).
Prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) wordt nog steeds rechtstreeks
(zonder voorafgaande screening) aangeboden
aan zwangeren van 36 jaar en ouder en aan degenen die al een kind met Downsyndroom hebben.
Mede door de mogelijkheid van screening, is het
aantal vrouwen van 36 jaar en ouder dat prenatale diagnostiek laat doen tot 20 procent afgenomen. Van de vrouwen die een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest laten uitvoeren, besluit bij
de diagnose Downsyndroom nog steeds ongeveer
90-95 procent tot het afbreken van de zwangerschap. Ondanks dat het totaal aantal afgebroken
zwangerschappen bij Downsyndroom toeneemt,
neemt (door de hogere leeftijd waarop vrouwen
kinderen krijgen) ook het aantal geboorten van
een kind met Downsyndroom toe (zie 3.3).
Uit onderzoeken in de Verenigde Staten en
Engeland (Skoto, 2005; DSA, 2006) blijkt dat voorlichting over Downsyndroom bij prenataal onderzoek vaak niet actueel en te negatief is. Er is geen
reden om aan te nemen dat dit in Nederland
beter is. Ook blijkt uit onderzoek dat er lang niet
altijd sprake is van weloverwogen keuzes door de
zwangeren (van den Berg, 2006).
Er komen steeds betere prenatale onderzoekstechnieken beschikbaar én het aantal zwangerschapsafbrekingen gerelateerd aan Downsyndroom neemt toe. Deze ontwikkelingen staan
in scherp contrast met het feit dat mensen met
Downsyndroom tegenwoordig veel meer kunnen
bereiken en langer leven dan ooit. Sommigen (zie
bijvoorbeeld Buckley & Buckley, 2008) beschouwen daarom de diagnose Downsyndroom op
zichzelf niet meer als voldoende reden voor een
zwangerschapsafbreking en verwerpen daarmee
het basisprincipe van prenatale screening. Er is
dan ook een toenemende behoefte om een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van
prenatale screening op Downsyndroom te starten (Buckley & Buckley, 2008).

31 • Vademecum

Goede
informatie
prenatale
diagnostiek
van groot
belang

8. Conclusie
Hoewel de zeer specifieke oorzaak van Downsyndroom anders zou doen vermoeden, bestaat
er binnen deze groep een grote variatie. Deze
variatie kan men aantreffen op alle gebieden: van
lichamelijke en medische aspecten tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld motoriek, cognitie, taal en
sociale vaardigheden. Oude stereotypen, waarbij
mensen met Downsyndroom worden voorgesteld
als allemaal min of meer hetzelfde, zouden dan
ook moeten worden begraven.
Deze grote variatie neemt echter niet weg
dat syndroom-specifieke kennis van belang is
voor een goede begeleiding. Zo komt een aantal medische problemen vaker voor bij mensen
met Downsyndroom. Het gebruiken van een
syndroom-specifieke medische leidraad blijkt ten
zeerste bij te dragen aan het tijdig onderkennen
van dergelijke veel voorkomende gezondheidsproblemen. En, dát is van groot belang: onbehandelde problemen leiden tot onnodige extra
belemmeringen.
Niet alleen op medisch gebied maar ook op
het gebied van ontwikkelingsstimulering kan
syndroom-specifieke kennis van groot nut zijn. De
ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom
is namelijk niet gelijk te stellen aan een vertraagde ‘normale’ ontwikkeling. Er is sprake van
een zekere syndroom-specificiteit. Ondanks de
grote variatie binnen het syndroom zijn er toch
wel bepaalde elementen te benoemen die bij veel
mensen met Downsyndroom een rol spelen. Door
hiermee rekening te houden kunnen interventies
voor stimulering van de ontwikkeling effectiever
worden gemaakt. In de voorafgaande paragrafen
is een aantal voorbeelden genoemd van dergelijke syndroom-specifieke aspecten en de consequenties hiervan voor interventies. Zo moet er
bij fysiotherapie voor jonge kinderen met Downsyndroom gewerkt worden aan het verbeteren
van de houdingstonus en aan het aanleren van
gevarieerde asymmetrische bewegingspatronen.
Nog een voorbeeld: vanwege de relatieve sterkte
van het visuele systeem van de meeste mensen
met Downsyndroom zou er bij het aanleren van
kennis en vaardigheden intensief gebruik moeten worden gemaakt van visuele presentatie van
materiaal. Een laatste voorbeeld: een belangrijke
toepassing van het vorige principe is het ‘leren
lezen om te leren praten’. Deze methode heeft een
duidelijk gunstige invloed op de ontwikkeling
van de spraak van jonge kinderen (maar zelfs nog
adolescenten) met Downsyndroom. Het belang
hiervan kan niet genoeg worden benadrukt. Juist
de spraak is gewoonlijk namelijk voor mensen
met Downsyndroom het zwakste gebied.
De omstandigheden waaronder kinderen met
Downsyndroom opgroeien zijn de afgelopen decennia in hoog tempo gewijzigd. Vier belangrijke
ontwikkelingen moeten worden genoemd:

• Er is halverwege de jaren tachtig een syndroomspecifieke organisatie opgericht die inmiddels
door het overgrote merendeel van de ouders
van jonge kinderen vrij snel na de geboorte
wordt gevonden. Voor de betreffende ouders
betekent dat lotgenotencontact én up-to-date
informatie.
• De medische begeleiding is verbeterd. Er is een
goede Nederlandstalige medische leidraad
opgesteld. Er zijn meer dan twintig Downsyndroom Teams actief. Ook beschikken de ouders
over meer informatie. Dit maakt dat zij beter
weten welke medische zorg zij voor hun kind
mogen verlangen.
• Zo’n tweederde van de ouders van jonge kinderen met Downsyndroom maakt gebruik van een
Early Intervention- programma bij de opvoeding. Na een voorzichtige start van de opzet van
professionele begeleiding van de ouders hierbij
vanaf begin jaren negentig is dit als gevolg van
onduidelijk overheidsbeleid helaas de laatste
jaren vrijwel afgebroken.
• Het overgrote merendeel van de kinderen met
Downsyndroom maakt tegenwoordig gebruik
van reguliere kinderopvang, een toenemend
aantal, inmiddels zo’n 55 procent, start zijn of
haar schoolloopbaan in het reguliere onderwijs.
Recent onderzoek heeft daarbij aangetoond dat
kinderen met Downsyndroom zich in het reguliere onderwijs in vergelijking met het speciaal
onderwijs (ook bij in aanvang gelijke ontwikkelingsmogelijkheden) over het algemeen veel
beter ontwikkelen qua schoolse vaardigheden
en spraak, terwijl reguliere plaatsing niet ten
koste gaat van de zelfredzaamheid.
De nu opgroeiende generatie kinderen met
Downsyndroom krijgt door bovengenoemde
ontwikkelingen meer kansen dan de vorige. Men
mag, gezien de ervaringen in andere landen
waar deze ontwikkelingen eerder zijn begonnen,
verwachten dat dit op termijn zal leiden tot een
nieuwe generatie adolescenten en volwassenen,
die in vergelijking met de huidige adolescenten
en volwassenen met Downsyndroom gemiddeld
gesproken vaardiger zullen zijn. Maar niet alleen
vaardiger, ook meer zichtbaar in de samenleving.
Een meerderheid van de ouders, mondiger dan
die van vorige generaties, zal blijven vechten voor
een plaats voor hun kind binnen onze samenleving. Alles wijst erop dat de trend in de richting
van integratie in onderwijs, wonen en werken
door zal zetten. Deze emancipatie, deze ‘comingout’ van mensen met Downsyndroom, is goed
zichtbaar, bijvoorbeeld in de grotere aandacht
voor deze groep in de media.
Met al deze positieve ontwikkelingen moet echter niet uit het oog worden verloren dat mensen
met Downsyndroom een zeer gevarieerd gezelschap vormen, met ver uiteenlopende leermogelijkheden en talenten. Dit betekent dat er dus ook
personen met Downsyndroom zijn met een meer
aanzienlijke mate van verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook voor hen moeten er passende ondersteuningsvormen worden gecreëerd.
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hun onderricht en hun ontwikkeling om zodoende hun aanpassing aan en
integratie in de maatschappij zodanig gunstig te beïnvloeden dat zij in overeenstemming met hun eigen wensen een zo normaal mogelijk leven kunnen
leiden – geheel indachtig het feit dat onze Grondwet voor hen geen uitzondering maakt – waarin daadwerkelijk kan worden gerealiseerd wat voorzien is in
de verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van de gehandicapten.
Donateurs van de SDS betalen minimaal € 35,- per jaar (mits zij in Neder
land wonen, anders € 40,-. Het streefbedrag bedraagt echter € 45,-, resp. € 50,-,
waarbij extra steun zeer welkom is.
Het donateurschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december
van het lopende jaar op het SDS‑bureau een schriftelijke opzegging is
ontvangen!
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