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keer bij wijze van proef een
l-¡Tnieuwsbrief, zoals het bestuur
zich die al jaren wenst. Dankzij een
extra bijlage is uw "Down and Up"
twee maal zo dik als anders. Alleen
een fraai gekleurde omslag ontbreekt nog! U begrijpt het al. Dat is
allemaal een kwestie van geld, Eigenlijk is er ook geen financiering
voor dit supemurnmer. Het komt
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dus gewoon ten laste van de algemene begroting, Dat betekent dat er an-
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dere activiteiten voor gelaten moe-

ten worden. Het bestuur wilde onze
lezers echter graag een keer een
"Down and IJp" zo boordevol actualiteit en praktische informatie laten
zien en hoopt toch wegen te vinden
om dat in de toekomst vaker te
doen. Wij stellen uw mening daarover zeer op prijs.
De actualiteit vindt u dit keer o. a.
terug in een bericht over het vroeghulp-project in Rotterdam en het uit-

gebreide verslag van het symposium over lezen en schrijven. De
praktische informatie over de aansluiting van early intervention aan
het onderwijs is verpakt in een speciale bijlage. De daarin gebruikte
terminologie is de vaktaal van het
onderwijsveld. Niet iedere ouder
zal daar onmiddellijk mee uit de
voeten kunnen. Dat betreuren we.
Maar u kunt die bijlage nu wel zo
aan uw school, etc,, laten lezen.

ERVARINGEN MET EARLY INTERVENTION
PROFESSIONELE BEGELEIDING
De vísie van een orthopedagoge

otterdam is één van de drie
in Nederland waar
een proefproject "vroeghulp"
(early intervention) is opgezet binnen het kader van de PPG. PPG
staat voor Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Het is een
afdeling van de SPZ, de Sociaal
Pedagogische Zorg. Een interview
met Marja Eodes, orth'opedagoge/
coördinatrice van het project.
Zij vindt vroeghulp meer dan het
werken met een early intervention programma alleen. Het is een
totaalpakket. Daar hoort ook ondersteuning van de ouders bij. En
voor zover mogelijk werkt zij samen met andere specialisten, zoals fysiotherapeuten, logopedisten
en artsen, zodat het hulpaanbod
een geheel vormt.

þ

I\plaatsen

Geschiedenis

Vraag: Hoe is jullie project tot
stand gekomen?
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Marja: In Rotterdam bestond destijds een samenwerkingsverband, de
Tþansmurale Zorg,waarin een aantal organisaties en instellingen op
het gebied van de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap vertegenwoordigd waren (onder andere
de SPZ/PPG, de kinderdagverblijven (KDV's), de ouderverenigingen,
de instituten en het Informatie- en
Adviescentrum (IAC)). Zowel het
IAC als wij [de PPG, red.] kregen
veel aanvragen van ouders voor
vroeghulp. PPG-hulp is van origine
bestemd voor die gevallen, waarin
er al veel Yragen over de opvoeding
gerezeî zijn. Daarbij ging het er dus
niet alleen om het kind met een handicap vooruit te helpen. Maar ik

vind dat ouders veel eerder recht
hebben op onze hulp.
Vanuit de organisaties binnen de
Tbansmurale Zorg is toen een werk-

groep Early Intervention opgericht.
Samen met de SDS, en later ook de

Federatie van Ouderverenigingen
(FVO), werd een subsidie-aanvraag
bij het Ministerie van WVC inge-

diend voor een vroeghulp-project
op experimentele basis. Het Ministerie vond één project echter te weinig.

Uiteindelijk kwamen er nog twee
plaatsen bij: Alkmaar, waar het Portage-programm a (zie D aU.l3) wordt
toegepast, en Uden, waar een algemeen PPG-aanbod wordt gegeven
(het zogenaamde PPG-plus project). Er wordt een vergelijkend onderzoek gedaan naar de effectiviteit

Down and Up verschi¡nt 4x per
jaar en is een uitgave van de
Stichting Down's Synd room,
Bovenboerseweg 41,
7946 AL Wanneperveen, tel.
05228-1 337, tax 05228-1 799.
Sluitingsdatum kopij agenda
volgende "Down and Up"
(nr.l8) is I mei 1992.

bijscholing in het werken met het programma. Onderwerpen die
aan bod komen zijn
onder andere de toetsingsprocedure en het
maken van taakanalyses. Als er nieuwe in-

zichten zijn worden
die in het team behandeld. Ook wordt er
frequent over de gezin-
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nen gesproken, soms
ondersteund met door
ons zelf ter plekke opgenomen videomateriaal. Zelf ben ik heel
intensief bezig met de
boeken van het Macquarie Program. De

huidige Australische
versie is voot ouders
veel gebruiksvriende-

lijker dan de Neder-

van de drie werkwijzen. De Federatie heeft de coördinatie van het geheel op zich genomen. We gingen
zomet 1991 van start en hebben nu
voor twee-en-een-half jaar subsidie.
Daarmee kunnen we hier in Rotterdam op jaarbasis veertig gezinnen
helpen.

Dubbele opdracht
Vrøag: Was je al bekend met het
Macquarie Program voordat dit pro-

ject begon?

Marja: Ja, ik had het in 1988 al
in huis, vlak na de eerste verschijning van de Nederlandstalige versie. Ik ben gaan kijken of ik het programma kon gebruiken in onze gezinnen. Soms gebruikten we het alleen om heel precies te kunnen vaststellen wat een kind kon. In andere
gezinnen werd er heel conc¡eet naar
de volgende stapjes toegewerkt. Ik

vind dat het programma een goede
indeling geeft van de gewone ontwikkeling in kleine stapjes. Je komt
er dingen in tegen die je zelf niet
weet of op een andere manier kent.
Ik mis ook stukjes, bijvoorbeeld op
het gebied van de sociaal-emotio
nele ontwikkeling.

landstalige, die minder uitgebreid en eigenlijk voor hulpverleFoto: Arie Castelein ners bestemd is. Ook
lees ik veel buitenlandIk vat dit project op als een dubse literatuur op mijn vakgebied. Op
bele opdracht: enerzijds wil ik het
basis daarvan stel ik vast dat NederMacquarie-programma goed leren
land op bepaalde punten behoorlijk
kennen en toepassen, Anderzijds
achter loopt. Als het aan mij lag
wil ik kijken hoe gebruiksvriendezouden er bijvoorbeeld in Nederlijk het is. Als ik dingen mis ga ik
land ook centra voor vroeghulp
op zoek naar andere literatuur. Bij
komen, net als in Australië.
slaapproblemen zoek ik bijvoorToen Moira Pieterse vorig jaar in
beeld in het Portage-programma.
Nederland was heb ik uitgebreid
Dat geeft bij één van de taken een
met haar gesproken over de toepaskort "inslaapschema" waarmee het
sing van het Macquarie-programma
slaap/waahitme duidelijk wordt.
in Nederland. Ik hoop nog een keer
Bij meervoudig gehandicapte kindein Australië te kunnen gaan kijken,
ren verloopt de ontwikkeling vaak
samen met andere teamleden. Ik
zolangzaam dat elk stapje in een
vind dat zo'n centrum onafhankeheleboel stapjes onderverdeeld
lijk zou moeten zijn.
moet worden. Dan maak ik gebruik
Yrøag: Dus geen afdeling van
van speciaal daarvoor ontwikkelde
een kinderdagverblijf?
lijsten, waarin die onderverdelingen
Marja: Nee, wat mij betreft zou
al gemaatf zijn. Of we maken ze zelf .
het niet vanuit de zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap
Vroeghulp-centrum
hoeven te worden opgezet. Het
staat immers niet bij voorbaat vast
Yrøag: Hebben de PPG-medewerkwaar een kind later naar toe gaat!
programma
voordat
ze
met
sters
het
Er zijn diverse mogelijkheden voor
gingen werken nog een voorbereidagopvang, op school, zowel bindende scholing gehad?
nen als buiten de "zorg". Het is
Marja: Aan het begin zijn er drie
onze taak ouders behulpzaam te
trainingsdagen geweest. Eén ervan
zijn bij een keuze die past bij kind
werd gegeven door Moira Pieterse
en gezin. Wij proberen ouders dan
zelf en de overige twee door Erik
ook bewust te maken van het feit
de Graaf. Verder geef ik elke week
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dat zij meerdere keuzemogelijkheden hebben. Australische

early intervention

clinics zijn geen deel
van de "zofg" maaÍ
vallen daar onder het
Ministerie van Onderwijs.
Vraag: Jullie werk
is dus ook een stukje

!

L

t

emancipatie?

Mørja:

Ja.

Uitgebreide
kennismakíng
Vraag: Wat houdt jullie project nu precies
in?

Marja: Omdat het
niet aileen een hulpverleningsprogramma
is, maar er ook een
onderzoek aan gekop-

peld zit voeren wij
regelmatig testonderzoek uit. Dat staat
los van de toetsing van
de vaardigheden binnen het

Macquarie Program. We gebruiken

hiervoor de Bayley-ontwikkelingsschalen. We doen deze tests bij de
intake, dan opnieuw na twee maanden en vervolgens iedere zes maanden. Hierdoor worden onze resultaten vergelijkbaar met die van de andere twee projecten in Nederland.
Vrøag: Wat vinden ouders van
zo'n testonderzoek?
Marja: Door zo'n gestandaardiseerd onderzoek worden ouders
meestal voor het eerst geconfronteerd met de werkelijke achterstand
van hun kind. Dat is vaak niet gemakkelijk, ook niet voor ouders die
in feite al goed weten dat hun kind
een ontwikkelingsachterstand heeft.
Daarom volgt direct op de test een
bezoek waarin ik ouders uitleg wat
precies de betekenis van de testuitslag is en dat het alleen een momentopname betreft. Daarna wordt gedurende twee maanden een instaptoets gedaan, gebaseerd op het
Macquarie Program. Hierin kan
veel nauwkeuriger worden vastgesteld hoe de ontwikkeling van het
kind eruit ziet. Omdat de toets over
twee maanden gespreid wordt is de
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Foto: Arie Castelein

uitkomst ervan niet zo afhankelijk
van het tijdstip van de toetsing. Als
iets de ene keer niet lukt kan het
een volgende keer nog eens geprobeerd worden. We proberen de instaptoets ook zoveel mogelijk te laten lijken op onze gewone manier
van werken met het Macquarie
Program daarna. Die eerste twee
maanden zijn eigenlijk een uitgebreide kennismakingsperiode. Vaak
worden er video-opnames in het gezin gemaakt. Het is dan de bedoeling dat ook tijdens de verdere begeleiding regelmatig te doen. Je laat
ouders zien wat hun kind nu kan en
geeftze daarmee een aanknopingspunt om zelf mee aan het werk te
gaan. Aan het einde van de kennismakingingsperiode wordt een verslag gemaakt van de instaptoets, die
gezien kan worden als een uitgebreide observatie. De verslagen wotden
met de ouders besproken en zonodig in de landstaal vertaald en toegelicht met behulp van een tolk.
Als dat zinvol is worden eerder gemaakte video-opnamen bekeken.
Naar aanleiding van het verslag
en de videobeelden maak ik met de
medewerkster een werkplan waarin

de door het kind te leren ontwikke-

lingstaken vermeld worden, evenals
eventuele problemen \ryaaraan ge-

werkt moet worden. In het begin
komt de medewerkster dan wekelijks in het gezin, later soms minder
vaak. Dat is afhankelijk van het verloop van de ontwikkeling van het
kind en de wensen van de ouders.
Elke drie maanden is er een evaluatiegesprek.

Ouders blij met vroeghulp
Vraag: Hoe bevalt het om op deze
manier te werken?
Marja: Ik vind het een groot voordeel dat de ouders stap voor stap
kunnen meedenken en meedoen.
Hierdoor raken ze veel meer betrokken bij de ontwikkeling van hun
kind en krijgen ze het vertrouwen
daar zelf actief aan te kunnen bijdragen. En voor ons biedt het programma ook een goede leidraad.
Vraag: Ga je in alle gezinnen
meteen met het Macquarie Program
aan de slag?

Marja: Nee, Ouders moeten er
klaar voor zijn. Voor sommigen is
de verwerking eerst nog een groot

probleem. Soms werken we aan beide zaken: de verwerking en het programma, zonodig samen met andere
hulpverleners. Er zijn dus wel basisvoorwaarden om het programma te
kunnen gebruiken. Soms is de
ouder-kindrelatie zo verstoord dat
daar eerst aan gewerkt moet worden. In een enkel gezin bleek werken met het programma te veel trainen te worden. In zo'n geval maken
we een pas op de plaats van waaruit
het programma later dan weer opgepikt kan worden. Met verreweg de
meeste gezinnen gaat het echter
heel goed. En voor zover ik weet
zijn ouders er ook erg blij mee. Ze
gaan hun kind positiever benaderen, zien meer rflat de mogelijkheden zijn en beleven meer plezier
aan hun kind. V/e hebben op dit mo-

ment zelfs al een wachtlijst met ouders die ook met het project mee

lie nu bezig zijn binnen dit project?
Marja: De PPG is een organisatie
die van huis uit kortdurende hulp
geeft aan gezinnen waarin van een
concreet opvoedingsprobleem sprake is. Dat werk doen we trouwens
nog steeds, naast het vroeghulp-project. Bij vroeghulp is de instap echter niet: het probleem, maar: de ont-

wikkelingsstimulering.
Vraag: En dan kan er ook geen
sprake zijn van kortdurende hulp?
Marja: De hulp zou net zolang gegeven moeten worden als de ouders
dat nodig vinden. Dat kan kortdurend zijn, maar ook meerdere jaren.
Het Macquarie Program loopt tot
een ontwikkelingsleeftijd van vijf
jaar. De frequentie van de begeleiding kan wel minder worden na verloop van tijd. Misschien kan er la-

ter ook gedeeltelijk groepsgericht
gewerkt gaan worden.

willen doen.

Vroeghulp een recht
I

nte rd i sc ípl i n ai r same nw e rke n

Yraag: Je vertelde datjullie zoveel

mogelijk samen werken met andere
deskundigen. Lijkt dat op wat er in
Australië gebeurt binnen de early intervention clinics?

Marja: Een beetje wel.'Wij kijken welke andere specialisten er in
een gezin komen en leggen dan contact met hen. r#e Yragen of ze mee
willen werken. Als ze daarin toestemmen vragen we ze of ze tijdens
de instaptoets een keer aanwezig

willen zijn, zodat we samen naar de
ontwikkeling kunnen kijken. Vooral
fysiotherapeuten en logopedisten
reageren hier heel positief op. Verder is de reactie wisselend. Als ouders ermee instemmen sturen we
onze verslagen naar de hulpverleners die verder nog betrokken zijn
bij hun kind. Van tijd tot tijd houden we niet alleen avonden voor ouders, maar ook zogenaamde "instellingsavonden" voor alle deskundigen waarmee de gezinnen in contact staan. Het consequent informeren van mensen is volgens mij ook
de enige manier om zo'n project
van de grond te krijgen. Je doet er
voortdurend een stukje PR [Public

Relations, red.l bij.
Vraag: Wat is het verschil tussen
het traditionele PPG-werk en hoe jul-

Vraag: Vind

jij

dat elk gezin met

een gehandicapt kind vroeghulp

moet kunnen krijgen?
Mørja: Iazeker. Het feit dat je
een gehandicapt kind hebt moet reden genoeg zijn. Ik vind dat het een
recht moet zijn. In Australië is dat

ook zo.
Yraag: Helpen jullie alleen gezinnen met kinderen met Down's syndroom?

Marja: Nee, we hebben dit project vanaf het begin bewust heel
breed opgezet. We hebben kinderen
met alllerlei soorten ontwikkelingsachterstanden en zeer sterk verschillende ontwikkelingsniveaus. Iets
meer dan de helft van de kinderen
heeft Down's syndroom.

De toekomst
Vraag: Wat gaat er gebeuren na
deze proefperiode van twee-en-eenhalf jaar?

Marja: Voor deze periode hebben
we subsidie. Hoe het daarna gaat
weet ik niet. Eigenlijk vind ik dat
dit niet meer teruggedraaid kan worden. Gezien het aantal ouders dat
gebruik wil maken van vroeghulp
zou het wat mij betreft een blijvend
regulier aanbod moeten zijn. Ik
hoop dat dat bij de politiek en ook
bij WVC overkomt.

lntegratie op school
Yrøag: Hoe zie jij de relatie tussen
early intervention en integratie op
school?

Marja: We hebben een jonge doelgroep. Kinderen die met het project
meedoen hebben bij de intake een
leeftijd van twee maanden tot drieen-een-half jaar. Daardoor hebben
we weinig ervaring met de voorbereiding van schoolse taken. In Nederland is men daar erg huiverig
voor. Maar vanuit de buitenlandse
literatuur merk ik dat zaken als
voorbereidend lezen wel degelijk
zin kunnen hebben. Integratie lijkt
me een goede zaak. In Nederland is
het echter op dit moment niet goed
georganiseerd. In Australii! heb je
ook klassen voor speciaal onderwijs
binnen de gewone scholen waarin
kinderen intensieve begeleiding
krijgen door diverse specialisten.
Hier heb je dat niet. Een school
waarop een kind met Down's syndroom geplaatst wordt krijgt wel extra formatieplaatsen, maar gebruikt
die niet altijd voor het vergroten
van de deskundigheid. Het kind
moet daardoor soms de speciale aandacht die het nodig heeft ontberen.
Algemeen gesproken kan early intervention een goede voorbereiding
op schoolint egratie zijn.
Vraag: Vind jij dat integratie op
school functioneel moet zijn, dat
wil zeggen: echt meedoen?
Marja: Er zijn een aantal mogelijkheden. Een kind met een handicap zou bijvoorbeeld alleen die vakken in de klas mee kunnen doen
waarbij er sprake is van functionele
integratie. De andere vakken kunnen dan in een aparte klas met gespecialiseerde docenten worden gegeven. Maar je zou die andere vakken ook binnen de klas kunnen geven, alleen dan afgestemd op het niveau van het kind. Welke oplossing
het beste is, is voor mij nog niet duidelijk. rù/el dient naar mijn mening
te allen tijde voorkomen te worden
dat kinderen met een handicap er
zo maar wat bij zitten.
Hedianne Bosch
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OUDERS OP ZICHZELF
De visie van een moeder
(-lora

Halder, Nederlandse van
lr.-,geboorte en tot 1971 onderwijzeres in Rotterdam, daarna werkzaam als docente van gehoorgestoorde kinderen in Zwitserland
en Duitsland, hoorde in haar huidige woonplaats in Duitsland van
de oprichting van de SDS en het
Macquarie Program. Ilieronder
beschrijft ze haar ervaringen.
Drie-en-een half jaar geleden, in de
zomet van 1988, hoorde ik voor het
eerst Yan het Macquarie Program.
Mijn dochtertje Andrea was toen
nog geen drie, De eerste informatie
bestond uit een paar kopietjes van
bladzijden uit het Macquarie Program die een andere moeder meegebracht had van de eerste SDS-workshop met Moira Pieterse in Utrecht.
Met name het programma om vroegtijdig te leren lezen fascineerde me
zo, dat ik alles maar gelijk overschreef. Ik wist meteen dat dat iets
voor mij was, dat ik daar iets mee
kon. Een paar weken daarna bestelde ik alle boeken van het programma. Ook hoorde ik van Erik de
Graaf meer over de achtergrond ervan.
Ja, en hoe moest

ik nu beginnen?

Ik moest het zonder hulp stellen omdat er bij de plaatselijke hulpverleners niemand belangstelling had om

zich hiermee bezigte houden. Daarom bepaalde ikzelf eerst het niveau
van de ontwikkeling van Andrea in
alle

vijf ontwikkelingsdomeinen

(grove motoriek, fijne motoriek

/

cognitieve ontwikkeling, receptieve
taal, expressieve taal en persoonlijke en sociale vaardigheden). Ik
deed dat heel voorzichtig. Ik koos
liever maar voor een wat lager niveau dan dat wat ze in werkelijkheid had. Dat zou het beginnen met
het programma alleen maar gemakkelijker maken omdat we dan ook
al gauw taken zouden kunnen afstrepen, Bovendien wist ik bij veel taken niet of zij ze zou kunnen, simpelweg omdat we zulke dingen nog
nooit geprobeerd hadden.
Ik stelde daarna een werkplan op
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Andrea

voor een hele maand in het vore
met voor alle vijf ontwikkelingsdo-

zo leuk als iedere andere lotto.
Voor haar was het alleen maar weer

meinen een aantal taken waaraan ik
in die tijd wilde werken. Bij het maken daarvan vroeg ik me af wat
voor speelmateriaal ik daarbij nodig zou hebben en zocht in onze
speelgoedkist het benodigde bij elkaar. Zonodig knutselde ik er dan
nog wat bij.
Dat werkplan hing ik dan bijvoorbeeld op de ijskast, zodat ik het
vaak genoeg zou zien. Ik liep er natuurlijk niet mee achter Andrea
aan! Ik was me door die voorbereiding alleen met name heel sterk bewust geworden van de volgende
stappen in Andrea's ontwikkeling
zodat ik kon bepalen y/at we achtereenvolgens zouden gaan oefenen.
Het overgrote deel van de taken
kon ik gewoon in het spelen met
haar, of in de dagelijkse gang van
zaken bij ons thuis, inbouwen.
Slechts bij een paar taken had ik in
het begin het gevoel dat ze op de
één of andere manier al te "schools"
waren en dat Andrea daar nog te
klein voor was. Met name vond ik
dat van de letter- en woordlotto's
uit het leesprogramma. Maar Andrea zelf vond zo'n woordlotto net

een ander spelletje.
Na een maand nam

ik dan het
OOO weer ter hand en ging ik na
wat er allemaal afgestreept zou kunnen worden. Dat was altijd een heel
plezierige bezigheid want dan kon
ik precies zien hoe veel ze weer
vooruit gegaaî was. Er bleven natuurlijk altijd taken over die Andrea
dan nog niet kende, zoals bij de grove motoriek het trap lopen of bij de
fijne motoriek het knippen met een
schaartje. Zulke taken nam ik dan
weer mee in het werkplan voor de
volgende maand, samen met een
aantal nieuwe spelletjes en oefeningen. Thssen door bekroop me dan
wel eens het gevoel van: "Tjongejonge, trap lopen zal ze vtel nooit leren". Maar bij andere grof motorische taken ging ze dan wel vooruit,
bijvoorbeeld bij het springen, het
balanceren en zelfs bij het leren fietsen. En dat gaf me dan weer moed!
En als ze dan op een gegeven moment stil leek te staan in haar grof
motorische ontwikkeling merkte ik
steeds dat ze dan bijvoorbeeld juist
bij de spraak vooruit ging!
Ik heb zelf het intensief bezig

ontwikkelingsstappen van mijn
dochter. Ik kreeg zo eerr veel beter
beeld van haar totale ontwikkeling.
Maar ook Andrea heeft veel Pleziet
beleefd aan het spelen en het oefenen. Het is voor ieder kind natuurlijk leuk \¡/anneer de ouders zich
met hem of haar bezig houden, met
hem spelen. Dat het daarbij om een
"programma" ging heeft Andrea

nooit gemerkt!

Andrea

zijn met het ontwikkelingsprogramma erg leuk gevonden. Het heeft
me meer gevoel gegeven voor de

Ik wil graag nog eens benadrukken (omdat ik weet hoeveel ouders
er op tegen zijn om volgens een Programma te werken) dat ik bij het
Macquarie Program steeds weer het
gevoel had, dat het precies datgene
bood wat je eigenlijk toch al met je
kind zou doen. Alleen hield ik me

nu bewuster met het kind bezig en
vulde de tijd die ik aan Andrea besteedde zo zinvol en zo gestructureerd als maar mogelijk was, zonder het spelelement te verwaarlozen.
Van zomer 1988 tot winter 1990
werkten wij ons door het Macquarie
Program heen en hoe groot was
onze vreugde en onze genoegdoe-

ning toen we ontdekten dat we in
alte vijf ontwikkelingsdomeinen zo
ongeveer bij de laatste taken aangekomen waren. Toen werd me duidelijk hoe hard we bij al dat sPelen
toch "gewerkt" hadden en hoeveel
mijn dochter geleerd had in die tijd.
En ik ook!
Cora Halder-Pijnacker

LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN
Verslag van een symqosium
llp
l..f

15 februari

j. L vond te

Utrecht een groot internatio-

naal symposium over le¡en lezen
schrijven plaats. Het werd georganiseerd door de European Down's
Syndrome Association (EDSA) samen met de SDS. In de zaal zaten
yer over de honderd toehoorders. Er
waren tolken aanwezig, zodat de
grotendeels in het Engels gehouden

lezingen via de koptelefoon ook in
het Nederlands gevolgd konden
worden. Het symposium werd geopend door EDSA-president Augusto Bosio. De dagvoorzitter was
Prof. Dr. A. van Gennep, verbonden aan de faculteit der Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Een verslag
van Hedianne Bosch.

Verschillend en toch gel¡¡k
De eerste lezing werd gegeven door
Prof. Etta V/ilken van de Universiteit van Hannover. Zij vertelde over
haar ervaringen met lezen en schrijven in integratieve schoolprojecten
in Duitsland. Tnbegon met het onderscheid tussen lichamelijke afwii king, functionele beperking en han'

dicap. Hoewel kinderen met

Down's syndroom allemaal dezelfde lichamelijke afwijking hebben,
zijn de beperkingen in hun persoon-

lijk functioneren heel verschillend,
evenals de mate waarin zii "gehandicapt" zijn (dat wil zeggen benadeeld worden door de samenleving).
Kinderen met Down's syndroom
die zonder speciale hulp in reguliere schoolklassen geîntegreerd worden zijn - ondanks hard werken niet in staat dezelfde leerresultaten
te behalen als hun normale klasgenoten, aldus prof. Wilken. Zij weten dit ook en voelen zich daardoor
gefrustreerd. De spreekster betoonde zich daarom een voorstander van
een andere mogelijkheid tot integra-

tie, namelijk in heterogene leergroepen.Deze leergroepen bestaan uit
kinderen met zeer uiteenlopende
vaardigheden en leerverm ogens. Zij
leren samen, maar niet op dezelfde
manier of in dezelfde tijd. Dat is
meer dan gewoon samen zijn in een
lokaal, of alleen sociaal geaccepteerd worden. Integratief onderwijs'
zoals prof. Wilken dat begeleidt,
staat kinderen toe verschillend te
zijn, maar zich gelijk te voelen. In
deze context heeft zelfs het langzaam lerende kind de mogelijkheid

om te leren zonder frustraties. Voor
deze vorm van onderwijs zijn ech-

ter zowel een verandering van de
klasse-inrichting als van de manier
van lesgeven noodzakelijk. Ook is
het aantal leerlingen in zo'n klas
kleiner dan gewoonlijk: van de 18
kinderen in totaal hebben er 2 à 4
een handicap. De klas wordt geleid
door één basisschoolleerk¡acht en
één leerkracht uit het speciaal onderwijs. De verschillende leerdoelen - zoals lezen, schrijven en rekenen - worden niet in aparte lessen
onderwezen, maar geintegreerd in
speciale projecten over onderwerpen die de kinderen interesseren. Ieder kind heeft zijn eigen oefenplan
voor de week. De motivatie van
alle leerlingen is groot.

80

% kan vroeg leren lezen

Als tweede sprak Maria Tloncoso
uit Spanje, president van de Stichting Down's Syndroom van Cantabrië,. Zij is zelf moeder Yan trvee
verstandelijk gehandicapte dochters
van wie de jongste het syndroom
van Down heeft. Tìct voor kort was
de overgrote meerderheid van zulke
kinderen in Spanje analfabeet. Ze
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bezochten vrijwel allemaal scholen
voor speciaal onderwijs waar pas

bij een ontwikkelingsleeftijd van 6
jaar (kalenderleeftijd meestal ca. 12
à 13 jaar) met lezen werd begonnen. Maar vaak ook dan niet meer,
omdat de kinderen inmiddels een
"plafond" in hun ontwikkeling zovden hebben bereikt. In de provincie
Cantabrië is hier sedert de jaren
tachtig verandering in gekomen
dankzij het werk Yan de genoemde
stichting. Nu bezoekt zo'n80 %
van de kinderen met Down's syndroom daar de gewone school, met
extra begeleiding door een pedagogisch team vanuit de stichting.
Mevrouw Tboncoso ontwierp zelf
een speciaal leesprogramma voor
deze kinderen. Haar doel was en is
om 80 % van de kinderen met
Down's syndroom vroeg te leren lezen, onafhankelijk van waar ze naar
school gaan of worden opgevoed.
Dat betreft met name de groep kinderen die matig verstandelijk gehandicapt worden genoemd (IQ 40 à
60). Maria Thoncoso doet tevens onderzoek naar de ontwikkeling van
de leesvaardigheid van de kinderen
met Down's syndroom die volgens
haar methode onderwezen worden.
Uiteindelijk wil zij bereiken dat in
de komende vijf jaar alle personen
met Down's syndroom - op enkele
zeer uitzonderlijke gevallen na leren lezen en daar ook plezier aan
beleven.

Leren lezen om te leren praten
Na de koffiepauze volgden drie andere sprekers, van wie Sue Buckley
uit Engeland de eerste was. Zij is

sinds 1980 bezig met onderzoek
naar de vroege leesvaardigheid van
kinderen met Down's syndroom.
Haar interesse hiervoor werd gewekt door de brief die zij ontving
Yan een vader. Die schreef dat zijn
dochtertje met Down's syndroom
(Sarah Duffen, zie DaU .7) op driejarige leeftijd al in staat was om met
lezen te beginnen. Uit het onderzoek van de spreekster is intussen
onder andere gebleken dat tenminste 20 % van de kinderen met
Down's syndroom losse woorden
kunnen leren lezen op een leeftijd
van 3 tot 4 jaar. En soms zelfs al
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met2 jaat! In de methode die meYrouw Buckley hanteert wordt gebruik gemaakt van uit de early intervention bekende technieken, zoals
taakanalyse, kleine stapjes, "errorless learning" (leren zonder fouten
te maken) en sociale bekrachtiging
(beloning). "Errorless learning" is
een zeeÍ goed middel om zelfvertrouwen op te bouwen, met name
voor kinderen met Down's syndroom die het vaak moeilijk vinden
hun foute antwoorden zelf te corrigeren. Bij de methode van Sue
Buckley leren de kinderen
tegelijkertijd lezen en praten. Uit
observaties blijkt dat nieuwe woorden die een kind via woordkaarten
geleerd heeft spoedig in de spraak
worden opgenomen. Ook blijkt dat
door het oefenen van twee- of driewoord-zinnetjes via het lezen deze
zinnetjes sneller in de spontane
spraak verschijnen. Leesonderricht
helpt tevens bij het aanleren van
grammaticale regels. Het is bekend
dat de cognitieve ontwikkeling van
kinderen met Down's syndroom
vooruitloopt op hun taal/spraakontwikkeling, in mindere mate op die
van de receptieve taal, maar vooral
op die van de spraak. Door verder
onderzoek werd duidelijk dat kinderen met Down's syndroom enkele
specifieke leerproblemen hebben
die de achterstand in hun
taal/spraakontwikkeling kunnen verklaren. Het is dus zeker geen kwestie van alleen maar vertraagd zijn
in hun ontwikkeling of "nu eenmaal
niet slim genoeg zijn". Mevrouw
Buckley noemde:
- Gehoorverlies. Dit komt voor bij
80 % van de jonge kinderen met
Down's syndroom. Kinderen bouwen de kennis van de wereld om
hen heen op in relatie met andere
personen in hun omgeving. Gehoorverlies is daarbij ænzÊßt ernstig be-

-

-

lemmering.
Afwijkende pre-verbale communic at i e wardi g he d e n. Baby' s met
Down's syndroom zoeken vaak minder oogcontact met hun moeder, en
het beurt nemen komt minder goed
op gang.
Betere presøties bij talcen die visueel worden aangeboden. Uit een aan-

tal onderzoeken blijkt dat kinderen
met Down's syndroom beter preste-

ren op taken die visueel worden aangeboden en tevens als ze kunnen antwoorden door te wijzen of met de
hand een keuze te maken in plaats
van verbaal te reageten.

-

-

functionerend quditief karte
termijn geheugen. Hierdoor wordt
Slecht

het venverkenvan gehoorde complexe zinnen en grammatica sterkbemoeilijkt. Het visuele geheugen van
de kinderen functioneert waarschijnlijk beter dan het auditieve geheugen.
Laet op gang komen yan de spraakprodulaie. Dit houdt verband met de
vertraagde en vooral specifieke ontwikkeling van de motoriek.

Mevrouw Buckley vond vanwege
deze specifieke problemen dat onderwijsstrategieën voor kinderen
met Down's syndroom moeten aansluiten op hun sterke punten en tevens moeten proberen om hun zwakke punten te vermijden. Interventieprogramma's mogen daarom volgens haar niet louter op studies naar
de normale ontwikkelingsprocessen
van kinderen gebaseerd zijn.
G ee

n " I eesvoorw

aa rd e n"

De volgende spreker was Isidoro
Candel uit Murcia, Spanje. Ook hij
benadrukte het belang van het
vroegtijdig leren lezen voor de ontwikkeling van de spraak. Fina Navarro en hij hebben samen een leesprogramma voor jonge kinderen
met Down's syndroom ontwikkeld.
Evenals de vorige sprekers konden
zij vaststellen dat het niet nodig is
dat een kind een bepaalde ontwikkelingsleeftijd heeft, of aan bepaalde
z. g. leesvoorwaarden voldoet, voordat hij of zij aan het leesonderwijs
kan deelnemen. De enige voorwaarden zijn: een zeker minimum aan
expressieve taal, het begrijpen van
korte verbale opdrachten, een zeke¡e aandachtsspanne en werkhouding
en tenslotte het vermogen om yoorwerpen te kunnen "matchen" en van
elkaar te onderscheiden. Ook aan
het schrijven wordt vanaf het begin
aandacht besteed, Hiertoe worden
eerst allerlei voorbereidende oefeningen gedaan, alvorens de techniek van het schrijven stap yoor
stap wordt aangeleerd.
Navarro en Candel hebben na zes

jaar een follow-up studie gedaan

naaÍ de resultaten van hun leesprogramma bij zeven kinderen met
Down's syndroom. Hun niveau van
zowel technisch als begrijpend lezen
blijkt zeer acceptabel te zijn en beter
dan dat van hun expressieve taal.

Verschil in leesniveau veel
kleiner dan verschil in lQ
De laatste lezing voor de lunch
werd gegeven door Professor Aldo
Moretti van het Centro Ligure
Down (CEPIM), Italië's meest vooraanstaande interventiecentrum.

Evenals zijn voorgangers wees hij
erop dat het verschil in leesniveau
tussen kinderen met Down's syndroom en gewone kinderen veel
kleiner is dan hun verschil in intelligentie (IQ). Dat is door verschillende onderzoeken aangetoond. Als gevolg van de traditionele opvatting
dat iemand's algemene intellectuele
niveau een bepaald stadium moet
hebben bereikt alvorens met lezen
kan worden begonnen, gebeurt dat
in de meeste scholen voor speciaal
onderwijs veel te laat. Dit heeft volgens Moretti schadelijke gevolgen

voor diverse ontwikkelingsgebieden. Hij stelt:
- dat kinderen in de periode tussen

hun derde en hun zevende levensjaar een grote interesse en motivatie

-

hebben om te leren;
dat de psycho-motorische ontwikke-

ling bij kinderen met Down's syn-

droom meestal vertraagd is.
Deze twee samen houden het risico in dat we gaan wachten op ge-

beurtenissen die zich misschien wel
nooit zullen voordoen. Dat neemt
echter niet weg dat kinderen met
Down's syndroom wel kunnen leren lezen en schrijven. Het vermogen om te leren lezen houdt niet duidelijk verband rnet het niveau van

fysiologische rijping. Ook binnen
de groep kinderen met Down's syndroom is er geen verband aangetoond tussen intelligentie en leesniveau, stelde de spreker.

Integratie ziet Moretti niet louter
als het aanschuiven Yan een extra
bankje in de klas: er moeten wezen-

lijke overeenkomsten zijn tussen
het kind met Down's syndroom en
de andere kinderen. Hij vindt ook
dat de leeftijdsniveaus niet te ver
uiteen moeten lopen. Hij denkt dat

kinderen met Down's syndroom
dus niet met andere kinderen in een
klas geplaatst moeten worden op basis van verstandelijke leeftijd alleen.

Moretti vindt leesvaardigheden
belangrijk omdat kinderen met
Down's syndroom hierdoor de mogelijkheid hebben zelf informatie
uit hun omgeving te halen en hun
kennis van de wereld snel te kunnen uitbreiden. Hij hecht veel waarde aan onderwijs met behulp van de
computer (zie DaU.14). Hierdoor
leert een kind met Down's syndroom niet alleen méér, maar ook
op dezelfde manier als de andere
kinderen.

Stap voor stap leren lezen een case-study
De middagzitting werd geopend
door Erik de Graaf, die aan de hand
van videomateriaal de ontwikkeling
van de leesvaardigheid van zijn eigen zoon David toelichtte. Hij begon met te vertellen hoe David kort
na zijn derde verjaardag getest
werd. Daarbij was gebleken, dat
hij, met een IQ van 50, in technische termen uitgedrukt een zeer gemiddeld kind met Down's syndroom was. Erik en echtgenote Marian waren toen al begonnen met de
leesmethode van Sue Buckley, die
voor een groot deel gebaseerd is op
"Leleîlezen" uit het Macquarie
Program (zie de bestelrubriek op de
achterpagina). In deze methode worden drie stappen onderscheiden:
(matchen), nselecting"

'møtching"

(kiezen) en'naming' (benoemen).
Matchen is het bij elkaar zoeken
van overeenkomstige afbeeldingen
of woordkaarten, kiezen staat voor
het zelf uitkiezen van één bepaalde
benoemde afbeelding of woordkaart
en met benoemen wordt het zelf benoemen van een afbeelding of het
verklanken van een woord op een
woordkaart bedoeld.
Op de leeftijd van twee jaar en negen maanden leerde David matchen
met behulp Yan memorykaarten.
Een maand later werd met door

Erik en Marian zelfgemaakte woordiotto's begonnen. Toen David bijna
3 was lukte het voor het eerst om
hem benoemde woordkaarten terug
te laten geven (kiezen). Rond zijn
vierde verjaardag begon hij ook

zelf woordkaarten te benoemen of
het bedoelde voorwerp aan te wijzen wanneer hij het woord nog niet
zeggeî kon. Vanaf dat moment werden er eigen "leesboeken" voor hem
samengesteld: een multomap met
op de ene bladzijde een woord en
op de andere bladzijde een afbeelding van het bijbehorende voorwerp, of de persoon, etc. De afbeelding werd dan eerst afgedekt. David mocht het schutblad pas weghalen nadat hij het woord had gelezen. De persoonlijke leesboeken
werden geleidelijk aan uitgebreid,
waarbij ook driewoord-zinnetjes uit
David's belevingswereld ten tonele
verschenen (zoals "brood hap af").
Tegen zijn vijfde verjaardag begon
hij zulke zinnetjes redelijk vlot zelf
te "lezeÍt" . Ook kon hij toen al
woorden analyseren in letters en op
die manier zijn eigen uitspraak corrigeren.

David ging met ruim 4 naar groep
van de basisschool. In groep 2
werd begonnen om op school gebruik te maken van zijn leesvaardig1

heid. Dankzij een van thuis meegenomen tekst, waarin bijvoorbeeld
de gebeurtenissen van het weekend
vermeld stonden (zoals "David pappa op boot"), kon hij ook iets in-

brengen in het kringgesprek. Ook
begon de schoolleiding daardoor anders te denken over David's toekomstige mogelijkheden. Toen hij
naar groep 3 ging, probeerden Erik
en Marian ervoor te zorgen dat David consequent een stukje voor
bleef op zijn groep door thuis al de
aansluiting te maken naar de methode "Veilig leren lezen", die op
school gebruikt werd. Over de bestede tijd zei Erik, datze de afgelopen vijf jaar gemiddeld een paar minuutjes per dag gerichte aandacht
hebben gegeven aan het vroegtijdig
leren lezen als hulpmiddel bij het
praten. Dat ging dan in de vorm van
een afwisselend spel, dat door David meestal gewaardeerd werd. Hij
is nu met zijn acht jaar nog steeds
voor op het leesniveau van zijn klas
(groep 3). Erik beschouwt het als
een wonder zijn spontaan nog zeer
beperkt sprekende kind goed verstaanbaar meerdere bladzijden over
bijvoorbeeld Klein Duimpje te horen voorlezen!

DOWN AND UP, lente 1992, nummer 17

Tieners leren lezen
Carine Aerts, logopediste, vervolgde de middag met een lezing over
haar werk met jongeren met
Down's syndroom op een school
voor speciaal middelbaar onderwijs

leren lezen! Zij besloot met te stellen dat lezen een dimensie toevoegt
aan ons leven en dat"de wortels
van het onderwijs bitter zijn, maar
de vruchten zoet".

in Verviers, België. Die leert zij

Lezen moet ¡e doen

daar lezen en schrijven. Na een korte periode waarin ze woorden leren
herkennen wordt overgegaan op de
analytische fase, waarbij ze met de
afzonderlijke letters vertrouwd worden gemaakt. Nadat ze de letters
eerst op verschillende manieren in
de ruimte uitbeelden, lercn zij deze

Renée Rotman-Fuldauer was de laatste spreker op deze lange dag. Zij
gaf een uiteenzetting over de methode van Tlijntje de Wit-Gosker: "Lezen moet je doen". Daarin wordt
een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen lezen en schrijven. De stelregel is: lezen moet je doen en schrijven moet je voorlopig laten. Na de

uiteindelijk ook schrijven. Tevens
wordt er veel aandacht besteed aan
de uitspraak. De leeslessen worden
gegeneraliseerd in de andere schoolvakken en naar het sociale en culturele leven van de leerlingen buiten
school. Ook wordt het "lezen voor

je plezief' gestimuleerd.

Leren lezen ls een recht
Prof. Monique Cuilleret uit Lyon
was verhinderd. Daarom werd haar

lezing na de theepauze voorgelezen
door Monique Randel uit Duitsland.
Frankrijk is één van de weinige landen waar bewust voor de analytische methode wordt gekozen (eerst
de letters leren, dan pas hele woorden). Bij de meeste wetenschappers
bestaat op dit moment namelijk een
consensus over de meest effectieve,
of in ieder geval de meest logische
leesmethode. Daarbij baseren zij
zich op het onderzoek naar de nor-

male kinderlijke ontwikkeling. Bedoeld wordt hier de "globaalmethode" (eerst hele woorden en daarna
pas de letters). Ook week de opvatting van Madame Cuilleret af van
die van de meeste andere sprekers
waar het de aanvangsleeftijd om te
leren lezen betreft. Zij beschouwt
de leeftijd van 7 à 10 jaar, waarop
de meeste kinderen leren lezen, ook
voor kinderen met Down's syndroom als de meest geschikte leeftijd om met leesonderwijs te beginnen. Naast het beschrijven van de
methode benadrukte de auteur van
deze lezing het belang van het lezen als ondersteuning van de gesproken taal. Ook stelde zij met
klem dat ieder kind het recht heeft
onderwijs te volgen, dus ook om te
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lichaamstaal ontwikkelt zich eerst
de spreektaal en daarna pas de
schrijftaal. Dat is het hoogste taalniveau, aldus de spreekster. In de methode worden de letters aangeduid
met behulp van klankgebaren, één
gebaar voor iedere letterklank van
het alfabet. Deze gebaren werden
ontworpen door de Franse logopediste Borel Maisonny. Mevrouw De
V/it gebruikte ze om de articulatie
van haar dochtertje met Down's
syndroom te verbeteren. In de methode komt het lezen na het spreken. De kinderen leren stap voor
stap de gebaren met de lettertekens
te verbinden. Om het lezen aan te
moedigen wordt er tevens gebruik
gemaakt van pictogrammen. Als
een belangrijk voordeel van de methode wordt gezien dat kinderen leren lezen door te doen. De gebaren
worden niet snel vergeten en kunnen later steeds te hulp worden geroepen bij het lezen of schrijven.

"Confused"
Het symposium werd afgesloten
met een ronde tafeldiscussie, waarin met name één vraag de nodige
stof deed opwaaien. Eén ouder was
"confused" geworden (in de war geraakt) door de verschillende leesmethoden en vroeg zich af welke hij
nu mo€st gaan gebruiken. Zijn
vraag werd beantwoord door Sue
Buckley. Zij legde uit, dar uit alle
recente onderzoekspublicaties blijkt
dat gewone kinderen die beginnen
te lezen zich niet bezig houden met
de overeenkomst tussen letters en
klanken, maar woorden als een geheel herkennen. Juist doordat ze hie-

rin vorderingen maken wordt hun
aandacht geleidelijk aan getrokken
naar de afzonderlijke letters. Om te
leren spellen en schrijven is echter
de kennis van het alfabet onmisbaar. De tegenstrijdigheid tussen de
methodes zit hem dus niet in het
wel of niet aanleren van hele woorden, respectievelijk afzonderlijke
letters, maar in de volgorde waarin
dat gebeurt. De drijfveer voor kinderen om te leren praten is dat ze
met je willen communiceren, dat ze

begrepen willen worden. Daarbij
zijnze niet geinteresseerd in de
vorm waarin die communicatie gegoten wordt, zolang de boodschap
maar overkomt. Het is belangrijk te
bedenken dat voor langzaam lerende kinderen het lezen ook een mid-

del tot communicatie is. Daarom
raadt Sue Buckley af om veelvuldig
te oefenen met letters en klanken
voordat met het eigenlijke lezen begonnen wordt. De kinderen hebben
immers geen idee waarom ze al die
oefeningen moeten doen. Het is
geen vaardigheid die ze in hun dagelijks leven kunnen gebruiken.

Tenslotte
Na een korte samenvatting door Professor van Gennep ging ieder weer
zijns weegs. Het was een intensieve
en informatieve dag geweest, waarin met name de lezing van Sue
Buckley voor de meeste aanwezigen een hoogtepunt vormde. Naast
de directe kennisoverdracht aan ouders lijkt mij één van de belangrijkste doelen van zo'n Europees symposium dat deskundigen uit alle landen kunnen leren van de ervaringen
van buitenlandse vakgen oten. 7-odoende kan hun kennis over mensen met Down's syndroom, en over
de methoden om hun ontwikkeling

te bevorderen, niet stapsgewijs
maar sprongsgewijs toenemen. Dat
kan de emancipatie van "onze" kinderen alleen maar ten goede komen!
Hedianne Bosch

Naschrift van het SDS-bureau: op
dit moment wordt er hard gewerkt
aqn een bundel met slle teksten van
de lezingen van dit symposium die

de

SDS binnenkort als eigen uitga-

ve uit hoopt te brengen.

GEEN HARTRUIS; TOCH EEN HARTAFWIJKING
naar de kindercardioloog te gaan. De borstvoedÍng
Wanneer ouders van een heel iong kindie de
is gelukt, al na drie dagen bijvoeden met een
StichtÍng Down's Syndroom bellen zijn er altiid een
injectiespuitje en voedingen van anderhalf uur ìs het
aantal punten die we t¡idens het dan volgende
mij en Joris getukt om aan de borst te drinken. Hii is
"intake-gesprek' proberen te besPreken. Hoe gaat
nu bijna tien maanden en ik geef nog steeds de
het met uw kindie? Hoe gaat het met u? Hoe ís de

gezondheìd van uw Rindie? O, ia, ìs het hartie goed?
Hoe weet u dat? Bent u al bìi een kindercardioloog
geweesf? Hoe voedt u uw kindie? En zo maar door.
'ls dat niet wat overdreven?' zult u misschien
denken.'Er zijn toch ook andere raadgevers om
zulke ouders heen'. Vaak horen de medewerkers
van het SD9-bureau a,chteraf hoe nuttig die extra
navraag ís geweest, biivoorbeeld tiidens de pauze
van een informatiedag early intervention. Dat bliikt
in de praktijk vaak de gelegenheid te zÍin voor een
persoanlìjke kennismaking met mensen metwie te
voren vaak meerdere langere telefoongesprekken
zìin gevoerd met als aanleíding de geboorte van
een kindje met Down's syndroom, Af en toe neemt
een ouder de moeite om ziin of haar ervaringen op
ddt punt op papier te zetten. Hieronder drukken we
een deel van zo'n brìef af. Dan wordt heel duideliik
hoe belangrijk die gedetailleerde navraag is.
'ln juni 1991 ie ons kontakt met de St¡chting Down's
Syndroom ontstaan; toen was onze zoon Jor¡s net
twee maanden. lk heb toen een telefoongesprek
met u gehad. lJ adviseerde mii toen om te proberen
mÍjn zoon weer de borst te geven (ik gaf toen
afgekolfde melk in een fles) en ook eens met hem

borst. Dít fijne en mooie kontakt met mijn kind is nog
steeds de mooiste beloning van het doorzetten van
toen. Maar ìk wil ook u bedanken voor uw goede
advies.
Verder heb ik er bii de kinderarts op aangedrongen
om naar de kindercardioloog te mogen. Eerstvond
de kinderarts het n¡et zo nodig ... Hii hoorde immers
nÍets [geen hartruis, red.]. Maar om mii gerust te

stellen mocht er in het plaatseliike ziekenhuis een
cardiogram gemaakt worden. Nog dezelfde dag
betde de kinderarts oP met ziin excuses en hii had
at een afspraak voor ons gemaakt b¡i de
kindercardioloog.
Daarwas al bii de eerste echo duidelìik datJoriseen
groot gat in ziin hart had wat operatief gedicht
moest worden.

ln oktober heeft Jorìs een

hartcatheterísatie
ondergaan. Hierbii kwam aan het licht dat Joris ook
maar één hartktep had. Op elf november is hii aan
zijn hart geopereerd ....'
Op voorstel van de redactie van'Down and Up'is
de naam van het kindie veranderd en de naam en
de woonplaats van de moeder niet opgenomen.

CORKY THACHER IS TERUG!
Nieuwe afleveringen

Biografíe van Chr¡s Burke is uit

Groot was onze ve¡bazing en ook
onze vreugde toen op 20 februari
j. l. de Amerikaanse familieserie
"Life goes on", rondom hoofdper-

Een ander nieuwtje met betrekking
tot Corky Thacher is het uitkomen
van de Amerikaanse versie van de
biografie van de man die Corky
speelt: Chris Burke. Het begin is ietwat langdradig, maar verder is het
een heel vlot geschreven typering
van het leven van 's werelds bekendste man met Down's syndroom. Heel leuk om te lezen zijn

soon

Corþ

Thacher met Down's

syndroom, teruggekeerd bleek op
RTL-4.
Die eerste aflevering was gelijk
raak met een heel belangrijk thema:
moeten kinderen met Down's syndroom zodanig worden gestimuleerd dat ze de grenzen van hun
kunnen bereiken of is een volledig
beschutte opvoeding beter? Uiteraard werd hier voor het eerste gekozen.Heel boeiend waren de dialogen tussen drie verschillende volwassenen met Down's syndroom,
We hopendat RTL-4 weer een flinke voorraad afleveringen heeft aan-

gekocht!

vooral de uitgebreide beschrijvingen van de opnamen van allerlei bekende afleveringen van de serie
"Life goes on". Hoe is het allemaal
gedaan? Heel interessant en bemoedigend is verder de conclusie van
regisseur Rick Rosenthal aan het
eind van twee jaar werken met
Chris. Hij denkt, dat de snel veranderende, stimulerende omgeving
van de "set" de zesentwintigjarige

Chris ingrijpend hebben veranderd:
"Ik denk dat de rigoreuze eisen die
de show aan hem gesteld hebben

zijn vermogen om te lezen, te leren
en te onthouden vergroot hebben.
Hij is gedwongen om meer na te

denken. Zijn verbale mogelijkheden

zijn geweldig vooruit gegaan en ik
denk, dat hij zelfveruekerder is".
'V/ie zei er ook al weer, dat kinderen met Down's syndroom een "plafond" in hun ontwikkeling bereikfen?

Burke, C. en McDaniel' J. B.
(1991), "A special kind of hero: the
star of "Life goes on" tells his remarkable story", Doubleday, New
Yorlq U. S. A.,ISBN: 0-385-41645-8,
248 blzn.

KORTE BERICHTEN
Soms verschijnen er in de vakpers,
temidden van honderden andere publikaties over heel specifieke deel-
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aspecten van Down's syndroom per
jaar, goede overzichtsartikelen die
eigenlijk iedereen zou moeten le-

zen. In het afgelopenjaar was dat
het geval in een alom gerespecteerd
medisch vakblad. Qua inhoud heeft

DOWN AND UP, lente 1992, nummer 17

het ongeveet dezelfde strekking als
onze Preventief Geneeskundige
Checklist. In het vervolg kan iedereen daarnaar verwijzen. Vanafhet
bureau zouden we daarom iedere
medicus die met kinderen/mensen
met Down's syndroom te maken
krijgt met klem willen aanraden het
betreffende artikel te bestuderen.
De gegevens zijn:

Coole¡ \il. C. en Graham, J. M.
(1991), "Down Syndrome - An update and review for the primary pediatrician", Clin Peds, Vol.: 30, nr,:
4,b12n.233-253

-

500,- (algemene activiteiten).

Uitgeverij Zwijsen, Tilburg,
/ 1.000,- (organisatie symposium
"I.eren lezen en schrijven").
Stichting Fondsenwervingsacties
Vollsgezondheid, Den Haag,

/

Giften

-

-

"f

10.000,= (organisatie symposium

"Leren lezen en schrijven").

Vereniging van Oud-Employe's der

"Koninklijke/Shell", Den Haag,

KERNEN
Hieronder volgen zoals altijd weer
de telefoonnummers van de coördinatoren van de SDS-kernen. Er
zijn dit keer twee nieuwe bij: in de
regio Amersfoort en op de Zuidhollandse eilanden. Ouders die met andere ouders in contact willen komen, bijvoorbeeld om meet aan de
weet te komen over het werken met
het Macquarie Program in de dagelijkse praktijk, kunnen bellen met
het nummer in hun regio.

\ilest-Groningen (IVGR)

:

Cora Geljon, 05945-1 7631

Friesland (FRL):
N

icolette W ild schut, 058-88344Íl

Zuid-Drenthe (ZDR):
J ean n et Sc h o lten,

Udwien

ijenhuis-Broens,
08350-25973
Utrecht 1 (UTR):
Carla Eimers, 03465-64577
N

Utrecht 2 -regio Amersfoort- (AMÐ
Anja Nieuwenhuis, 033-758213, of
Henny 8os, 03499-83363
Noordelij k Noord-Holland (NNE) :
n H adm an s, 0227 O-17 69 ol
Lia Visse4 02285-117æ

J antie

Amsterdam (AMS):
Hedianne Bosch en Geft de Graaf
020-671 881 3 en
Emmy Kwant, 020-6978957

Zuid-Ilolland

1 -regio Rotterdam,
Delft, Den Haag e.o.- (RDD):

Monique Kromhout, 015-617202

Zuid-Holland 2 -regio Gouda-

0528/.25æ

West-Overijssel (WOV)

Oost-Gelderland (OGL);

:

vakature

(GDA):
Yvonna en Han Kamperman,
820-26675

01

Zuid-Holland 3 -Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, en Hoekse
Waard- (ZHZ)t
Dani van der Velde, 01877-2286, ol
Ans de Jong, 01883-20509
Westelij k Noord-Brabant (WNB) :
Helène van der Prijt,01620-59852

Centraal Noord-Brabant (CNB):
Rian en Cees van Broekhoven,
073417278
Oostelük Noord-Brabant (ONB):
de heer Akkerman, 040-536563

Noord-Limburg (NLB):
ftan ka Sfayens, 04780-87889

Midden-Limburg (MLB)
N etty E n g e I s - e e u rts, 04É;93 -297 2

Zuid-Limburg(ZLB)t
Gregor en Willemien ftanssen-Bovy,

043472759

7*eland(ZLD):
Klaas an Els van der Meulen,
0't1N-32227

AGENDA
a

zaterdag 28 maart, 09.30- 1 6.00 uur,
SDS-kem 7*nland, workshop early
intervention met Erik de Graaf in
Middelburg. Inlichtingen en opgave
via OIIOO-32227.

o dinsdag 31 maart,20.00 uur, SDSkern West-Groningen, thema-avond
over integratie met gastspreker in
Bijem. Írlichtingen en opgave via

05945-1763r.

o dinsdag 3L rnaaf, SDS-kern NoordHolland-Noord, informatie-avond
over de motorische ontwikkeling
van kinderen met Down's syndroom
in relatie tot het Macquarie hogram, met fysiotherapeute. krlichtingen en opgaye viaO2285-LI766.

o donderdag 2 apn1,20.00 uur, SDSkern West-Brabant, thema-avond
over het Kinderdagverblijf met de
orthopedagoge van KDV "Het overstapje". Inlichtingen en opgave via

01620-59852.
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o wijdag

3 april, SDS-kem Zuid-Holland 2 (regio Gouda), thema-avond
over ergotherapie bij kinderen met
Down's syndroom. Inlichtingen en
opgave via O1820-2667 5.
o zaterdag 4 april, 09.30-16.00 uur,
landelijk bureau SDS in samenwerking met de Kruisvereniging Ermelo, workshop early intervention door
Erik de Graaf, Wijkgebouw, Hanengewei 81, Ermelo. Inlichtingen en
opgave via O5228-1337 en 034L7 -

527rr.
o dinsdag 7 apnl, SDS-kern Zuid Holland 3 (Goeree Overflakkee, VoomePutten en Hoekse ltry'aard), koffieochtend, Rijksstraatweg I 57, Hellevoetsluis. Inlichtingen en opgave
via 01883-20509.
o zondag 12 apnl, 13.30-16.30 uur,
SDS -kem Noord-Limburg, familiemiddag, Peuterspeelzaal de Mierenhoop, Hubenhof 67, Venray. Inlich-

tingen en opgave via 04780-87889.
15 april, SDS-kern
Utrecht 1, lezing over prenataal onderzoek door Lieve Christiaens, gynaecologe. Inlichtingen en opgave
via Yvonne Legué, 030-117728
a z.aterdag 25 apnl, 09.30- 16.00 uur,
SDS-kern Utrecht 2 (regio Amersfoort), themadag Down's syndroom
door Erik de Graaf, LOM-School

o woensdagavond

"de Drieluik", Tnev aatderspad

I

5,

Amersfoort. Inlichtingen en opgave
via 033 -7 5821 3 of 03499-83363.

De onderstaande activiteiten van de
SDS-kernen zijn niet aan een bepaalde, vaste datum gebonden of
alle gegevens waren nog niet bekend. Neemt u zelf even contact op?
o SDS-kem V/est-Groningen: oudercontactavond iedere zes weken,
05945-17631.
o SDS-kern Friesland; ouderbijeen-
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komst iedere derde woensdagavond
van de maand, 058-883443.

o SDS-kem Zuid-Drenthe: inlooPavond iedere eerste maandagavond
van de maand, 05284-2550.

o SDS-kern Utrecht 1: inloopochtend
iedere laatste

wijd.g van de maand,

zes weken, 020-67 I88L3.

Houtwerf 18, Vleuten, 03465-&577.

o SDS-kern Centraal Noord-Brabant:

o SDS-kern Noordelijk Noord-Hol-

iedere dinsdag- en woensdagochtend peuterspeelgroep van 9.30 tot

land: peuterspeelgroep iedere 14 dagen,O227O-I769.
o SDS-kern Amsterdam: thema-avond
iedere twee maanden; koffie-ochtend met de kinderen erbij iedere

11.30 uur, 04163-79009.

BESTELRUBRIEK
1) Donateurs yan de SDS bestellen via Wanneperveen (05228-1334 en krijgen alleen dan bij hun bestelling een rekening op basis van de prijzen voor SDS-donateurs,
2) Leden van bij de Federatie van Ouderverenigingen aangeslotan verenigingen bestellen via lJtrecht (030-363767) en betalen dezelfde prijs
als de SDS-donateurs.
gl N¡et-donateurs en niet-leden worden verzocht zoveel nogelijk via Utrecht (030-363767) te bestellen.
B'ovenop de hieronder vermelde prijzen zullen nog verzendkosten in rekening worden gebracht. Alle bestellingen worden door de Federatie
van Ouderverenigingen in Utrecht uitgevoerd.

riret

bestelcode donateurs

blzn.

Borspoeding geven aan een baby met het syndroom van Down (uitgave La Lòche League), 20
'Down's Syndroom: De Feiten' (uitgave Federatie van Ouderverenigingen), 57
'Het moet ophouden'/ omgaan met ongewenst gedrag, T
Preventief Geneeskundige Checklist (bedoeld voor medici), voorlopige uilgave, 25
Praktische tips ter bevordering van de taal/spraakontwikkeling van kinderen met Down's syndroom, 66 blzn'

blzn.
blzn.
blzn.
Handleiding voor Ouders van kinderen met Down's syndroom (van 0 - 5 jaar), 89 blzn
Kleine Stapjes (Small Steps), inslructie-video bij The Macquarie Program, 3y2 uur

BV
DSF
oGD
PGc
SPâ
HVO
KLS

Í 3,50
f 3,50'"":l"Jr"
/ 3'00 Í 3'oo
f 2'oo Í 2,50

HBK

ooo

/ 10,00 Í 12,50
f 20,a0 Í zs,oo

GEB

Í &p0 /

s0,00

t 16,00
/ 15,s0
.f 6,00
/ 10,00

7,50
12,50

The Macquarie Program, Handboek bij het Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen CIOOO'),
36 blzn.

The Macquarie Program, Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen (-'OOO'), 62 blzn.
The Maquarie Program, Gebruiksaanwijzing bij het Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen ("OOO"),
169 blzn.
The Macquarie Program, Supplement Schoolse Vaardigheden bij het "OOO", 25 blzn.
The Macquarie Program, Supplement Schoolse Vaardigheden bij de Gebruiksaanwiizing, 47 blzn.

soo
SGB
LL

The Macquarie Program, Leren lezen, 46 blzn.
The Macquarie Program, Tekenen en voorbereiding op het schrijven, 18 blzn.
The Macquarie Program, Tellen en ciilerc,30 blzn.
TE,L.L. (Teaching Early Language for Living),
Nederlandstalige instructie-video bij het T.E.L,L.-programma, 1 y2 uur

TS
TC
TLV
TLB

TE.L.L., A Communication Program (uitgave Macquarie University), Engelstalig boek, ca. 300 blzn.

/ 11'50 / 11'50
f 20,00 Í 25'00
f 25,00 Í 31 '25
/ 95,00

f 120,00

/ 8,00 / 10,00
Í 2o,oo
/ 1s,50

Í
f

56,00 Í 70,00
Í 40,@ / 50,00
.f

AAN M E LD'IVGSFO RM U LI E R DON ATEURS SDS
Kopiëren, invullen en opsturen naar de SDS, Bovenboerseweg 4117946 AL Wanneperueen
DaU

Naam:

nr

17

Adres:
Postcode:

Tel:

Plaats:

Geboortedatum kind:

Overige gegevens: moeder/vader van een meisje/jongen met Down's syndroom,/hulpverlenerþelangstellende (s. v. p. doorhalenlai niet van toepassing is) meldt zich aan als donateur van de SDS. Mijn bijdrage van / ...,.. (de minimumbijdrage is
.f 35,-) is overgemaakt op rekeningnìrmmer I65tl23 bij de Postbank of 36.71.08.445 bij de Rabobank te Wanneperveen,
beide ten name van de Stichting Down's Syndroom (Postbanknummer van de bank 1191147).
Ik stel er we[geen prijs op dat ik ook nog apart op de hoogte gehouden wordt van de activiæiten van de kern in mijn omgeving (codeletters kern .........).
Datum:
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Handtekening:
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