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TJet zat er natuurlijk al een tijdje
I laan te komen. Maar nu is het

juni meldde het
gezinvan Erick en Gerda Altena
met Stephanie uit Notter (Tkenthe)
zichaanals de 1000e donateur van
dan zo Yer: op 26

de SDS.
Zoals altijd vroegen we bij ons gesprek eerst naar Stephanie. Ze is
het eerste kind van de Altena's en
op het moment van ons gesprek
ruim negen maanden oud. "Het gaat
hartstikke goed. Haar ontwikkeling
is tot nu toe vrijwel notmaal", zei
een trotse vader Erick. "Zeheeft
net gisteren de laatste borstvoeding
gehad. Ze eet nu goed van een lepel
en drinkt uit een flesje. Uit een beker gaat nog iets minder".
De bevalling heeft thuis plaats gevonden. Stephanie had toen een APGAR-score van 9-10. Ze zijn pas de
volgende dag met haar naar het ziekenhuis gegaan omdat de vroedvrouw zo zeker \ryas Yan haar diag"nose. "Het is gewoon zo", zei ze.
Maar de kinderarts had erge twijfels gehad, Hij wilde een bevestiging. Die hebben ze gekregen. Een
echocardiografie wees op een heel
klein gaatje in de scheidingswand
van Stephanie's hartje. Maar daar

hoeft in eerste instantie niets aan te
gebeuren.

Gelijk met de uitslag van de diagnose Yan Stephanie kregen ze yan
het ziekenhuis ook het adres van de
SDS, maar op dat moment hebben
ze daar nog niets mee gedaan. Kort
geleden lazen ze echter in een plaatselijke krant dat de kern Oost-Gel-

derland opzaterdag 20 juni j. l. een
informatiedag early intervention or-
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ganiseerde, vlakbij, in Neede. Toen
besloten ze daat heen te gaan. Daar
hebben ze vaî Lidwien Nijenhuis
geleerd over stapsgewijs werken.
ZeY,regen er een kopie van "Down
and Up" nummer 7 over early intervention en een samenvatting op papier van de videoband "Kleine Stapjes". Van de getoonde videobeelden
hebben ze gelijk al wat geleerd,
Erick: "Zaterdag voor een week
kon Stephanie op haar knietjes liggen, maar dan lag ze met haar neusje op de grond. Toen zagen we op
de video dat. ze dan met de armpjes
omhoog kwamen. 's Avonds hebben we dat geprobeerd en toen
kwam ze inderdaad ook met de
armpjes omhoog en met een week
ging ze zelf zitten. Ze zit nu enorm
stevig. Dan zegje van: hé, het
werkt toch datje dat doet". Daarna
besloten ze om ook donateur te worden, "En als je vragen hebt dan kun
je die daar kwijt", was een verder
argument,
Gerda en Erick hebben eerst gekozen voor zelf genieten van hun
baby. Zo hebben ze ook nog geen
contact gehad met de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD). "Maar we
wisten eigenlijk ook niet wat we
daarvan mochten verwachten, Je
staat er helemaal alleen voor. Niemand zegt het je als je het goed
doet. Je rolt van het één in 't ander". Gerda en hij hadden intussen
al wel contact gehad met het Kinderdagverblijf (KDV) De Iemenkorf in Almelo, maar "ik hoop toch
dat ze later gewoon naar school
kan",zei Erick. Bovendien heeft
Gerda (zelf wijkverpleegkundige)

Stephanie AItena
op basis van haar beroepsmatige
contacten op een ouderavond voor
jonge ouders al kennis gemaakt met
een kinderfysiotherapeute. Stephanie was toen net 6 weken oud. Maar
contact met een logopediste hebben
ze îog niet gehad.
Erick stelde ook nog een heel ander probleem aan de orde. Toen Stephanie een paar weken oud was
moesten ze overstappen naar een

particuliere ziektekostenverzeke-

ring. Toen waren er verschillende
maatschappijen die Stephanie niet
volledig wilden verzekeren. Daarom zitten ze nu bij Univé. Daar was

Down and Up verschi¡nt 4x per
jaar en rs een uítgave van de
Stichting Down's Syndroom,
Bovenboerseweg 41,
7946 AL Wanneperveen, tel.
05228-1 337, fax 05228-1 799.
Sluitingsdatum kopij agenda
volgende "Down and Up"
(nn20) is I november 1992.

Stephanie helemaal geen probleem.
Ze wilden wel graag de kinderarts
raadplegen om te horen hoe het hartje ervoor stond, maar dat had verder geen enkele consequentie.
Drie dagen na het eerste interview bestelde Gerda alweer 10 SDSfolders om uit te delen onder haar

collega's. Zevettelde toe4 nog dat
de kinderarts hen destijds het boekje van Baks ("Over kinderen die
men mongooltjes noemt") had aangeraden, "maar daar wordlje niet
vrolijker van" was Gerda met het
SDS-bureau ee¡s. Ze was echter uitdrukkelijk wel vrolijker geworden

op de informatiedag in Neede toen
ze op de video gezien had hoeveel
er nog mogelijk was.
Daarop schonk de SDS het gezin
Altena een exemplaar van Cunningham's "Syndroom van Down" zodat
ze îoE meer kunnen leren over de
mogelijkheden van Stephanie.

INTERVENTIE VIA DE VOEDING
TJen ootimale conditie is voor kin.D¿"r"tr met ontwikkelin gsachterstand, zoals bijvoorbeeld Down's
syndroom, nog veel belangrijker
dan voor anderen. Bovendien is alleen dan het effect van een goede
begeleiding zo groot mogelijk. Het
is immers een open deur, dat kinderen die zich niet volkomen fit voelen minder goed leren! Maar vaak
ligt er bij Down's syndroom zoveel
nadruk op de verstandelijke handicap dat er onvoldoende aandacht
wordt besteed aan de lichamelijke
aspecten. Eventuele complicaties
van de basisconditie van de betrokkenen dienen echter zo vroeg mogelijk te worden opgespoord zodat de
behandeling daarvan ook zo vroeg
mogelijk kan worden ingezet. Heel
verwarrend heet zo'n behandeling
in medisch jargon dan ook weer interventie (= ingreep).

Overgevoeligheid voor bepaald e voed ¡ ng sm idd e le n
Uitgangspunt bij de behandeling
van kinderen/mensen met Down's
syndroom behoort te zijn de systematische afwijzing van "stereotypering" (zie ook DaU.15): de neiging om bepaalde symptomen te
zien als specifiek behorend bij die
conditie endus niet behandelbaar.
Als gevolg daarvan kunnen namelijk vroege symptomen van medische complicaties over het hoofd
worden gezien zodat hooguit pas later dan nodig met de behandeling
kan worden begonnen. Zo heeft bijvoorbeeld een zeer groot aantal kinderen met Down's syndroom te
kampen met steeds weerkerende

luchtweginfecties, terwijl ook huidklachten veel voorkomen. Het is
dan niet juist om de verhoogde

gevoeligheid daarvoor alleen te wijten aan het syndroom en het daarbij
te laten, zoals nu in de praktijk helaas nogal eens voorkomt. De oor-

zaakzou namelijk ook kunnen liggen in een overgevoeligheid voor
bepaalde voedingsmiddelen. Daar
willen we het hier over hebben. Er

zijn namelijk aanwijzingen in de
medische vakliteratuur, dat die bij
kinderen met Down's syndroom frequenter voorkomt.

Mondademhaling
Mondademhaling komt veel voor

bij kinderen met Down's syndroom.
Dat is dan mede een gevolg van
chronische, steeds weerkerende
neusverstoppingen. Het ontbreken
van neusademhaling betekent dat
de ontwikkeling van het middengedeelte van het gezicht zeer bemoeilijkt wordt. Dat draagt weer bij aan
het afwijkende uiterlijk met alle nadelen van dien (zie hierna). Verder
is een goede ademhaling van wezenlijk belang voor de spraakontwikkeling, één van de allergrootste problemen, zo niet åel allergrootste
probleem van mensen met Down's
syndroom. Met een chronisch verstopte neus kan iemand niet goed
(leren) praten.
Kinderery'mensen met Down's syndroom hebben frequent last van kloven in de lippen en aandoeningen
van het tandvlees. Een goede mondsluiting kan uitdroging van lippen,
tandvlees, etc. voorkomen, zodat dergelijke klachten niet ontstaan.
Driekwart van de kinderen/mensen met Down's syndroom heeft gehoorverlies aan minstens één oor,
vaak als gevolg van middenoorontstekingen, o. a. omdat het middenoor slechter belucht wordt (via de

buis van Eustachius). Bij een gesloten mond moet regelmatig speeksel
worden weggeslikt. Bij iedere slikbeweging opent de genoemde buis
zich even. Het gevolg daarvan is
een betere beluchting van het middenoor in vergelijking met de situatie bij mondademhaling. Om mondademhaling zoveel mogelijk te voorkomen is het dus van het grootste
belang dat de luchtwegen via de
neus altijd goed vrij zijn en dat
luchtweginfecties, etc., zoveel mogelijk worden vermeden.

Hartoperaties
Zoals bekend heeft een hoog percentage kinderen met Down's syndroom (40-50 %) een aangeboren

hartafwijking, waarvan een groot
deel operatief gecorrigeerd moet
worden. Om de kans op het welslagen van zo'n operatie zo groot mogelijk te maken moet gestreefd worden naar eeî zo goed mogelijke conditie en dus naar afwezigheid van
infecties, zoals bijvoorbeeld aan de

luchtwegen.

Sociale acceptat¡e
Behalve de gezondheid van de betrokken kinderen is hun sociale acceptatie van groot belang. Omdat
de laatste jaren meer en meer kinderen een reguliere basisschool bezoeken is dat punt nu belangrijker dan
ooit. Onderzoek heeft uitgewezen,
dat die acceptatie in feite door drie
factoren bepaald blijkt te worden:
minder goede schoolprestaties, af-

wijkend gedrag en afwijkend uiterlijk. Gelukkig kunnen de schoolprestaties enigszins en het gedrag
van de kinderen in kwestie in belangrijke mate worden beinvloed
met behulp van hedendaagse bege-

DOWN AND UP, he¡fst 1992, nummer 19

leidingsvormen als "early intervention" (zieDaU.7, DaU.17 en de
Onderwijsspecial). Voor wat betreft
het afwijkend uiterlijk zijn kinderen met Down's syndroom natuurlijk vrijwel altijd in het nadeel. Dat
neemt niet weg dat in dat opzicht
toch wel het nodige kan worden
gedaan met behulp van pre-Yerbale
logopedie en fysiotherapie, bijvoorbeeld ook weer in het kader van
een early intervention-programma.
Een mond die altijd open staat of
een "eeuwige snottebel" kan eehter maken, dat veel moeite op dat
punt voor niets is geweest. Ook al
om die reden is dus de preventie
van luchtweginfecties sterk aan te
bevelen.

Onderzoek
Hierboven werd al gesteld dat er
aanwijzingen zijn in de medische
vakliteratuur dat overgevoeligheid
voor bepaalde voedingsmiddelen
bij kinderen met Down's syndroom
vaker voorkomt dan bij andere kinderen, met name bijvoorbeeld voor
zuivelprodukten. De Slowaakse kinderarts Maria Sustrová, zelf moeder
van een jongen met Down's syndroom, onderzocht onlangs het immuunsysteem van 110 kinderen met
die conditie. Niet minder dan:[L
daarvan bleken daar overgev__oelþ
voor. Weliswaar is het syndroom in
zulke gevallen dan de diepere oorzaak, maal door het volgen van een
geschilt dieet kunnen mogelijk toch
veel problemen worden vermeden.
We willen het hier heel duidelijk

stellen: er zijn aanwijzingen, niet
meer. Er zijn geen bewijzen. Maar
... tot dusverre is er in de hele wereld ook nooit echt onderzoek naar
gedaan, behalve dan naar het effect

van lery9-ei!¿¡(gluteg). Daarvoor
geldt intussen een grotere j_î_qqltf
heid van kinderen met Down's syndroom als redelijk zeker.

Allergíe

/ intolerantie

Een overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen kan verschillende oorzaken hebben:
Intoleranties - Bij sommige mensen kunnen bepaalde bestanddelen
van de voeding niet op de normale

manier worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat er een bepaald enzym
ontbreekt. Het schoo*Fõõibeelllisovergãîoetigheid voor melk vanwege gebrek aan het enlygr-.lagþq,e',
dat de melksuiker kan splitsen in
opneembare componenten. Ook de
bovengenoemde overgevoeligheid
voor gluten is waarschijnlijk zo'n

intolerantie.
Allergische reacties - Bij weer andere mensen kunnen bepaalde be-

standdelen van de voeding aanleiding
zijn tot reacties van hun afweer("immuun"-)systeem. Daar worden dan
bijvoorbeeld z. g. ønti-lichamen tegen aangemaakt. Het schoolvoorbeeld is hier koemelk-allergie bij zuigelingen en jonge kinderen.
Reacties die op allergie lijken,
maar die in werkeiijkheid niet door
immunologische verschijnselen worden veroorzaakt. Voorbeelden zijn
het ontstaan van huid- of oogklach-

ALTIJD EEFST NAAR DE DIETISTE
Wanneer uw kindje het goed doet kunt u dit stukje rustig overslaan.
Maar wat te doen wanneer u denkt dat uw kindje misschien ook
overgevoelig is voor zuivelprodukten? In dat geval moet u altijd, ín
overleg met uw arts, de hulp van een diëtiste inroepen, bijvoorbeeld
de diëtiste van uw kruisvereniging. Zelf maar wat gaan
experimenteren met voeding kan behoorlìjke tekorten opleveren.
Wanneer u uw diëtiste kunt overtuìgen van de noodzaak van het
weglaten van zuivelprodukten zal zij tegenwoordig vrijwel altijd de
stap naar de sojavoeding overslaan. Dat doet ze omdat kinderen die
overgevoelig zijn voor koemelkeiwit dat ook vaak zijn voor soja-eiwit.
Daarom zal ze eerst met hypo-allergene voeding (met
"voorverteerde' eiwitten) aankomen. Pas wanneer daarmee het
gewenste resultaat bereikt is zal zij u mogelijk laten experimenten
met produkten op sojabasis, Tenslotte, in de loop van de jaren, zal ze
met u streven naar een geleidelijke herintroductie van
zuivelprodukten omdat de meeste kinderen over hun allergie
"heengroeìenn.
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ten bij het eten van ei, vis, aardbeien of tomaten.
Het bewijs van het bestaan van
een allergie of een intolerantie, kort
gezegd een oYergeYoeligheid, is
heel moeilijk te leveren. Zeker is in
ieder geval dat "priktesteî", etc.,
geen absolute uitspraken toelaten.
Een dergelijke test kan een kind als

niet allergisch aanwijzen, terwijl
zijn of haar klachten wel degelijk
kunnen verdwijnen nadat voedingsmiddelen waar het overgevoelig
voor is uit het dieet zijn verwijderd.
Het omgekeerde kan ook. In voorkomende gevallen is een z. g. voedingsinterventie dan ook de enige
betrouwbare manier om het al dan
niet aanwezig zijn van een overgevoeligheid te beoordelen. Dat wil
zeggen het weglaten van verdachte

voedingsmiddelen en het vervolgens weer herintroduceren daarvan,
in vaktaal: eliminatie-provocqtie.
(Bij een borstgevoed kind moet
daarbij de moeder op dieet!) Bij de
bovengenoemde reacties is er trouwens sprake van twee soorten: die
op de korte en op de lange termijn.
Daarom moeten voedingsinterventies meerdere weken achtereen worden volgehouden alvorens tot het al
dan niet bestaan van een effect kan
worden besloten. Dat alles maakt
dat goed onderzoek naar het voorkomen van overgevoeligheidsreacties

op voedingsmiddelen zo buitengewoon moeilijk is. Daarom is het verheugend dat de Rijksuniversiteit
Leiden nu wil gaan onderzoeken
hoe jonge kinderen met Down's
syndroom op koemelkeiwit reageren. Veel ouders in de provincie
Zuid-Holland hebben daar dezer dagen een eerste brief over ontvangen.

Dilemma
Zobezien zou een geslaagde voedingsinterventie dus de sociale acceptatie, en daarmee de integratie, van
de kinderen kunnen verbeteren. Maar
dan is er een ander dilemma. Het
kind wat dit niet eet en dat niet mag
valt op, is anders. Een afwijkend dieet kan dus ook weer een nadeel zijn
bij een poging om een kind met
Down's syndroom zo goed mogelijk
te integreren. Op dat punt is vaak grote inventiviteit nodig.

ERVARINGEN VAN OUDERS
Vroegere ervaringen met voedingsinterventie
rt I in 1985/1986 pasten vier moel'Ld"rc van kinderen met Down's
syndroom Yan toen resp. 2, 2,3 en
4 jaar op aanraden van de huidige
voorzitter van de SDS bij wijze van
proef de voeding van hun kinderen
aan. Zij lieten met name de zuivelprodukten weg en gingen over op
een soort "natuurvoedingsdieet" op
basis van granen, peulvruchten en
groenten. Binnen enkele weken
meenden alle vier moeders significante verschillen bij hun kinderen
te constateren. De moeder van het
eerste kind, Klaas-Jan, stelde toen,
dat er veel minder snot uit zijn neusje kwam, nu alleen nog maar 's morgens. De moeder van het tweede
kind, Simon, zei destijds aan de telefoon: "Vy'e gingen niet helemaal
op natuurvoeding over ... maar we
begonnen wel volle granen te
gebruiken, volkoren brood en heel
veel groente en fruit... en de verkoudheden zijn verdweneîi onze
kinderarts zei,dat zijn longen nog
nooit zo schoon geweest waren ...",
De moeder van het derde kind,

Inge, schreef: "Haar verkoudheid
(chronisch, Red.) was zo maar
ineens verdwenen ,.," . De moeder
van het vierde kind, Tjalling, vertelde hoe ze gebeld was door een
groepsleidster van het Kinderdagverblijf dat hij bezocht met de

vraag: "Vy'at heb je toch gedaan? Hij
is nog nooit zo goed geweest...".

komt dan terecht in de alternatieve
hoek. Hoe dan ook, de oplossingen
die ouders kiezen zullen niet zo
maar zonder meer voor ieder ander
als een mogelijke oplossing kunnen
gelden. Immers, niet alle ouders
kunnen worden overtuigd van het
nut van wikkelpakkingen of het
eten van gezoute Japanse pruimen,
om maar een paar voorbeelden te
noemen. En lang niet alle ouders
zijn zich bewust van het risico van
geitemelk voor kinderen die nog
geen of weinig bijvoeding krijgen,
het foliumzuurtekort (een vitamine), en nemen daarbij de nodige actie. Het gaat er dus niet om dat de
SDS hier beslist een aantal therapieën uit de alternatieve geneeskunde wil propageren. Het gaat erom te
laten zien wat ouders in voorkomende gevallen ondernomen hebben en
met welke gevolgen.
Het zij hier nogmaals herhaald:
ook de publikatie van de ervaringen
van een zevental ouders uit het
SDS-bestand bewijst absoluut nog
niet dat overgevoeligheid voor bij-

voorbeeld zuivelprodukten bij kinderen met Down's syndroom vaker
voor zou komen. V/el is het een dui-

delijke illustratie van de problematiek zoals die zich voor kan doen en
waarbij het niet goed is om te berusten, botweg omdat de kinderen nu
eenmaal Down's syndroom hebben,

Zoë
Recente eruar¡ngen
Hieronder volgen zes interviews
van Hedianne Bosch en één ingezonden brief (over Jade) waarin de
ervaringen van verschillende ouders beschreven worden. Daaruit
blijkt duidelijk hoezeer die ervaringen op bepaalde punten overeenkomen, maar ook hoe verschillend de
oplossingen zijn die ouders zoeken
en tenslotte ook menen te vinden.
Soms vinden ze hun antwoord binnen de reguliere gezondheidszorg.
Vaak echter krijgen ze daar, ondanks de duidelijke klachten van
hun kinderen, maar weinig gehoor.
Een deel van de betreffende ouders

Jannie Stratingh is de moeder van
de ruim twee-en-een-half jarige
Zoë. Zo'é kreeg vanaf de geboorte
Almiron (de gebruikelijke babyvoeding op basis van geadapteerde koemelk, Red). Na een paar weken
kreeg ze erge last van darmkrampjes en moest ze steeds huilen. De
wijkverpleegster raadde aan Nutrilon-Soya Plus te proberen. En met
succes.

Jannie: Iedere keer meteen na het
flesje begon ze te krijsen, haar beentjes op te trekken en met veel
k¡acht te schoppen. De wijkverpleegster zei dat het leek op koemelk-allergie en bracht een stel

Zoë

proefzakjes Nutrilon-Soya. Vanaf
dat moment - Zoë was vier weken
oud - begon ze enorm op te knappen. We kregen een heel ander
kind. Toen ze vier maanden was, bezochten we de kinderarts. Deze
vond het idee van een koemelk-allergie maar flauwekul en gaf ons
het advies weer terug te gaan op de
Almiron. Langzaamaan ben ik toen

Almiron door de Nutrilon-Soya
Plus gaan mengen, mede omdat ik
van het SDS-bureau had gehoord
dat kinderen ook voor soja een allergie kunnen ontwikkelen. Eerst voegde ik één schepje toe op de dertig.
Na twee maanden kteeg ze alleen
nog gewone melk. Dat ging goed.
Zekijgt nu geen soja meer. Van de
winter was ze wel vaak verkouden.
Dan gooide ze zelf haar melkflesje
weg. Op die momenten wist ze
blijkbaar dat melk niet goed voor
haar was. De laatste tijd heeft Zoti
veel last van verstopping. Het is de
vraag of dat ook iets met die koemelk te maken heeft. Ik denk zelf
van niet. Maar ze gaan het nu helemaal onderzoeken in het ziekenhuis.

Anne-José

Joke van der Kolk is de moeder van
Anne-José die nu ruim twee-en-eenhalfjaar is, Toen Anne-José na een
jaar borstvoeding voor het eerst pap
kreeg, werd ze heel erg verkouden
en werd de huid van haar gezicht
ruw. In overleg met een diëtiste
gingzij over op een speciaal dieet.
Joke: Anne-José was vanafde geboorte wel vaak verkouden, maar
nooit echt ziek. Er was Yoor ons
geen echte indicatie om iets te
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van Japanse gezouten pruimen)
door de Nutrilon Pepti gedaan. Toen
was het helemaal over. Op dit moment geYen we af een toe een beet-

je zuivel, maar dan alleen in de
vorm van biogarde. Dat gaat goed,
maar ik vind het wel eng. Want het

vloed te hebben op het vocht in de
oren van Anne-José.

Lianne

David

Thees Wijsman heeft drie kinderen,

David de Jong is nu twee-en-eenhalf jaar olud. Zijn moeder, Ans, vertelt dat hij eigenlijk meteen vanaf
de geboorte verkouden was. Met
drie weken lag hij al in het zieken-

je zo'n dieet een jaar de tijd
moet geven. Helaas lijkt het geen indat

doen, Toen ze zes maanden was,
zijn we wel de medische checklist
van de SDS (zie de bestelrubriek op
de achterpagina, Red.) langs gelopen en hebben de ogen, oren en heupen laten nakijken. Ze bleek vocht
achter haar trommelvliezen te hebben. We laten dat nu regelmatig
controleren. Maar vanaf het moment dat ze pap kreeg werd zeheel
erg snotterig: waterige oogjes en
constant een vieze neus. Ook werd
de huid van haar gezicht heel
schraal. Erik de Graaf van de SDS
raadde aan naar een diëtiste te
gaan. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek geen aantoonbare allergie. Maar de diëtiste zei dat er dan
toch wel een overgevoeligheid kon

zijn. Zij wilde niet alleen zuivel,
maar ook soja en kippe-eiwit uitsluiten. We moesten daarom een specia-

le hypo-allergene voeding gebruiken: Nutrilon-Pepti Plus. We zagen
niet direct resultaat. Maar na vier
weken werd het toch iets beter: ik

die allemaal zuivelallergie hebben

of gehad hebben. De oudste van
acht jaar is er inmiddels overheen
gegroeid. Die eet weer alles en dat
gaat prima. Ook Lianne, het dochtertje met Down's syndroom van
vier, heeft deze zomer een allergietest ondergaan, waaruit bleek dat er
geen allergische reactie meer was.
Vanaf haar geboorte reageerde ze
echter sterk op melk en Thees
vraagt zich af of ze niet nog te jong
is om weer op zuivel over te gaân.
Trees: lkheb tien maanden borstvoeding gegeven. Lianne reageerde
daar al op als ik zelf melk dronk.
Ze groeidelangzaam. Daarna ging
ik over op Almiron. Daar heb ik
maar één blik van gekocht. Het was
meteen huilen en diarree. Door
mijn ervaring met de andere kinderen wist ik wat er aan de hand was.

Het volgende blik was Nutrilon-Pepti. Lianne begon beter te groeien.
Tot nu toe heeft ze steeds Pepti gehad. Ze krijgt geen zuivel, soja,
Lianne

.'xniJJ

hoefde niet meer de hele dag met
een zakdoek te lopen. Na zes weken werd het duidelijk dat het dieet
werkte. Haar huid knapte op en ze
was niet vaker verkouden dan andere kinderen. TWee weken later viel
ze nog wel een keer terug. Het
bleek dat ze spruw had. Dat is een

schimmelinfectie vanuit de darmen.
We kregen hier Daktarin voor.
Maar dat maakte het alleen erger.
Ze I'teeg zware diarree. Op advies
van Marian de Graaf zijn we toen
met de Daktarin gestopt en hebben
we een week lang elke dag een mespuntje umeboshi (pasta gemaakt
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uitviel ben ik op advies van de kinderarts een paar dagen geleden begonnen met wat zuivel in de vorm
van biogarde. Lianne is nu heel verkouden: ze hoest, heeft diarree en
pukkeltjes. Ik weet dus niet of ze
echt weer zuivel kan hebben, maar
ik blijf het nog even proberen.

gaat goed met het dieet en dat wil
ik zo houden. De diëtiste zegt ook

Anne-José

vlees of aardappels. Door uitproberen heb ik ontdekt dat mijn kinderen daar overgevoelig voor zijn (of
waren).
Omdat Lianne's allergie-test goed

David
huis met een longontsteking. Met
vier maanden volgde de tweede, gecombineerd met een astma-aanval.
Met acht maanden kwam hij opnieuw in het ziekenhuis terecht met
een derde longontsteking. Tbssen
de opnamen door bleef hij het
steeds benauwd hebben. Het verdubbelen van zijn medicijnen mocht
niet baten. Uit eigen beweging begon Ans met sojamelk. Sindsdien is
David het ziekenhuis niet meer in
geweest.

W

Ans: De eerste keer moest hij tien
dagen in het ziekenhuis blijven.
Toen hij weer thuis was, bleef hij aldoor benauwd, verkouden, snotterig. Hij had een piepende adem en
hoestte veel. Na de tweede opname
kregen we een spray mee voor de
benauwdheid. Dat hielp niet echt.
Na de derde opname werden zijn

medicijnen verdubbeld. Hij werd
daar erg duf van, maar het had verder nauwelijks effect. Toen ik zelf
het idee naar voren bracht om eens
soja te proberen, deed de kinderarts
dit af met de mededeling dat allergieën heel moeilijk vast te stellen
zijn en dat het geven van soja-voeding maar een mode-verschijnsel is.
Hij geloofde er dus duidelijk niet
in. Wel gaf hij me het advies parket
in Davids slaapkamer te leggen en
erover na te denken onze hond weg
te doen. Ik vond het achteraf
vreemd dat hij wel zoiets ingrijpends als het wegdoen van een
hond aanraadde, terwijl hij het uitproberen Yan een eenvoudig middel
als sojamelk niet de moeite'waard
vond. En dat terwijl David voor de
hond helemaal niet allergisch bleek
te zijn en door de overgang van zuivel op soja binnen een week een totaal ander kind werd. Als ik het er
nog wel eens met mijn moeder over
heb, zegt zij ook: "Ik kan er niet
over uit". Voor het eerst sinds negen maanden werd de benauwdheid
minder. Hij kreeg meer lucht en
ook meer energie. Na twee weken
ben ik met de medicijnen gestopt.
Hij heeft geen longontstekingen
meer gehad, alleen de gewone verkoudheden die ieder kind heeft. Hij
krijgt nog steeds geen zuivelprodukten. Soms zit het wel in iets wat hij

krijgt verwerkt, bijvoorbeeld in een
koekje, maar daar heeft hij geen
last van. Ik geefhem ook geen eieren en geen appelsap, want daar
krijgt hij diarree van.
Hij drinkt elke dag een halve liter
Nutrilon-Soya. Ik denk nog wel
eens: als ik dat eerder had geweten,
had ik hem veel leed kunnen besparen. Mijn vertrouwen in de medische stand is wel minder geworden.
David wordt nu regelmatig onderzocht door het Down's Syndroom
Team in Voorburg. Daar staan ze natuurlijk wel open voor de mogelijk-

heid van zuivelallergie.

Rick
Jeannet Scholten is de moeder van
de zevenjarige Rick. Zij weet nu
dat Rick een intolerantie heeft voor

veel voedingsmiddelen, vooral voor
gluten (tarwe-eiwit), eieren en melk
(behalve voor zure of anderszins ge-

Rick
fermenteerde melkprodukten, zoals
kwark en kaas). Na zes jaar is zijn
ontlasting nu voor het eerst normaal.
Jeanrcet: Rick heeft vier maanden
borstvoeding gehad. Toen al was
zijn ontlasting heel dun. Het stonk
en was soms schuimend.
Na de borstvoeding probeerde ik
sojavoeding. Dat viel niet goed. Almiron ging beter. Wel was hij jaar
in jaar uit verkouden.
Tl¡ssen zijn derde en vierde jaar
kreeg hij een dubbele longontsteking en bronchitis en onderging hij
elf penicilline-kuren. Van een homeopaat kreeg ik medicijnen, waardoor zijn weerstand iets beter werd.
Maar hij was nog steeds snotterig
en zijn ontlasting bleef dun. Ik besefte dat het weglaten van melk niet
voldoende was. Een allergie-test leverde echter niets op.
Op aandringen van mijn moeder
heb ik uiteindelijk een afspraak gemaakt met een natuurgeneeskundige die met Touch for Health werkt.
Die testte uit voor welke voedingsmiddelen hij wel en niet overgevoelig was. Het bleek dat Rick veel intoleranties had. De vergiftigingsgraad van zijn bloed was heel hoog.
Hij mocht behalve geen melk, ook
geen soja, eieren, gluten, suiker,
rood vlees en kleurstoffen meer hebben. Na drie weken waren er opzienbarende veranderingen. Zijn ontlasting was voor het eerst niet dun
meer. Zijn snotneus was weg. Voor
de invoering van het dieet klaagde

hij veel over moeheid. Hij wilde
vaak opgetild worden. Nu kreeg hij
meer energie en liep grotere afstanden zelf. Op school was zijn con-

centratie beter.
Het aanhouden van zo'n dieet is
niet bepaald gemakkelijk. Je moet
ondanks alle beperkingen toch rekening houden met 'wat je kind lekker
vindt en wat niet. Rick hield niet
van glutenvrij brood. Toen ben ik
zelf brood gaan bakken. Dat lustte
hij ook niet. Pannekoeken, gemaakt
van een mengsel van boekweit-,
mais- en rijstemeel, vond hij wel
lekker. Dus heb ik een tijd lang
's morgens pannekoeken gebakken.
Op het moment krijgt hij als ontbijt
biogarde met Nutrix rijstemeel.
Naar school krijgt hij rijstewafels
met kaas mee. Ter afwisseling bak
ik de rijstewafels wel eens op in de
oven. Hij vindt dat prima en heeft
er geen problemen mee dat hij geen
gewoon brood mag eten. Ik probeer
voor veel dingen gelijk-lijkende alternatieven te verzinnen: bijvoorbeeld op een verjaardag een kwarktaart, maar dan zonder bodem (voor
Rick is de tarwe uit de bodem dus
eerder een probleem dan zuivel in
de vorm van kwark, Red.). Ik ben
nu een half jaar bezig met dit dieet.
Eerst volgde Rick een strak dieet.
Nu ga ik langzamerhand dingen uitproberen. Hij mag inmiddels wel
weer soja eten. Een nieuwe ontdekking is de "glutenvrije bruinbrood- I
mix" van Albrr-t Heijn. Daar bak ik
nir zelf brood mee dat er net zo uit
ziet als ander brood.
Bij het ter perse gaan yan dit nummer was Rick net voor het eerst bewust zelf naar de Vy'C gegaan om
een hoop te gaan doen.

Kuno

Kuno is de twee-en-een-half jaar
oude zoon van Astrid van de Ven.
Hoewel hij op de leeftijd van drie
maanden al hevige hoestaanvallen
had, konden de artsen van de
groepspraktijk niets vinden. De derde arts constateerde wel een aanleg
voor astmatische bronchitis. Nadat
Kuno binnen één jaar drie antibiotica-kuren had ondergaan, waarvan
de laatste niet eens hielp, besloot
Astrid het op een andere manier te
proberen.

Astrid: Na zes weken borstvoeding ging ik over op Almiron. Dat
ging niet goed. Mijn moeder, die
hem door de telefoon hoorde hoes-
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Van "mongolen" naar kinderen met Down's syndroom
de Stichting Down's SynI-lDdroom (SDS) kan 1991, ruw-

þij

weg gezegd het vierde jaar van haar
bestaan, het beste worden gety-

peerd met het motto: "van mongolen naar kinderen met Down's syndroom". Dat was ook de titel van de
hoofdartikelen in de eerste drie
nummers van de SDS-nieuwsbrief
"Down and Up" in 1991. Het eerste
daarvan had tot doel de lezers goed
duidelijk te maken waarom termen
als "mongool" of "mongoloide"
anno 1991, in het belang van de
betreffende kinderen, niet meer gebruikt kunnen en mogen worden. In
het tweede artikel werd afgerekend
met een aantal van de meest hardnekkige, onjuiste stereotypen die al-

tijd en overal weer over Down's
syndroom in omloop zijn. Het derde artikel gaf een uiteenzetting over
de mate waarin de mogelijkheden
van kinderen met Down's syndroom steeds weer worden onderschat en hoe funest dat is voor hun

ontwikkeling. De betreffende artikelen illustreerden met elkaar hoezeer
het gehele beleid van de SDS gericht is op verbetering van het beeld
van kinderen (en volwassenen) met

Down's syndroom. Gelukkig krijgt
de SDS op dat punt steeds meer
medestanders. Ze wordt daarbij bij-

voorbeeld in niet onbelangrijke
mate ondersteund door de populaire
Amerikaanse TV-serie "Life goes
on" op RTL 4 met een man met
Down's syndroom in één van de
hoofdrollen. Immers, de maatschappelijke rehabilitatie ven personen met Down's syndroom is ook
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één van de hoofddoelstellingen van

die serie. Verder presenteerde helemaal aan het eind van het verslagjaar de SOLOZ speciaal ontwikkeld
voorlichtingsmateriaal, brochures
en posters, onder het motto: "Wat
een ROTV/OORD is dat! En ook

daarin wordt nadrukkelijk afstand
genomen van het gebruik van de genoemde terminologie. SOLOZ staat
overigens voor Samenwerking en
Ondersteuning Landelijke Organisaties Zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap. Het is een
samenwerkingsverband van o. a. de
Federatie van Ouderverenigingen
(FvO) en SOMMA (de landelijke
koepel van de Sociaal Pedagogische
Diensten, de SPD's).

Sterke groeí
Het aantal donateurs steeg in 1991
van634 naar 879 (waarvan 682 ouders en 197 professionele hulpverleners, oftewel ruwweg 3,5 : 1). Daarbij zijn de kinderen op het moment
dat hun ouders zich inschrijven als
SDS-donateur in de afgelopen vier

jaar steeds jonger geworden. Als
maat daarvoor zou de gemiddelde
leeftijd van de kinderen op het moment van inschrijving kunnen worden gebruikt. Alleen hebben incidenteel voorkomende donateurs
met relatief oude kinderen (of volwassenen!) grote invloed op dat gemiddelde. Die kunnen dus maken
dat de bedoelde trend veel minder
goed of helemaal niet meer herkenbaar is. Daarom kunnen we beter
niet kijken naar ølle donateurs,

maar bijvoorbeeld alleen maar naar
de "onderste driekwart": de75 7o
van het SDS-donateursbestand met
op het moment van inschrijving de
jongste kinderen. Wanneer we dat
doen blijkt die gemiddelde leeftijd
daarvan fe zijn gedaald van 19
maanden (1988) naar 7 maanden
(1991). Dat is natuurlijk zeer gun-

stig. Immers, hoe jonger de kinderen, hoe meer relevante informatie
de ouders kan worden gegeven. Verder kan worden gesteld dat de SDS
in de laatste geboortecohorten ruim
de helft van alle ouders bereikt,
c. q. bereikt heeft. Daarbij blijkt
meer dan 60 % van de betreffende
ouders ook daadwerkelijk donateur
te worden. Tevens kwam het in het
verslagjaar steeds vaker voor dat
men al besloten had om donateur te
worden op het moment dat men
voor het eerst contact zocht. Dat
alles is een gevolg van het steeds
bekender worden van de SDS, maar
vooral ook van de bruisende activiteiten in de zeventien SDS-kernen.

Samen met de Federatie
Het samenwerkingsverband met de
Federatie van Ouderverenigingen
werd in 1991 verder uitgebreid.
Niet zozeer in formele zin, maat
vooral door het over en weer beter
leren kennen van alle betrokkenen.
In de praktijk levert deze samenwerking de SDS op dit moment uitsluitend aanzienlijke voordelen op, bijvoorbeeld een enorme werkbesparing in de sfeer van de produktie en

verzending van schriftelijk informa-

tiemateriaal en video's, effectieve
bemiddeling bij fondsenwerving,
goede vergadermogelijkheden in
het centrum van ons land, etc.

Bestuur en Adviesraad
In het verslagjaar kwam het bestuur
vijf maal bijeen. Vier maal voor
een regulaire vergadering en één-

maal voor een ingelaste bespreking
ter nadere uitwerking van de verdere samenwerking met de Federatie
van Ouderverenigingen (FVO). Verder vond er veel telefonische en
schriftelij ke gedachtenwisseling
plaats tussen de bestuursleden en
het bureau.
Meteen bij de oprichting van de
SDS werd ook een Adviesraad ingesteld. De leden daarvan zijn vakspecialisten op bepaalde gebieden binnen het werkterrein van de SDS. In
voorkomende gevallen kan het bestuur de afzonderlijke leden of de
raad als geheel om advies vragen. In
het verslagiaar is met name het eerste
gebeurd. Verder kon de raad met één
persoon worden uitgebreid, t. w.:

pedagoog:
Prof. dr. A. Vermeer (Faculteit Bewegingswetenschappen van de
Vrije Universiteit, Amsterdam)

SDS-computer in maart 1991 werd
voorzien van een veel grotere harde
schijf. In september deed de fax
zijn intrede om meteen een veel gebruikt apparaat te worden, met
name in het internationale verkeer
ten behoeve van de European
Down's Syndrome Association
(EDSA). In december 1991 nam de
SDS deel aan het computerproject
van de Werkgroep 2000, met de bedoeling met een maximum aan subsidie een draagbare computer en
een laserprinter te verr¡/erven.

Huisstijl
1991 was ook het jaar waarin de
huisstijl van de SDS definitief ge-

stalte kreeg. Meteen aan het begin
van het jaar kwam namelijk de nieuwe SDS-folder gereed. Die werd
alom zeer gewaardeerd, zowel voor
wat betreft de erin opgenomen informatie als de vormgeving. In de
loop van het jaar zou bijna de gehele eerste oplage van 5000 exemplaren worden uitgezet. Behalve de folder nam het SDS-bureau ook het
nieuwe briefpapier met het SDSlogo in gebruik. Als gevolg daarvan
verbeterde het uiterlijk van alle
SDS-documenten, brieven, rapporten, etc,, sterk.

Hef SDS-bureau
Ook in 1991 werd het SDS-bureau
weer bemand door SDS-voorzitter
Erik (full+ime) en bestuurslid
Marian de Graaf (part-time). Zij
organiseerden en coördineerden de
dagelijkse gang van zaken, beantwoordden alle verzoeken om informatie van "nieuwe" ouders, hulpverleners, etc., ontvingen scriptieschrijvers, regelden de bestellingen en de
literatuuraanvragen, voerden besprekingen, verzorgden workshops
en presentaties, deden zelf (literatuur)onderzoek en schreven daarnaast nog een aantal artikelen en
verslagen. Verder was Erik de
Graaf ook nog verantwoordelijk

voor de eindredactie en een groot
deel van de inhoud van de SDSnieuwsbrief "Down and Up", Tenslotte werd de vaste bemanning van
het bureau periodiek geassisteerd
door boekhouder Roelof-Jan Smit.
Op het punt van de technische uitrusting kan worden gemeld dat de

Corres po nd e nti e e n tel efoo n
In het verslagiaar werden door het
SDS-bureau weer een enorme hoeveelheid (meestentijds inkomende)
telefoongesprekken gevoerd. Daarbij vullen met name de z. g. "intakegesprekken", gesprekken met ouders van heel jonge kinderen die
vaak nog geen enkele informatie
hebben, een belangrijk deel van de
tijd van de bemanning van het bureau. Zulke ouders hebben via de
media, naar aanleiding van de SDSfolder, door recommandatie, etc.,
yaak wel de SDS, maar niet de bestaande professionele hulpver-

leningsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de SPD's, kunnen vinden.
Zulke gesprekken kunnen daarom
niet even in een paar minuten
afgehandeld worden. Gemiddeld
vragen ze in de praktijk al gauw
meer dan een half uur.
Dat de leeftijd van de kinderen
met Down's syndroom op het mo-

ment dat hun ouders SDS-donateur
worden zo sterk gedaald is kwam
hiervoor al aan de orde. Datzelfde
geldt echter evenzeer voor de leeftijd van de kinderen ten tijde van
het eerste gesprek van hun ouders
met het bureau van de SDS. Vy'aren
de kinderen aanvankelijk vaak al
enige jaren oud gaat het nu in vele
gevallen om kinderen van enige
maanden of enige weken en soms
zelfs van enige dagen. Met name in
die laatste gevallen kan ouders nog
zeer veel nuttige informatie over de
moeilijke beginperiode worden gegeven. Vaak blijkt het dan bijvoorbeeld nog mogelijk om de juist bij
Down's syndroom zo belangrijke
borstvoeding (mondmotoriek!) alsnog op gang te krijgen. Ook kan ouders dan worden gewezen op het helaas nog lang niet altijd vanzelfsprekende onderzoek bij een kindercardioloog kort na de geboorte. Langs
die weg kunnen namelijk hartaf-

wijkingen die aanvankelijk geen
symptomen vertonen, en die bij kinderen met Down's syndroom helaas
nogal eens voorkomen, toch op tijd
worden onderkend.
Nieuw in het verslagjaar was de
trend waarbij meerdere SPD's gebruik maakten van de mogelijkheid
om via de SDS in contact te komen
met ouders van kinderen met
Down's syndroom om hen hun diensten aan te kunnen bieden. "We willen graag ervaring opdoen met early intervention en nu zoeken we ouders", heette het dan bijvoorbeeld.
Daarbij gaat het dus niet om een
SPD die ouders doorverwijst naar
de syndroom-specifieke organisatie, maar om een ouderinitiatief dat
SPD's aan cliënten helpt.
Verder is het een verheugend verschijnsel dat ook in 1991 \ryeer twee
aanstaande moeders van wie bekend was dat zij een kind met
Down's syndroom verwachtten de
weg naar de SDS vonden. Voorafgaand aan hun bevallinglieten zij
zich uitvoerig informeren en werden kort daarna ook donateur.

Early intervention
In de eerste plaats als gevolg van
de initiatieven en de inzet van de
SDS sedert haar oprichting in maart
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1988 wint "early intervention":

voor de Rotterdamse Praktisch

individuele, vroegtijdige, gestructureerde, lange termijn (thuis)begeleiding, ook in ons land in snel tempo aan populariteit. Het is een op

Pedagogische Gezinsbegeleiding
(PPG, 18 april). In Leiden richtte
zij zich tot een zaal vol logopedisten (19 april). Ook hield ze een
voordracht voor de Rotterdamse

wetenschappelijke leest geschoeide
hulpvorm voor kinderen met ontwikkelingsachterstand, zoals

bijvoorbeeld Down's syndroom.

Kinderdagverblijven (KDV's, 19
april). Daarna was er de presentatie
van haar collega prof. Sandra Boch-

Ook in 1991 was early intervention
nog steeds een "hot item" voor de
SDS, alleen al door de vele activiteiten rondom het eerder al door de
SDS vertaalde, bewerkte en uitgegeven Macquarie Program (een produkt van Macquarie University in

ner (eveneens van het Special Education Centre van Macquarie University) in het WKZ in Utrecht over
taalverwerving (27 april). Mevr.
Pieterse assisteerde haar daarbij.
Vervolgens werd die laatste, samen
met de SDS-voorzitter, ontYangen
op de directie Gehandicaptenbeleid
van Ministerie van IVVC (1 mei).
Tenslotte volgde haar presentatie
voor de orthopedagogen van de
SOMMA in Utrecht (2 mei).
In opdracht van het Ministerie
van WVC wordt vanaf 1991 op een
drietal plaatsen in Nederland onderzoek gedaan naar de effectiviteit
van early intervention. Dat gebeurt
onder verantwoordelijkheid van de
Federatie van Ouderverenigingen.
Daarbij gaat het om een vergelijking tussen het Macquarie Program,
het tot dusverre op veel kleinere
schaal gebruikte Portage-programma (van Amerikaanse origine) en
de gebruikelijke PPG. Uiteraard
heeft ook de SDS een aandeel in dit
z. g. Vroeghulp-Project, in het vorige jaarverslag nog "pilot-project"
Groot-Rotterdam genoemd. Dat be-

treft de deelname aan de wetenMoira Pieterse in Utrecht
toto: Erik de Graaf

Sydney, Australië).
Het bezoek aan Nederland van

Moira Pieterse, de eerste auteur van
het Macquarie Program, was, evenals in 1988, kort na de oprichting
van de SDS, een absoluut hoogtepunt. Het \yas georganiseerd als een
reeks van SDS-activiteiten en werd

financieel mogelijk gemaakt door
een subsidie van de Stichting Steunfonds Zorg Geestelijk Gehandicapten. Het begon met een presentatie
voor 35 ouders vanjonge kinderen
met Down's syndroom op het thema-weekend in "De Klencke" in
Oosterhesselen (14 april). Daarna
gaf mevr. Pieterse een presentatie
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schappelijke begeleidingsgroep, de
werkgroep van orthopedagogen alsmede de deskundigheidsbevordering van de uitvoerenden die werken met het Macquarie Program.
In december 1990 was door de
Provincie Groningen een incidentele subsidie toegekend voor de
organisatie van workshops en
themadagen gericht op de overdracht van specifieke kennis van de
SDS. In dat kader werden in het
verslagjaar door het landelijk bureau met hulp van de coördinatrices
van de kernen van de drie Noordelijke provincies o. a. georganiseerd:
een presentatie voor professionele
hulpverleners (3 juni), een themadag Down's syndroom (9 oktober), een informatiedag early inter-

vention (niet syndroom-specifiek,

24 oktober), een vervolgdag early
intervention (15 november), alle
drie primair voor ouders en een
tweedaagse cursus early interven-

tion voor medewerkers van de SPD
(29 oktober en 19 november). Voor-

al dankzij de bijdrage van de drie
SDS-kernen bij de organisatie werd
aan de meeste van de genoemde activiteiten zeer uitvoerig aandacht
besteed in de plaatselijke pers.
Daarna was Groningen de provincie
waar het werk van de SDS de meeste bekendheid genoot.

Workshops "early interuentíon", studiedagen, etc.
Behalve de reeds bij early interven-

tion genoemde vijf cursusdagen in
Groningen werden door het bureau
van de SDS in het verslagjaar in samenwerking met de betreffende
SDS-kernen nog een vijftal ééndaagse "standaard"workshops early

intervention georganiseerd, met
name te Venray (19 januari), Amsterdam (23 januari), Eindhoven
(25 mei), Doetinchem (14 september) en Maarssen (26 oktober) met
respectievelijk ca. 35, 85,40, 35 en
70 deelnemers. Daarnaast was er in
Maastricht (2 februari) een themadag Down's syndroom en in Delft
een vervolgdag early intervention
(23 november). De respectievelijke
aantallen deelnemers waren daar 35
en 50 personen.
Verder werden door het bureau
van de SDS een vervolgdag early
intervention voor ouders te Haarlem (19 februari, ca. 85 deelnemers) alsmede een cursus early
intervention voor pedagogisch werkers te Rotterdam (18 en 26 juni)
verzorgd. Die werden georganiseerd door resp. de Praktische
Thuishulp en de PPG in de betreffende steden.
Daarnaast moeten hier met name
genoemd worden:
1) de themadag Down's syndroom ten behoeve van de
buitendienstmedewerkers van de Federatie van Ouderverenigingen in

Utrecht (10 januari),
2) de presentatie over early intervention voor het onderwijzend personeel van de Groningse scholen
voor Zeer Moeilijk Lerende Kinde-

ren (ZMLK) (22 januari),
3) de gastles over early interven-

tion voor de studenten orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam (5 maart)

4) de beide presentaties over
vroegtijdig lezen als hulpmiddel bij
de spraakontwikkeling voor de
NBLC in Utrecht (21 september en
9 november) en
5) de thema-avond Do\ryn's syndroom te Ermelo (18 november)
georganiseerd in samenwerking met
de plaatselijke Kruisvereniging.
6) idem over early intervention (2
december).

Nieuwe uitgaven
Helemaal aan het begin van het verslagjaar kwam de eerste uitgave
van de SDS op video gereed. Die is
in belangrijke mate mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage
van het Ministerie van WVC in december 1989. (Helaas moest de
SDS daarvoor uiteindelijk zelf ook
nog een aanzienlijke bijdrage leveren omdat de produktie veel duurder uitviel dan oorspronkelijk was
voorzien.) De videoband heeft de titel "Kleine Stapjes", duurt ca. 3,5
uur en is een Nederlandstalige versie van "Small Steps", ook weer
een produktie van Macquarie University. Hij behoort bij het Macqua-

rie Program.
Helemaal aan het einde van het
verslagjaar volgde de tweede nieuwe uitgave van de SDS, eveneens
op video (ca. 1,5 uur): "T.8.L.L.",
wederom een Nederlandstalige versie van een gelijknamige produktie
van Macquarie University (T E. L. L.
= Teach Early Language for Living). Deze produktie werd gefinancierd vanuit een daartoe strekkende

gift van de Nefarma,

de Nederland-

se Associatie van de Farmaceutische Industrie. Bij de produktie

werd zeer gewaardeerde hulp verkregen van het PR-bureau van de
Nefarma, Adviesbureau Van
Luyken in Haarlem. Als gevolg
daarvan vonden dit keer geen
budgetoverschrijdingen plaats. Beide
banden mogen zich van het moment
van uitkomen af aan in een zeer grote
belangstelling verheugen.
Niet minder belangrijk, maar

Contact leggen tijdans hat tweede themaweekend
foto: Erik de Graaf

voor de buitenwereld aan het eind

april 1991 weer een goed bezocht

van het verslagiaar veel minder
merkbaar, was de verdere ontwikkeling van een geautomatiseerd kindvolgsysteem op basis van het Macquarie Program, MACQSOFT geheten. Het is een applicatie van het da-

en zeer gewaardeerd Themaweekend Down's syndroom worden gehouden in Vormingscentrum De
Klencke in Oosterhesselen. Het
werd financieel mede mogelijk gemaakt door een gift van de Stichting Steun door Rabobanken.
Het vanuit de SDS-kern Zuid-Holland 1 (Rotterdam, Delft, Den
Haag) geTnitieerde Down's Syndroom Team (zie ook het vorige
jaarverslag) kreeg in de loop van
het jaar meer en meer gestalte. Het
heeft tot doel jonge kinderen met
Down's syndroom vanaf de geboorte de mogelijkheid te bieden van
een regelmatige, specifiek op het
syndroom toegespitste gezondheids-

tabase-programma DataPerfect. Een
eerste proefversie kwam in het verslagjaar gereed om te worden besteld door de PPG in Rotterdam.
Verder achtte het bestuur van de
SDS het nodig om het materiaal uit
de drie boeken over de schoolse
vaardigheden lezeî, tellen en schrijven van het Macquarie Program
ook in een zodanige vorm aan te
bieden dat het veel beter geintegreerd kan worden in het werken
met het programma zelf. Dat resulteerde in de uitgave van twee geheel nieuwe boeken: de beide Supplementen Schoolse Vaardigheden.

Bijzo nd e re activiteite n
Op 28 februari gaf een viertal personen vanuit de SDS een presentatie
voor de Vaste Commissie van Onderwijs van de Tþeede Kamer. Zij
zetten uiteen hoe de SDS door een
gedegen voorbereiding van de betreffende kinderen met behulp van

early intervention zinvolle invulling wil geven aan hun integratie in het reguliere onderwijs.
Zoals reeds vermeld werd kon in

controle met daaruit voortvloeiende
aanbevelingen voor behandeling. In
het team werken de voor Down's
syndroom meest belangrijke artsen
en therapeuten samen, zodat een
voortdurende coördinatie van het
gezondheidsonderzoek plaats vindt.
In de loop van het jaar werd om
praktische redenen besloten dat het
team beter een eigen rechtspersoon
zou kunnen worden (maar dan uiteraard wel met zeer nauwe banden
met de SDS). Daarom wordt hier
volstaan met de mededeling dat het
team sedert april 1991 iedere eerste
zaterdag van de maand zitting hield
en wordt verder naar de eigen verslaggeving verwezen.
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Congresse n, symposia, etc.
In 1991 namen de hieronder tussen
haakjes vermelde personen namens
de SDS deel aan de genoemde internationale symposia, etc.:
1) Symposium der Stiftung für

Kind "Down-Syndrom: Diagnostik und therapeutische Hilfen", Universitätsfrauenklinik Berlin-Charlottenburg, Berlijn,
das behinderte

Duitsland, 11-12 januari (Erik de
Graaf)
2) First European Conference on
Mental Handicap and Medical
Care, Noordwijkerhout, 2I-24 apúl
(Erik de Graal¡
3) Seminario Europeo/European

Seminar; "Intervento precoce" e "fntegrazione" ("Early intervention"
and "Integration"), Genua, Italië,
31 mei 1991 (Erik de Graaf;
4) Symposium Down Screening,

Amersham, AZU, Utrecht,29 mei
(Marian de Graaf-Posthumus)
5) Symposium van de Deutsche
Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation, München, 1 1-13 oktober
(Netty en \ilil Engels, Marian en
Erik de Graaf)
6) European Conference on Learning Potential Tests, Rijksuniversitit Utrecht, 28-29 november (Erik
de Graafl;

Publiciteit
Vanwege het grote aantal berichten
en artikelen, met name in de lokale
pers, vooral als gevolg van de activiteiten van de SDS-kernen, zullen
hier alleen de belangrijkste gebeurtenissen waarbij het SDS-bureau betrokken was worden besproken.
De eerste keer dat de SDS in het
verslagjaar landelijke aandacht
kreeg was tijdens het radio-interview van een uur van Hans van
Willigenburg (KRO) met SDS-bestuursleden Jeannet Scholten,
Marian en Erik de Graaf op donderdagmorgen 17 januari. Omdat diezelfde ochtend de Golfoorlog was
uitgebroken leverde dat helaas
maar weinig reacties op. Donder-

dagmiddag 18 april deed de KROradio (Echo) verslag van de presentatie van Moira Pieterse voor de
PPG. Daarna was er op vrijdagmiddag 3 mei in Het Gebouw van de
VPRO een kritische reportage over
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de SOMMA-middag met Moira Pieterse. Kritisch in die zin dat verslaggever Godfried van Run de door
hem geinterviewde PPG-werksters
probeerde uit te laten leggen waarom de Nederlandse PPG zoiets voor
de hand liggends als early intervention van Australië moest leren. Ook
het Algemeen Dagblad besteedde in
de Onderwijsbijlage van zaterdag 4
mei uitvoerig aandacht aan de
opvattingen van mevr. Pieterse over
early intervention. Op 30 november
volgde tenslotte nog een kort interview van Harmen Siezen met Erik
de Graaf voor de TROS-Nieuwsshow.
Een heel ander soort voor de SDS
zeer belangrijke publiciteit was het
uitgebreide interview met het gezin
Stevens uit Venray over de wijze
waarop zij hun dochter Marleen
met het Macquarie Program begeleiden. Dit artikel in Ouders van juni
leverde vele positieve reacties op.

SDS-Nieuwsbr¡ef
"Down and Up'
Evenals in voorgaande jaren werden ook in 1991 de meeste bijdragen nog geleverd door Erik de
Graaf. Dat neemt niet weg, dat gelukkig het aantal kwalitatief goede
bijdragen van anderen hard toeneemt waarbij met name de inzet
van Hedianne Bosch hier vermel-

ding verdient. Alle artikelen werden weer beoordeeld en zonodig
geredigeerd door een redactieraad
bestaande uit het volledige SDS-bestuur. Het eindprodukt werd op floppy disk aangeleverd aan Louis van
der Linden, typograaf bij Luna Negra, die de opmaak verzorgde. Vervolgens werden de opmaakproeven
dan per expres van Amsterdam naar
Wanneperveen gestuurd om verder
"telefonisch" te worden gecorrigeerd. Met ingang van het herfstnummer (DaU. 15) kon dat laatste
vervallen en werden de proeven tot
in de late uren eenvoudigweg één
of meerdere keren heen en weer ge-

faxt.
Eveneens dankzij financiële ondersteuning van de Nefarma kon de
aan het eind van 1990 ingevoerde,
en door de lezers zeer gewaardeerde, omvang van twaalf pagina's het

gehele jaar door worden gehandhaafd. Wel werden de oplagen zo
beperkt mogelijk gehouden om zoveel mogelijk kosten te besparen.
Dat viel niet mee. Het is namelijk
ook na de verschijning van de SDSfolder een vaste procedure gebleven om allen die bij het bureau (of
bij de coördinatrices van de SDSkernen) om informatie vragen ge-

heel vrijblijvend het jongste nummer uit te reiken of toe te zendeî.
Vaak gebeurt dat dan zelfs met
meerdere nummers tegelijk. Verder
krijgen al degenen die niet onmiddellijk donateur worden steevast later nog een tweede nummer toegezonden. Daarnaast werden weer stapels nieuwsbrieven uitgedeeld aan
belangstellenden op de vele presentaties in het verslagjaar. Tenslotte staat er intussen een groot en
steeds maar stijgend aantal instanties op de verzendlijst die geen
donateur zijn, maar waarbij het
doel van de SDS gediend lijkt met
gratis toezending. Een voorbeeld
daarvan zijn ziekenhuizen. Op dit
moment ontvangen 36 z. g. patiënteninformatiecentra daar op hun verzoek periodiek de SDS-nieuwsbrief

terwijl er slechts twee daarvan SDSdonateur zijn! Als gevolg van het
bovenstaande moesten in de loop
van het verslagjaar ook nog 500
exemplaren van DaU.8 (met het
hoofdartikel over schoolintegratie)
worden bijgedrukt.

EDSA
Op 30 mei en 1 juni nam Erik de
Graaf als lid van de Raad van Bestuur van de European Down's Syndrome Association (EDSA) deel
aan een symposium in Genua. On-

middellijk voorafgaand aan en na
afloop daarvan woonde hij de vergaderingen van EDSA bij. Onderwerpen waren de organisatie van het
volgende wereldcongres (samen
met de Amerikaanse National
Down Syndrome Society, NDSS)
de bestuursverkiezing en de verde¡e
werkzaamheden van EDSA. Erik de
Graaf werd daar vice-president onder de Italiaan Augusro Bosio. Hij
kreeg meteen de opdracht mee om
in november van het verslagjaar in
Nederland een symposium te organi-

seren over leren lezen en schrijven
van kinderen met Down's syndroom. Daarbij is het plezierig te
kunnen vermelden dat de reiskosten
helemaal en de verblijfkosten grotendeels vergoed werden door de
plaatselijke Down's syndroom-organisatie CEPIM in Genua. Kort na
de zomer zag Erik de Graaf zich
echter gedwongen het symposium
uit te stellen naar medio februari
L992. Dat vr'as een gevolg van de
traagheid die inherent is aan een organisatie met (overbelaste) bestuursleden in alle uithoeken van Europa.

Wete nschappel ¡j k o nd e zoe
De in voorgaande jaarverslagen

k

teeds genoemde goede samenwerking met de Wetenschapswinkel
van de Rijksuniversiteit Leiden
alsmede de SDS-studie "Down's
syndrome and nutrition: A survey
of the available literature with a
proposal for an intervention study" leidden in 1991 tot een nauwe
samenwerking met mevr. M. L.
Mearin, kinderarts bij het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL),
Unit voor Chronisch Zieke Kinderen. Daarbij werd onder de supervisie van laatstgenoemde een
groot onderzoeksproject voorbereid dat in 1992 van start zou moeten gaan. Daarin zou dan moeten
worden uitgezocht of er bij jonge
kinderen met Down's syndroom inderdaad sprake is van een verhoogde kans op overgevoeligheid
voor bepaalde voedingsmiddelen,
met name zuivel en produkten
daarvan. In het bijzonder zal daarbij worden onderzocht of hun
herhaalde, c. q. chronische luchtweginfecties, huidklachten, etc.,
uitsluitend een gevolg zijn van het
syndroom of dat die, op z'n minst
in een aantal gevallen, door middel van een voedingsinterventie
zouden kunnen worden verlicht of
voorkomen.
De SDS beschikt oyer een voor
ons land uniek computerbestand
met de persoonlijke gegevens van
ca. 1000 meestentijds jonge kinderen met Down's syndroom en hun
ouders (wanneer ook de niet-donateurs worden meegerekend). Dat bestand kan bijvoorbeeld worden ge-

bruikt om de kwaliteit van de zorg
te meten, de bestaande wensen van
de ouders te peilen, etc. Dat dat
heel zinvol kan zijn moge blijken
uit het feit, dat bij kleine proefenquètes van de SDS herhaaldelijk
gebleken is, dat ouders van kinderen met Down's syndroom gemiddeld pas ca. tweejaar na de geboorte
van hun kind de weg naar de profes-

sionele hulpverlening vinden. In
een recent onderzoek van elders
was het jongste kind wiens ouders
ondervraagd werden twee-en-eenhalf jaar oud. Daarbij kan het ontbreken van hulp in de eerste twee
jaar verstrekkende gevolgen hebben

voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de betrokken kinderen.
Tlvee voorbeelden daarvan werden
hiervoor al genoemd. Omdat ook
hier verder onderzoek dus dringend
gewenst is heeft aan het eind van
1991 wederom de Vy'etenschapswinkel van de RU Leiden zich

bereid verklaard een dergelijk
onderzoek te helpen opzetten.
'Wanneer
kinderen met Down's
syndroom de problemen met de gezondheid uit de eerste jaren goed te
boven zijn gekomen is de spraakontwikkeling hun belangrijkste probleemveld. Research uit Engelstalige landen heeft aangetoond, dat
bij kinderen met Down's syndroom
vanaf een jaar of drie, vier al begonnen kan worden met leren lezen,
zelfs nog voordat ze leren praten,
hoe vreemd dat misschien ook mag
klinken. Het voordeel daarvan is,
dat dat allereerste stukje leesvaardigheid kan worden gebruikt om de
produktie van spraak te vergroten,
de syntaxis te oefenen en de articulatie te verbeteren. Het gaat hier
dus om lezen om het praten. Vanwege het buitengewone praktische belang dringt de SDS bij verschillende onderzoekers al jaren op het
doen van onderzoek in de Nederlandse situatie aan,zo ook in 1991.
Hoewel er op verschillende plaatsen wel belangstelling bestaat voor
dit onderwerp was er aan het eind
van het verslagjaar nog steeds geen

onderzoeksinstelling bereid gevonden om een dergelijk onderzoek uit
te voeren. Intussen ging het interne
haalbaarheidsonderzoek van de
SDS met tot dusverre slechts één

proefpersoon waarvan de resultaten
goed gedocumenteerd zijn, gewoon
door. Daarbij speelde ook het hiervoor genoemde, door de SDS in samenwerking met EDSA te organiseren internationale symposium over
lezen en schrijven bij kinderen met
Down's syndroom een rol.

De SDS-kernen en
werkgroepen
Ter stimulering van het onderlinge
contact tussen ouders is al in 1988
begonnen met het opzetten van een

net van z, g. "SDS-kernen". Gedurende het gehele verslagjaar \ilaren
dat er zeventien. Daarbij is het
goed hier nog eens te benadrukken
dat destijds de term "keûr" gekozen
werd om uit te drukken, dat er in
principe ook niet-donateurs aan mogen deelnemen.
In het verslagjaar kwamen de
coördinatoren van de diverse kernen tweemaal in Utrecht bijeen met
de medewerkers van het bureau
voor het Landelijk Overleg Kernen

(LoK).
Vanwege de zwakke financiële po-

sitie van de SDS ligt er een permanent verzoek van het bestuur aan de
kernen om zoveel mogelijk zelf
zorg te dragen voor de financiering
van de eigen activiteiten. Mede op
aandringen van het bureau begonnen verschillende kernen in het verslagjaar een beroep te doen op financieringsbronnen van buiten de
SDS, bijvoorbeeld op de provincia-

le overheid, plaatselijke afdelingen
van bij Federatie van Ouderverenigingen aangesloten verenigingen,
etc. De ervaringen daarmee waren
zeer wisselend.

Dan volgen hieronder de verslagen van de afzonderlijke kernen en
werkgroepen:

(West-)Groningen
Coördinatrice Cora Geljon meldt
uit Tolbert dat het doorgeven van
praktische informatie, het uitwisselen van ervaringen, het leren van elkaar en je verhaal kwijt kunnen aan
anderen die het begrijpen nog
steeds van groot belang zijn. Over
de activiteiten van de SDS-kern
(West-) Groningen in het verslagiaar

zegt ze:
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-

Om de zes weken vond er een
bijeenkomst plaats voor gemiddeld ca. vijftien personen.
De kern omvat achttien gezinnen, die allemaal SDS-donateur
zijn. Ze hebben allemaal ook
een kindje met Down's syndroom. Per jaar komen er nu

-

zo'n vijf gezinnen bij.

-

-

-

De avonden worden o. a. besteed
aan het Macquarie Program (video en overige materialen). Er
zijn geen subgroepen. Verschillende gezinnen proberen al een
tijd lang hulp te krijgen van de
SPZ Groningen bij het werken
met het programma. Een dergelijke begeleiding is nu voor 1992
aan drie gezinnen toegezegd.

De kern is erg divers. Er zijn
ouders met heel jonge, jonge en
oudere kinderen. Die zitten op
een peuterspeelzaal, een KDV,
een basisschool of een school
voor ZMLK. Bovendien wonen
de gezinnen nogal ver uit elkaar.
Eens per halfjaar wordt er een
spreker uitgenodigd, bijvoorbeeld een arts, een logopediste

of een jurist.

-

De kern heeft het landelijk bureau van de SDS geassisteerd
bij het organiseren van een drie-

tal themadagen en workshops
in Groningen in het kader van
het Project Groningen. De pers
besteedde daar uitvoerig aan-

dacht aan.
Friesland
Coördinatrice Nicolette Wildschut
van de SDS-kern Friesland schrijft
uit Goutum:
- Het streven is één maal per
maand bij elkaar te komen.
Daarnaast wordt er twee maal
per jaar een gezinsmiddag
georganiseerd.

-

De kern omvat twaalf families,
allemaal met een kindje met
Down's syndroom, waarvan er
wisselende aantallen per avond
aanwezig zijn. Circa de helft
daarvan is SDS-donateur. De
groep is in het verslagiaar met
zo'n vijf gezinnen uitgebreid.
Ook dat zijn weer allemaal enthousiaste mensen die de groep
houden, zoals hij is: gezellig,
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-

sociaal en duidelijk in een behoefte voorziend, aldus Nicolette Wildschut.
Er bestaat op dit moment weinig belangstelling voor het werken met het Macquarie Program. De verwachting is dat dat
verandert nu er een aantal "nieuwe" ouders met heel jonge kinderen bijgekomen is.
Via de telefoon kon regelmatig

informatie worden gegeven,
c. q. konden adviezen worden
verstrekt.
De kern heeft het landelijk bureau van de SDS geholpen bij
het organiseren van een drietal
themadagen en workshops in
Groningen in het kader van het
Project Groningen. Naar aanleiding daarvan heeft Nicolette
Wildschut een radiopraatje van
een half uur op Radio Fryslân
verzorgd. Daarop kwamen veel
telefonische reacties, uiteindelijk o. a. resulterend in twee
nieuwe gezinnen voor de kern.

voor de ouders zowel als voor de
hulpverleners. Bij een aantal ouders
is de ondersteuning nog enige tijd
voortgezet en pas in de loop van het
jaar afgebouwd. Injanuari 1992is
de extra begeleiding geheel gestopt.
Een vijftal ouders werkt nu zelf
door met het programma.
In mei werd er een informatieavond gehouden op DVO "de
'Wendakker" in Hoogeveen. Er waren ca. 50 belangstellenden voor de
voordrachten over early intervention en de informatiestands van de
Vereniging voor Integratie van Mongoloide kinderen (VIM), Vereniging van ouders en verwanten van
mensen met een verstandelijke
handicap (VOGG), de Speel-otheek en een logopediste.
(West-)Overässel

Het wachten is op iemand die de
coördinatie vandeze kern op zich
wil nemen. Er vonden geen activiteiten plaats.
(Oost-)Gelderland

(Zuid-)Drenthe

Uit de kern (Zuid)-Drenthe bericht
coördinatrice Jeannet Scholten (tevens SDS-bestuurslid) dat men in
het verslagjaar één avond in de
veertien dagen bij elkaar gekomen
is. Die frequentie werd echter verhoogd r¡r'anneer er gezamenlijk iets
georganiseerd moest worden. Van
de inloopochtenden wordt helaas
weinig gebruik gemaakt door "nieuwe" ouders. Waarschijnlijk zijn de
afstanden toch een probleem.
Op 17 januari werkte Jeannet
Scholten met Marian en Erik de
Graaf van het landelijk bureau van
de SDS mee aan een programma
van een uur over Down's syndroom
en early intervention van de KRO
op Radio-5. Voor die uitzending waren er bovendien te voren opnamen
gemaakt in een Drents gezin, namelijk van pedagogisch werkster Ineke

Lidwien Nijenhuis-Broens vat de
door haar gecoördineerde activiteiten in de regio als volgt samen:
- vier maal huisbezoek bij "nieuwe" ouders,

-

ven,

-

Groeneveld thuis bij Anneke Barkhuysen en haar zoon Harrold.
Eind februari eindigde het Drentse Macquarie project waarbinnen
een vijftal gezinnen hulp kregen
van een pedagogisch werker en een
orthopedagoge bij het werken met
het Macquarie Program. De erva-

ringen zijnzeer positief geweest,

twee gezinnen bij haarzelf thuis
ontvangen om informatie te ge-

-

-

telefonische informatie,
één bijeenkomst ('s avonds)
met belangstellende ouders uit
de regio,
scriptiebegeleiding (BO en

MDGO, peuterzaal),
twee keer logopedisten bij haarzelf thuis ontvangen om
informatie te geven (met elkaar
videobanden bekeken),
telefonische contacten met en
nieuwe informatie naar de wijk-

vereniging,
vervolgdag early intervention
met Erik de Graaf in Doetinchem (14 september),
voorlichtingsmiddag voor medewerkers van de kruisvereniging
in Ermelo ter voorbereiding van
de informatie-avond die door
het SDS-bureau verzorgd werd,
schriftelijke informatie naar
alle ziekenhuizen in de regio,
diverse artikelen over Down's

syndroom en het werk van de
SDS in regionale bladen.

Utrecht

In 1991 is de kern Utrecht verder
gegroeid. De lijst van ouders en ver-

-

Het werk Yan de SPD en de
PPG, met medewerking van de
SPD/PPG Utrecht (uni).

-

Spel en het opzetten van een
speelgroep voor jonge kinderen
met Down's syndroom, met medewerking van Marjo Koemans
van de kern Centraal NoordBrabant (september).
Logopedie, met medewerking
van Ineke de Vries (november).

zorgers van een kind met Down's
syndroom, die de activiteiten van
de kern bezoeken of geinformeerd

willen worden, telde eind L99I84
adressen (waarbij één ouderpaar
met een kindje rnet het syndroom
van Williams) rapporteert coördinatrice Carla Eimers uit Maarssen-

-

intervention georganiseerd, met

De activiteiten van de kern werden georganiseerd door een stuurgroep met vijf leden, waarbinnen de
vaste en wisselende taken zijn verdeeld: coördinatie, informatie en opvang "nieuwe" ouders, financiën, organisatie bijeenkomsten, verslaglegging, etc. Eind 1991 heeft de coördinator, Ferry Chappin, haar activiteiten voor de groep beëindigd. De andere leden zetten nu met z'n vieren
de werkzaamheden voort.
In het afgelopen jaar werden de
volgende activiteiten georganiseerd :
Inloopochtenden
Elke laatste vrijdagochtend in de
maand organiseert de kern een inloopochtend. Ouders zijn dan welkom met hun kindje met Down's
syndroom voor een kopje koffie, informeel lotgenotencontact en het
uitwisselen van ervaringen. Voor de
kinderen is er limonade en speelgelegenheid. In 1991 werden de ochtenden bezocht door wisselende
groepen van tien à twintig ouders
met hun kinderen.

medewerking van Erik de Graaf
van het landelijk bureau van de
SDS. Er was veel belangstelling:
ca.7O ouders, verzorgers en hulpverleners van kinderen met Down's
syndroom, leidsters van peuterspeelzalen, PPG-werksters en ouders van

Themø-avonden
de groep

vijf

thema-avonden: informatieve "huiskamer"bijeenkomsten over wisselende onderwerpen. De avonden werden
bezocht door vijftien à veertig ouders. De onderwerpen waren:

-

-

Fysiotherapie/haptonomie bij
kinderen met Down's syndroom, met medewerking van
Gert Bouwman, kinderfysiotherapeut (februari).
Een avond met ouders van een
ouder kind met Down's syndroom, over ontwikkeling,
schoolkeuze, etc., met medewerking van Trees en Peter'Wessels

(april).

sonen.

-

Informatiedagen
Op 26 oktober werd er in Maarssenbroek een informatiedag early

broek.

In 1991 organiseerde

-

-

-

-

ontacten en publiciteit
De regionale pers is geïnformeerd over de themadag early

Speelgroepochtenden (vanaf 15
mei twaalf keer in het verslagjaar) met gemiddeld circa tien
ouders met een kind met
Down's syndroom. Eén kindje
heeft een ontwikkelingsachterstand met een andere oorzaak.
Tijdens deze ochtenden wordt
gestructureerd gewerkt met het
Macquarie Program.
Een optreden van het MimeTeam met Aat Nederlof.

Individuele huisbezoeken

(soms meerdere keren achtereen aan hetzelfde gezin) aan
een elftal gezinnen. Tijdens
deze huisbezoeken worden veelvuldig adviezen gegeven over
het werken met het Macquarie
Program.
Naast de bovenstaande activitei-

een kindje met fragiel-X syndroom.
Er waren veel ouders van buiten de
kern, zelfs uit Brussel.
C

met een ontwikkelingsachterstand met een andere oorzaak.
Oudergroepen (gemiddeld één
keer per twee maanden) voor
gemiddeld meer dan twintig per-

ten werd veelvuldig telefonische in-

intervention en de diverse the-

formatie gegeven. Verder stelden de

ma-avonden. Naast de normale
persberichten was dit aanlei-

beide coördinatrices in het verslagjaar onder de titel: "De eerste stappen van Down naar Up" een pakket
samen met informatie in de breedte
over Down's syndroom. Bovendien
verzorgden zij de verspreiding daarvan naar hulpverlening in het werkgebied, zoals bijvoorbeeld SPD's,
VTO-teams, Kraamcentra, Wijkverpleegkundigen, KDV's, etc. Ook
schreven zij bijdragen voor de pers
en in vakbladen. In het verslagjaar
werden bovendien een zevental artikelen, waaronder uitgebreide interviews, over activiteiten van de kern
geplaatst in streekbladen.
Vanwege de hoge kosten die de
beide coördinatrices in het belang
van hun werk moesten maken verklaarde in het vorige verslagjaar de
VOGG zich al bereid om een aantal
aspecten van het werk van de kern
voor proef voor één jaar te ondersteunen. Die ondersteuning werd
ook in het verslagjaar voortgezet.
Daarbij ging het om een onkostenvergoeding van maximaal

ding voor drie interviews in verschillende kranten.
Er zijn contacten met verschillende organisaties die in dezelfde regio werkzaam zijn ten behoeve van mensen met een
verstandelijke handicap, bijvoorbeeld de Federatie van Ouderverenigingen, de VOGG en
de SPD/PPG alsmede met Yer-

schillende kinderartsen in de regio. Ook een aantal consultatiebureaus werd van informatie voorzien.
(Noordelij k) Noord-Holland
De kern (Noordelijk) Noord-Holland van de coördinatrices Jantien
Hartmans en Lia Visser omvat bijna
100 gezinnen. Tlveederde à driekwart daarvan is SDS-donateur. In
het verslagjaar organiseerde men:
- Informatie-avonden (vier maal
per jaar) voor gemiddeld circa
45 personen (ouders en belangstellenden). Ongeveer een
kwart van de deelnemers was

beroepsmatig geinteresseerd.
Enkele ouders hadden een kind

/

1.500,:. Verder werden in de-

cember 1991 van de Stichting Kinderpostzegels Nederland zowel als
van het Julianafonds toezeggingen
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ontvangen voor subsidiëring van
het werk van de kern in 1992 (resp.
tot bedragen van / 7.500,= en

/

5.000,=).

Regio Amsterdam
De SDS-kern Amsterdam met de
coördinatoren Hedianne Bosch en
Gert de Graaf komt circa zes maal
per jaar bijeen voor ouderavonden.
Die worden meestal bezocht door
zo'n 12 à 20 mensen. Vaak worden
er bepaalde thema's besproken. In
het afgelopen jaar waren dit "voeding" en "Feuerstein". (De kern
Amsterdam kent meerdere fervente
aanhangers van de theorieën van de
Israëlische professor Feuerstein.
Eén van hen is daarvoor zelfs naar
Israël geweest; anderen hebben
plannen daartoe.) Daarnaast is de
kern in december begonnen met het
organiseren van zeer gewaardeerde

koffie-ochtenden met de kinderen
erbij. Het is de bedoeling dat met
een zekere regelmaat te blijven
doen. De kern groeit gestaag en omYat nu bijna 40 gezinnen, waaronder ook meer "actieve", Cees Kramer helpt bij het verzenden van
kernpost en belangrijker: hij is samen met Hedianne Bosch de initiatiefnemer van een contactblad
voor ouders in Amsterdam en omstreken. Dit blad gaat begin februari L992 voor het eerst verschijnen.
In oktober hielden Hedianne
Bosch en Gert de Graaf een lezing
voor 25 (vooral oudere) leden van
de plaatselijke afdeling van de
oudervereniging Philadelphia over

de niet-donateurs waren hulpverleners. Vanafhet voorjaar werd de
stuurgroep van de kern uitgebreid
met Tilly Dorst-Nieuwenhuisen en
Winnie Aussen-Labree. Aan het
eind van hetjaar verhuisde Ingrid
Hoogstad naar Zeeland.
Naast alle intensieve activiteiten
rondom het DS-Team werden er in
1991 vier thema-avonden georganiseerd, t. w.:
- In februari: een avond over
vooroordelen ten aanzien van
kinderen met Down's syndroom
en hun ontwikkelingsmogelij k-

heden. Daarbij werd eerst de

film "Anne Anders" vertoond,

-

werkgroepen rond verschillen-

-

Down's syndroom die positief ont-

de SDS-kern Zuid-Holland 1 met
aan het eind van hetjaar ca. 130
geinteresseerden. Circa 80 daarvan
waren SDS-donateur. Circa 30 van
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Mime-team met Aat Nederlof

in de hoofdrol en aansluitend
een "mislukte" poging om te komen tot het opzetten van kleine

vangen werd. Verder heeft de kern
een bedrag van f 25O,- gekregen
van de Amsterdamse afdeling van
de VOGG en is er voor het komende jaar zelfs f 1000,- ondersteuning
toegezegd. Helaas moest dat bedrag
later worden gehalveerd.

Zuid-Ilolland 1 (regio Rotterdam,
Delft, Den Haag)
Monique Kromhout en haar echtgenoot Rudy Westerveld (tevens SDSbestuurslid) uit Delft leidden samen
met Ingrid Hoogstad uit Den Haag

waarna drie sprekers een inleiding gaven, Frans van Hout (tevens SDS-bestuurslid) sprak
oYer vooroordelen, Vy'il Kranenburg over het verwachtingspatroon van ouders in relatie tot
het verwerkingsproces en tot
slot Ingrid Hoogstad over de invloed van stimulerende factoren op de ontwikkelingskansen
en mogelijkheden voor integratie in de samenleving.
Injuni: een optreden van het

-

de eerder gekozen thema's.
In september: een avond over
integratie op de basisschool
met vier sprekers, t. w. Hans

Mantes (directeur school voor
ZMLK) over het functioneren
van kinderen met Down's syndroom op een ZMlK-school,
Netty Engels (moeder) oyer sociale en functionele integratie
(met videobeelden van haar
dochter Peetjie), Marjolein
Statius-Muller (ouder) met praktische tips vanuit de VIM-ervaring en Piet van Kesteren (directeur basisschool) over de mogelijkheden en ervaringen binnen
het reguliere basisonderwijs.
In november: een vervolgworkshop early intervention door

Erik de Graaf.
Vanuit de thema-avond over integratie is binnen de kern de Werkgroep Integratie ontstaan die zich
vooral bezighoudt met de mogelijk-

heid om via early intervention te komen tot een meer functionele integratie in het basisonderwijs. De
werkgroep inventariseert o. a. de
verschillende onderwijssystemen en
de verschillende ondersteuningsmethoden.
In de tweede helft van het verslagjaar werden vanuit de kern ZuidHolland 1 ook contacten gelegd
met de provinciale vertegenwoordiging van de Federatie van Ouderverenigingen om te onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking alsmede subsidiöring
van SDS-activiteiten op provinciaal
niveau. Tenslotte werd een aantal

malen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over early intervention, o. a. voor de opleiding
logopedie in Leiden en de SPD,
eveneens in Leiden.

Zuid-Holland 2 (regio Gouda)
Vanuit de kern Zuid-Holland2 (regio Gouda) melden cordinatoren
Yvonne en Han Kamperman:
- Er zijn in het verslagiaar in totaal 7 koffieochtenden geweest.
Per ochtend waren daar zo'n 6 à
10 moeders met hun kinderen
met Down's syndroom aanwezig. Het doel ervan was in eerste instantie het leggen yan onderlinge contacten en uitwisseling van informatie. Inmiddels is er nu ook een thema aan
deze ochtenden gekoppeld.
TWee à drie

kwartier wordt er

samen met de kinderen aandacht besteed aan een bepaald

onderwerp. Aan de orde zijn geweest: muziek, auto, dieren op
de boerderij, bal en tekenen.

-

Naar aanleiding van de themaochtend "dieren op de boerderij"
werd er een gezamenlijk bezoek
gebracht aan een kinderboerderij
met zeven kinderen met Down's
syndroom, hun ouder(s) en hun
broertjes en zusjes.

-

Het proefproject van de PPG in
Gouda is afgesloten. Zowel de
ouders als de medewerkers van
de PPG zelf zijnenthousiast. Besloten is de thuisbegeleiding van
de kinderen met Down's syndroom op basis van het Macquarie Program voor onbepaalde tijd
voort te zetten. Voor zover be-

kend krijgen inmiddels zeven
kinderen in het werkgebied van

-

de PPG die begeleiding.
Er zijn drie thema-avonden georganiseerd:
1) "Spelen met je kind", met logopediste Ineke de Vries, voor
ca. 25 belangstellenden, waaronder vier hulpverleners.

2) Video-avond met "Kleine
Stapjes". Aan de hand van de
Nederlandse versie van deze
band werd er door 14 ouders
van acht kinderen met Down's
syndroom gesproken en
gediscussieerd over early inter-

vention.
3) Vervolg op 2)

-

-

Voorts heeft een kinderarts die
verbonden is aan het "Groene
Hartziekenhuis" contact opgenomen met de coördinatoren van de
kem om samen na te gaan of er
ook in Gouda een Down's Syndroom Team opgericht zou kunnen worden. Een aantal oriënterende gesprekken daarover heeft intussen plaats gevonden.

Ook dit jaar zijn er weer regelmatig contacten geweest met
ouderparen bij wie kort te voren een baby met Down's syndroom was geboren.

(Westelijk) Noord-Brabant
De SDS-kern Westelijk Noord-Brabant onder leiding van Hélène van
der Prijt omvat 24 gezinnen. Men
komt zo'n vier keer per jaar bijeen
met een bepaald thema als leidraad
voor de avond. Gemiddeld komen
er ongeveer 30 mensen op een bijeenkomst. De thema's worden
meestal gekozen naar aanleiding
van vragen uit de groep. De leeftijden van de kinderen van de betreffende ouders liggen nogal uiteen,
hetgeen de variatie in de groep verhoogt.
De drukst bezochte avond (55 personen) had als thema kinderen met
Down's syndroom binnen het reguliere basisonderwijs. T\vee kinderen uit
de kern zitten inmiddels op de basisschool. De leraressen van beide kinderen hielden een interessante uiteenzetting en ook de beide hoofden der
school kwamen aan het woord. Gelukkig kon die avond ook van een gepaste lokatie gebruik gemaakt wor-

t0

den: één van de beide basisscholen.
Telefonisch is er veel contact met
de leden uit de groep en ook onderling zijn er vele contacten.
(Centraal) Noord-Brabant
Het zwaartepunt van de werkzaamheden van SDS-kern Centraal
Noord-Brabant lag in het verslagjaar in Elshout. Daar werd namelijk
door coördinatrice Rian van Broekhoven samen met Marjo Koemans
een peuterspeelgroep opgericht
naar Australisch voorbeeld. De
introductiemorgen in mei werd meteen al bezocht door circa 20 moeders met kinderen alsmede vertegenwoordigers van de kern Utrecht en
de PPG in Den Bosch en Waalwijk.
Uiteindelijk kon er in Elshout in
september met zes moeders met
hun kinderen (die overigens niet allemaal Down's syndroom hebben)
met een frequentie van twee maal
per week worden gestart. Eveneens
nog in september trad Tiudy
Franzen uit Sydney op als gastdocente.
De verdere activiteiten in de kern
werden door Rian en Marjo als
volgt samengevat:
* intakegesprekken, zowel bij "nieuwe" ouders thuis als telefonisch,

-

-

promotie van early intervention

bij het KDV in Den Bosch met
als resultaat de aanschaf van
het Macquarie Program en het
toepassen etvan,
een interview met het tijdschrift
van de VOGG "Raakpunt" om
in 1992 te worden gepubliceerd,
een radio-interview over Yroeghulp voor de lokale omroep,
een goed bezochte thema-avond
over vroeghulp in samenwerking met de Federatie van Ou-

derverenigingen (voor circa 50
ouders en 10 hulpverleners),

-

optreden als contactpersoon
voor de VIM,
één maal per maand een koffie-

ochtend in Elshout.

Tenslotte spraken de beide coördinatrices nog op een voorlichtingsavond over de peuterspeelgroep
voor de SDS-kern Utrecht in Vleuten. Verder hielden ze eeîlezing
over Down's syndroom voor de

Hogeschool Nijmegen (opleiding
verpleegkundigen).

(Oostelijk) Noord-Brabant
Nadat, na zorgvuldige voorbereiding, op 25 mei een voorlichtingsbijeenkomst van de SDS over
het werken met het Macquarie Program kon worden georganiseerd,
werd aan de hand van een daarbij
gehouden enquête in augustus tot
oprichting van een werkgroep overgegaaî, schrijft coördinator Paul
Akkermans uit Eindhoven. Deze
groep komt één maal per zes weken
bijeen en bestaat uit 1 1 ouderparen.
Gemiddeld zijn op de bijeenkomsten twaalf personen aanwezig. De
meesten daarvan zijn SDS-donateur. Alle betrokken kinderen hebben Down's syndroom.

Na een uitgebreide kennismakingsronde is de groep nu bezig
met verdere structurering met de bedoeling om in kleinere groepen met
het interventieprogramma door te
gaan. Subsidies, etc., heeft de groep
niet ontvangen. Wel krijgen veel ouders ondersteuning vanuit de SPD
Eindhoven, die ook steeds de ruimte voor de ouderbijeenkomsten ter
beschikking stelt. Bovendien wordt
de groep als geheel begeleid (niet
yoorgezeten) door een pedagogisch
werker van de SPD (PPG). Verder
werd in het verslagjaar aan sommige logopedisten de video "Kleine
Stapjes" uitgeleend, terwijl enkele
"nieuwe" ouders konden worden
doorverwezen naar de activiteiten
van bovengenoemde werkgroep.

Noord-Limburg
Vanuit de kern Noord-Limburg rapporteert cordinatrice Franka Stevens uit Venray:
- Er werd in het verslagiaar twee
maal een algemene contactavond georganiseerd met ongeveer zes ouderparen,
- Een informatieavond over integratie werd bezocht door dertien ouderparen (ook van buiten
de regio).

-

Een informatieavond over early
intervention werd door ongeveer 25 ouders en belangstellenden bezocht.
Aan de workshop early intervention in Venray namen ca. 35
personen deel.
Franka Stevens hield zelf een le-

zing over early intervention
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voor ouders Yan kihderen met
autistische contactstoornissen.
- Enige malen werden "nieu',¡r'e"
ouders bij de coördinatrice
thuis ontvangen.
- Via de telefoon kon regelmatig
informatie worden gegeven,
c. q. konden adviezen worden
verstrekt.
Vrijwel alle ouders die aan de ac-

tiviteiten deelnemen hebben zelf
een kind met Down's syndroom. Tevens zijn ze nagenoeg allemaal donateur van de SDS. De avonden
zijn als informatief en zeer de moeite waard ervaren. Bij de voorbereiding ervan werden er steeds persbe¡ichten naar de regionale dag- en
weekbladen gestuurd. Die leverden
altijd berichten op, die op hun beurt
ook altijd wel in weer enkele reacties van belangstellenden resulteerden.

Midden-Limburg
In het verslagiaar werden geen kernbijeenkomsten gehouden vanwege
enerzijds onvoldoende belangstelling en anderzijds een zeer grote diversiteit van meningen. V/el zijn er
contacten gelegd met de SPD Westelijke Mijnstreek in Heerlen om gezamenlijk, met de ondersteuning van de
genoemde dienst, een project te starten. Bovendien vinden er veel per-

soonlijke contacten plaats tussen
coördinatrice Netty Engels en andere
ouders, ook van buiten de regio.

Daarbij gaat het vooral om ouders
die geinteresseerd zijn in integratie in
het reguliere basisonderwijs en ouders die informatie willen hebben
over tongcorrecties. Beide onderwerpen vorrnen met elkaar het "specialisme" van Netty Engels. In het verslagiaar hield zij dan ook diverse lezingen over integratie van kinderen
met Down's syndroom, o, a. voor:
- de SPD in Heerlen,
- logopedisten van inrichtingen
voor personen met een verstandelijke handicap,
- de SDS-kern Zuid-Holland 1 in

-

Delft
Landelijke Organisatie Moderne Zw akzinni genzorg (LOMZ)

Symposium van de Deutsche
Akademie für EntwicklungsRehabilitation in München,
Duitsland (1 1-13 oktober)
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Ter ondersteuning van dezelezin-

gen werd een videomontage over de
verrichtingen van dochter Peetjie
Engels samengesteld.
Tenslotte werd informatie verstrekt aan een aantal studenten in
het kader van het schrijven van een

scriptie over Down's syndroom. In
één geval heeft dat geresulteerd in
het zitting nemen in een examencommissie.

Zuid-Limburg
De SDS-kern Zuid-Limburg is officieel gestart met het organiseren
van een algemene themadag
Down's syndroom op 2 februari.
Enige dagen te voren besteedde het
"Limburgs Dagblad" een halve pagina aan de SDS. Mede als gevolg
daarvan werd de themadag bezocht
door ca. 35 personen, waatvan ongeveer 20 ouders. Er was ruime belangstelling uit de hoek van het onderwijs (basisscholen, peuterspeelzalen) ende"zorg" (SPD, logopedisten, psychologen).
Op 28 november werd een themaavond over logopedie georganiseerd. Daarbij waren ca. 30 belangstellenden, waaronder veel logopedisten (in opleiding) aanwezig. Verder zijn er enkele kinderspeelmiddagen georganiseerd. Veel oudercontacten tussen coördinatoren
Gregor en Willemien Franssen en
andere ouders vonden plaats op een
ad hoc basis, bijvoorbeeld naar aanleiding van concrete yragen oyer
schoolkeuze.
Eind 1991 heeft de Stichting Jan
Baptist, waaronder o. a. de SPD, de
Kinderdagverblijven en de Gezinsvervangende Tehuizen vallen, een structurele subsidie van / 500,= op jaarbasis toegezegd om de onkosten van de
activiteiten te (helpen) dekken.
Zeeland

Aan het einde van het verslagiaar
bestond de SDS-kern Zeeland uit
een tiental ouders (allen donateur),

melden coördinatoren Ingrid Pols,
Arie Hoogstad en Klaas en Els van
der Meulen uit Goes. De kern is
driemaal bijeen geweest. De eerste
twee bijeenkomsten stonden in het
teken van de kennismaking en het
inventariseren van wensen en
suggesties met betrekking tot de te

organiseren activiteiten. Hierbij
bleek dat er vooral behoefte was
aan het samenkomen rond een bepaald thema. De derde bijeenkomst
was dan ook tevens een themaavond, dit keer met een fysiotherapeute als gastspreekster.
Verder heeft de kern Zeeland in
maart een video-avond met "Kleine
Stapjes" verzorgd in het Medisch

Kleuterdagverblijf (MKD) te Goes.
Deze werd bezocht door twintig
mensen. De hulpverlening was met
een direeteur van een school voor

ZMLK, een viertal logopedisten en
een kinderarts sterk vertegenwoordigd. Naast het Macquarie Program
zelf ervoer men de videoband als
zeer verhelderend.
In september werd aan de SPD in
Middelburg de vraag voorgelegd of
men bereid was samen met de kern
een workshop early intervention te
organiseren. Men reageerde enthousiast. Door allerlei omstandigheden
kon de workshop echter niet meer
in het verslagiaar plaats vinden.
Op 2 november is er vanuit de
kern medewerking verleend aan een
informatiedag van de Provinciale
Federatie van Ouderverenigingen.
Er werd een stand bemand en een
tweetal kleine workshops verzorgd.
De reacties waren over het algemeen positief. Er was belangstelling voor het werk van de SDS. Tijdens deze dag konden verder persoonlijke contacten worden gelegd
met bestuursleden van de Provinciale Federatie die resulteerden

in een uitnodiging aan de kern om
de periodieke vergaderingen bij te
wonen. Zodoende kan men enerzijds die Provinciale Federatie informeren en anderzijds zelf geinformeerd worden.
Ook in 1991 kregen de coördinatoren van de kern regelmatig telefoontjes van ouders en hulpverleners. Eénmaal werd een huisbezoek
afgelegd en eveneens één maal een
"nieu"t¡r'e" ouder thuis ontvangen.

Subsldles en andere vormen
van mater¡ële ondersteuníng
In verband met de beperkte ruimte
zalhier niet worden ingegaan op de
vele bijdragen van allerlei vrijwilligers in de vorm van werkzaamhe-
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Steun door Rabobanken ter dekking
van de kosten van workshops en
themaweekends. In juli bracht de receptie na de verbouwing Yan de firma Van der Meer en Lommers B. V.
in Katwijk / 330 voor de SDS op.

In het najaar ontving de SDS

/

18.000 van de Provincie Groningen als voorschot op de gereserveerde f 24.OO0 voor de organisatie van
workshops en themadagen in die

provincie.

In december, na de voltooiing
van de beide "produkten", resp. één
jaar lang een dikkere "Down and
Up" en de TËLl-video, werd de

f 25.000 van de Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie, Nefarma, met
het nodige ceremonieel overhangift van

De linanciële pos¡t¡e van de SDS.'
balanceren op het uiterste randie
foto: Erik de Graaf

den, materialen, kinderopvang, etc.
Verder moeten ongenoemd blijven
de vele aanvragen om financiële on-

dersteuning die wel veel werk,
maar geen geld opleverden.
Helemaal aan het begin van het
jaar droeg de Stichting Steunfonds
Zorg Geestelijk Gehandicapten
voor / 7.795 blj om het tweede bezoek van Moira Pieterse aan Nederland mogelijk te helpen maken. Begin april bedacht uitgeverij Bekadidact uit Baarn de SDS met / 500
(ter gelegenheid van de uitgave van
het prentenboek "Jan-Willem uit de
Prentenboompjes"). Eind mei
schonk Lions Club "de Keersop"
7OO (tq gelegenheid van de workshop early intervention in Veldhoven). Injuni ontving de SDS een bedrag van / 10.000 van de Stichting

Í

digd. VVD-Kamerlid Erica Terpstra
sprak de SDS bij die gelegenheid
toe. Tenslotte waren er nog een aan-

tal individuele schenkingen. Daar-

bij gaat het weliswaar om wat kleinere bedragen, maar de steun aan
de SDS is daarom niet minder wel-

kom.

Niet direct in geld, maar wel in
geld waardeerbaar waren de vijf
exemplaren van het computerprogramma DataPerfect Runtime, een
schenking van WordPerfect Europe
in Capelle a/d IJssel.

lage SDS-folders, aanschaf laptop
computer, etc.). Voor wat betreft de
inkomsten was dat batige saldo met
name een gevolg van de gunstige
subsidie-positie in 1991 en het toegenomen aantal donateurs. Voor
wat betreft de uitgaven kon dat batige saldo alleen worden verwezenlijkt door de kosten zolaag mogelijk te houden. In de praktijk betekende dat bijvoorbeeld dat de SDSkernen gehouden waren grotendeels
zichzelf te bedruipen, terwijl de beide vaste medewerkers van het SDSbureau, Erik en Marian De Graaf,
niet in loondienst waren bij de SDS
en derhalve ook geen bij hun functie passend honorarium genoten.
Erik de Graaf werkte full-time en

werd door het Ministerie van WVC
via de Federatie van Ouderverenigingen voor een halve baan uitbetaald. Marian de Graaf werkte
part-time, maar ontving voor het
vierde achtereenvolgende jaar geen
vaste honorering. Aan het eind van
hetjaar ontvingen zij beide vanuit
de SDS slechts een relatief geringe
vergoeding achteraf voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien betekende dat voor hen tevens continuering van hun nog steeds zeen ongunstige positie ten aanzien van de
sociale wetgeving, een sitúatie die
zeer dringend verbetering behoeft.

Het resultaat
In financieel opzicht kon het boekjaar 1991 met een batig saldo ter

Bijlagen
Bij dit verslag behoort nog

grootte van f 2O.344 door SDS-penningmeester Henk Bosman worden
afgesloten. Het doel daarvan was
het kweken van een korte termijn
reserve op de spaarrekening in verband met te verwachte hoge kosten
aan het begin van 1992 (nieuwe op-

tweede gedeelte met alle financiële
gegevens en een aantal bijlagen,
o. a, een uitvoerig onderzoek naar
de getalsmatige opbouw van het
SDS-donateursbestand. Belangstellenden kunnen dat bij het bureau
van de SDS bestellen.

een

AA N M ELD I NG S FOR M U LIER DO N ATEU RS SDS

Kopiëren, invullen en opsturen naar de SDS, Bovenboerseweg 4I,7946 AL Warmeperveen
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

JVS'91
TeI:

Geb.datum kind:
Overige gegevens: moeder/vader van een meisje/jongen met Down's syndroom,/hulpverlener/belangstellende (s. v. p. doorhalen wat niet van toepassing is) meldt zich aan als donateur van de SDS. Mijn bijdrage van / ...,.. (de minimumbijdrage is
.f 35,-) is overgemaakt op rekeningnunìmer L651723 bij de Postbank of 36.71.08.445 bU de Rabobank te Wanneperveen, beide ten name van de Stichting Down's Syndroom.

Datum:
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hij goed verdragen. Daarbij krijgt
hij een supplement, omdat geitemelk geen volledig eiwit heeft.
Hij heeft later nog twee weken
diarree gehad.

Ik gafhem veel vol-

korenprodukten. Dat bleek veel te
zwaar voor hem te zijn. Toen ik alles wat volkoren is uit zijn dieet
haalde, was de diarree prompt over.
Sinds het voorjaar gaat het prima
met hem. Ik ben nu ook niet meer
bang het najaar in te gaan.

Jade

'

Kuno

Na het lezen van de verhalen in uw
blad wil ik graag eens ons verhaal

ten, zei: "Hij blaft als een oud mannetje". Hij hoestte de hele dag door.
De dokters konden er niets tegen
doen, wat ze op een bepaald moment ook wel toegaven. Toen het zomer werd ging het beter met Kuno.
Maar toen de droge tijd weer over
was begon het weer opnieuw. Hoge
koorts, hoesten, overgeven. Via één
van de artsen van mijn antroposofische groepspraktijk werd ik doorverwezen naar de lVillem Zeylmankliniek in Bilthoven. Dat is een antroposofische kliniek voor adem- en
luchtweginfecties. Van de kinderarts daar kregen we homeopathische middelen. We moesten stoppen
met gewone melk. Ook kregen we
een heleboel adviezen mee om toe

kwijt. Jade's foto heeft de eerste
prijs gewonnen in de wedstrijd die
u verleden jaar hebt gehouden, dus

te passen als Kuno weer een aanval
had. Door een speciale methode
waarbij je je kind helemaal in doeken wikkelt wordt het vocht afgedreven en gaat de aanval over.
Thuis heb ik nog een extra wikkelcursus gevolgd, waar meer ouders
van kinderen met Down's syndroom aan deelnamen. Door deze
methode toe te passen \ilas een aanval steeds binnen drie dagen onder

controle. Het is heel bewerkelijk,
maar het resultaat is fantastisch.
Na Kuno's eerste verjaardag ben
ik van Almiron overgegaan op sojamelk. Na twee maanden zat hij helemaal onder de uitslag. In het voorjaar ben ik naar een heldervoelende

natuurgeneeskundige gegaan. Zij
merkte op dat Kuno iets kreeg wat
helemaal niet goed voor hem was.
Ik zei dat hij sojamelk Lreeg. Ze adviseerde helemaal met sojamelk te
stoppen. In plaats daarvan moest ik
geitemelk gaan proberen. Dat kan
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u heeft een beeld van haar.
Tot ze ongeveer twee jaar was
kreeg Jade Frisolac-babyvoeding,

Nutricia-groentehap en zelfgebakken brood. Ze was een vrolijke
baby en ontwikkelde zich vlot. Rollen, zitten en staan deed ze binnen
een jaar. Ze liep met anderhalf jaar
achter de loopwagen. Toen werd ze
ziekelijk, benauwd, kreeg exceem
en werd autistisch. Zehad vreselijke huilbuien rond de maaltijden
toen ze mee ging eten met ons. Ze
miste zeker drie maaltijden in de
week en kalmeerde alleen door middel van een bad. 's Nachts rilas ze
vaak erg benauwd en veel wakker.
We sliepen dan samen rechtop tegen een ruggesteun. De hulpverleners (kinderarts, consultatiebureauarts, wijkverpleging, SPZ) weten
het aan het syndroom van Down.
Het Kinderdagverblijf weet het aan
onze opvoeding.
Toen Jade vier jaar werd zijn we
gestopt met melkprodukten. Jade
sliep na drie dagen door en is nooit
meer wakker 's nachts. Een maand
later zijn we gestopt met vlees eten.
Vy'e eten granen, peulvruchten en
zeewier daarvoor in de plaats. Veertien dagen later liep Jade voor het
eerst spontaan los..Na zeven maanden verdween eindelijk het exceem.
Jade werd weer gezond, maat ze
was niet sterk.
Ze is nu zes jaat, weegt dertien

kilo en is één meter lang. Zekrijgt
Nutrilon Pepti-Plus (hypo-allergene
voeding, Red.) ter aanvulling van
het veranderde eten en heeft ook

weer energie om te spelen en zich
te ontwikkelen. Je ziet haar veranderen. Ze groeit, ze speelt en kijkt de
wereld in, ze kijkt ons aan.
De kinderarts heeft haar onlangs
geprikt op allergie, maar Jade blijkt
niet allergisch te zijn, nergens voor.
Het blijft ons een raadsel waarom
ze het nu zo goed doet en de twee

jaar hiervoor niet. Jade weigert
melk en als ze kaas ruikt kan ze
soms nog panisch reageren. De kinderarts noemt het intolerantie, omdat hij ook ziet dat ze nu gezonder
is en beter functioneert.
Jade zit inmiddels op een ander
kinderdagverblijf, waar men haar
waardeert en beter voor haar zorgt.
Ze lllij gt ruginwrijvingen met rozemarijn, om steviger rechtop te gaan
staan, en zoutwaterafwassingen. Ze
lopen elke dag een paar kilometer,
bij voorkeur niet met regen en mist.
Toch is het nog steeds zo dathet
early intervention program niet op
Jade is toe te passen. Ze weigefi al
sinds we het proberen ook maar iets
twee keer te doen. Toren bouwen,
bal gooien, puzzel leggen, ofwat
dan ook. Alles doet ze één keer, al
zit je er een uur bij. Wanneer je
haar in haar handelingen wil bege-

leiden is ze sterk en houdt ze je tegen. Nu ze begint te praten zegt ze
ook echt "fLee", "niet", Een paar
keer heb ik een oudercontactgroep
geraadpleegd. Men stelde dat we
haar zouden belonen. Eten en snoep
zijn beslist geen beloning voor
haar. Ritmische bewegingen en toejuichen wel. Dan straalt ze. En toch
doet ze niets twee keer. We hebben
ons er met name over verbaasd dat
Jade

wil dat je twee
keer achter elkaar hetzelfde boekje
leest. De andere kinderen willen dat
juist graag en"lezen" op een gegeven ogenblik mee tot ze het uit hun
hoofd kennen. Jade protesteert als
ze voor de tweede keer hetzelfde
ze bijvoorbeeld niet

verhaal hoort.
Jade kan wel vreselijk lachen als
ze meehelpt om de gepelde tuinbonen in de emmer te gooien eî ze eÍ
expres naast gooit. Nu ze wat ster-

ker is hebben we afgesproken dat
ze 's avonds meehelpt met tafeldekken. Dat kostte een paar avonden lichamelijke strijd. Nu doet ze mee
met verbaal protest, terwijl ze wel
staat te wachten tot ze bestek in
haar handen krijgt.
Wij herkennen w-inig in de verhalen over early intervention en integratie. Door de voeding is Jade's
ontwikkeling erg vertraagd, maar
we weten nog steeds niet echt wat

de boosdoener is. Want behalve

melk en melkprodukten zijn we ook
gestopt met suiker en E-stoffen (additieven, Red.). Hoe kunnen we er
verder achter komen wat ze wel of
niet kan verdragen? Moeten we dat
überhaupt wel uitzoeken nu ze het
goed doet?
Sophie van Aølst

VERGOEDING MEERKOSTEIV DIEETVOEDING
Hierboven is aan de orde geweest
dat sommige kinderen met Down's
syndroom "het beter doen" op speciale dieetvoedingen (zoals Nutri-

lon Soya, resp. Nutrilon Pepti van
Nutricia, die overigens vroeger Nutri-Soja en Almiron Pepti heetten,
en de babyvoeding op sojabasis van
de Friesche Vlag Frisosoy). Die zijn
gewoon bij de apotheek en de drogist te koop, maar helaas wel aanzienlijk duurder dan gewone baby-

voeding (bij Nutricia Nutrilon, vroeger Almiron, geheten en bij de Friesche Vlag Frisolac). Vergoedt nu
uw ziektekostenverzekering die extra kosten? Om daar achter te ko-

men moet u eerst zelf bij uw eigen
verzekering een verzoek indienen.
Dat verzoek moet dan vergezeld
gaan van een verwijsbrief van tw
huisarts. Uw verzekering moet immers kunnen zien, dat hij of zij de
overgang op die dieetvoeding noodzakelijk vindt. Misschien helpt het
wanneer u uw verzekering erop
wijst, dat de SDS over schriftelijke
informatie beschikt waaruit kan
worden afgeleid, dat kinderen met
Down's syndroom mogelijk vaker
overgevoelig zijn voor bepaalde
voedingsmiddelen, met name voor
koemelk en produkten daarvan.

ook geleid tot het bovengenoemde
onderzoek van de Rijksuniversiteit
Leiden.) Vervolgens reageren
verzekeringsmaatschappijen dan
heel verschillend op zulke verzoeken. De één vergoedt wel, de ander
niet. Wanneer dat laatste het geval
is kunt u het ook nog via de AAW
(Algemene Arbeidsongeschiktheids
Wet) proberen. Formulieren daarvoor vindt u op het postkantoor.
Maar ook dan bestaat er bepaald
geen zekerheid dat uw meerkosten
vergoed worden. Zeker is alleen,
dat de meerkosten van dieetvoeding
altijd aftrekbaar zijn van de inkom-

(Die informatie heeft uiteindelijk

stenbelasting.

WERKEN MET BEKRACHTIGINGEN
De bovenstaande brief oYer Jade
vraagt om een antwoord van de redactie. In de eerste plaats denken
wij dat het verstandig zou zijn om
een diëtiste te raadplegen. Verder is
het gedrag van Jade nu typisch een
probleem om de hulp van de Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) bij in te roepen. Maar
dat neemt niet weg dat het vanuit
de SDS-kern gegeven advies, belonen, in principe een goed advies is
geweest, maar misschien niet helemaal compleet.
Belonen heet in vaktaal: bekrachtigen van gewenst gedrag. De gedachte erachter is de volgende: gedrag dat in het verleden beloond of
bekrachtigd is zal later worden herhaald. Leren kan dus worden bewerkstelligd door gewenste handelingen te belonen of te bekrachtigen
en ongewenste te negeren of te

straffen. Uit ons eigen dagelijks leven kennen we allemaal voorbeelden te over, wanneer we even nadenken. Hoe kies je in minder voor
de hand liggende gevallen nu een
geschikte beloning uit en hoe pas je
die toe? Werk in voorkomende gevallen dan zonodig één voor één
alle onderstaande punten af:
1) Onderzoek het effect van
voorwerpen en gebeurtenissen die

bij

de meeste kinderen als bekrachtiging werken: prijzen, klop
op de schouder, glimlach, enthousiast gezicht, speelgoed, voedsel,

drinken en beweging.
2) Ga na (vraag de ouders) wat
voor dat bepaalde kind als bekrachtiging zou kunnen werken. Waar
speelt het kind graag mee en wat vindt
het lekker?

Bij

Jade werken eten en

snoep dus niet, maar ritmische bewegingen en toejuichingen wel.

3) Observeer het kind en let op
soorten gedrag dat het vaak vertoont of voorwerpen waar het
zich toe aangetrokken voelt. Jade
voelde zich aangetrokken tot tuinbonen gooien.
4) Tenslotte kunt u een "menu"
van v(x)rvverpen aanbieden die als
bekrachtiging zouden kunnen dienen en het kind daaruit laten kiezen.
Over het gebruik van bek¡achtigingen valt in het kort het volgende
te zeggen:
1) Omschrijf het gedrag dat bekrachtigd moet worden nauwkeurig.
2) Geef de bekrachtiging onmid-

dellijk nadat het kind het betreffende gedrag vertoond heeft. Anders bekrachtigt u misschien iets
dat het kind daarna gedaan heeft,
bijvoorbeeld om zich heen kijken
na een moeilijke opgave. Op de video "Kleine Stapjes" (zie de bestel-
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rubriek op de achterpagina) kunt u
heel goed zien hoe dat in de prak-

tijk gebeurt.
3) Combineer bekrachtigingen
in de vorm van eten, drinken en
voorwerpen, z. g. primaire bekrachtigingen, altijd met sociale
stimuli, zoals prijzen en aanraken
en laat die primaire bekrachtigingen als eerste weerrveg ryanneer
ze niet meer nodig zijn (geleide-

lijk

aan).

4) Gebruik zoveel mogelijk verschillende bekrachtigingen. Wees
ook op uw hoede voor "inflatie",
waardevermindering.
5) Gebruik zoveel mogelijk na-

tuurlijke bekrachtigingen.

Onder

natuurlijke (of functionele) bekrachtigingen verstaan we bekrachtigingen die "vanzelf gebeuren", als
een gevolg van de handelingen van
het kind. Voorbeelden zijn het geluid of andersoortige reacties die
het kind aan een stuk speelgoed ontlokt. U hoeft daar bovenop dan niet
iets extra's te doen!
6) Stel een schema op voor de
meest geschikte manier van be-

krachtigen en gebruik dat ook.
Denk aan continu bekrachtigen (bij
het verwerven van nieuwe vaardigheden) tegenover af en toe (voor
het onderhoud van bestaande vaar-

digheden).
Het bovenstaande klinkt natuurlijk allemaal erg droog en programmatisch en dat is beslist niet de bedoeling. Uw kind behoort niet te beseffen, dat u gericht aan zijn of

HET

VOLGEND THEMA.WEEKEND
De SDS organiseert van vrijdag 13 november (16.00 uur) tot zondag 15
november (16.00 uur) a. s. haar derde Themaweekend Down's syndroom in
Vormingscentrum Overcínge/De Klencke in Oosterhesselen (bij Emmen). De
opzet en het programma zijn identìek aan die van de beide vorige weekends.
Ook nu weer zijn de deelnemers ouders (moeders en vaders) van kinderen
met Down's syndroom met alle gezìnsleden. ln totaal worden er ca. 30
volwassenen en ongeveer evenveel kinderen verwacht. Voor de kinderen zal

er voldoende opvang aanwezig zijn, zodat de ouders 's avonds zowel als

's morgens

ongehinderd de lezingen kunnen volgen en ervaringen kunnen
uitwisselen. De zaterdagmiddag is 'vrij" en kan naar eigen goeddunken
worden ingevuld. Eén spreker is al bekend: kÍnderarts Roel Borstlap, de
kinderarts die het DS-Team in Voorburg heeft hetpen opzetten. Hìj zat de
zaterdagochtend vullen. Een verslag van het eerste weekend kan bij het
SDS-bureau worden opgevraagd. Omdat het aantal plaatsen beperkt is en
de belangstelling bij de vorige weekends zo groot was wordt u aangeraden
uw gezin snel op te geven. De kosten bedragen: f 125,: per volwassene en
f 35,: voor het eerste kind, f 25,: voor het tweede en f 15,: voor de overige
kinderen. Bij deze prijzen is subsidiëring een vereiste. tnschrijvingen zijn
daarom behoudens toekenning van de subsidie, terwijl het weekend alleen
bij voldoende deelnemers door kan gaan.
haar ontwikkeling wil trekken. Zo
kan het zijn dat apart gaan zitten
om bepaalde taken uit het Macquarie Program te doen niet werkt, terwijl het inbouwen, of liever het
"verstoppen", van de betreffende taken in gewone alledaagse activiteiten wèl lukt. Kinderen als Jade willen misschien niet met behulp van
een puzzel leren matchen (soort bij
soort zoeken) of tellen, maar wel
met messen en yorken tijdens het tafeldekken. Tenslotte kunje de situatie ook nog omdraaien wanneer je
eenmaal ontdekt hebt dat je kind
een bepaalde handeling of activiteit
leuk vindt. Probeer dan in het programma desnoods een aantal punten
verderop een taak te vinden waarje
die voorkeur bij kunt gebruiken. Zo
zou de voorkeur voor het tuinbonen

ECHT GENIETEN

Het verhaal
'S 'VUvan Remie
A nnie en Frans ziin de ouders van
lì.¿" vierjarige Pa"ul van Remie

"noud is en
die twee en een half jaar
Down's syndroom heeft. Daarnaast is
Remie ook visueel gehandicapt en
heeft hij epilepsie. Franka Stevens
had een gesprek met Annie over Remie's eerste twee levensjaren.
Annie: Remie is na een zwangerschap van 37 weken in het ziekenhuis geboren. De dag daarna werd
ons verteld dat hij Down's syndroom had. Remie dronk heel goed
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aan de borst en
heeft ook ruim
een jaar borstvoeding gehad.
Toen hij twee

maanden oud
was werd hij ver-

kouden. Die verkoudheid ging al
snel over in een
longontsteking.

Hij moest acuut
opgenomen wor-

gooien van Jade misschien kunnen
worden gebruikt als variant op de
taken GM 105 of I47, resp.luidend
"Gooit een klein balletje van dichtbij in een mand" en "Gooit een tennisbal vanaf anderhalve meter in
een wasmand". En in plaats van
bouwen met blokken kan het kind
ook soepkoppen of eierdopjes op elkaar leren zetten, wanneer het dat
tenminste wel wil.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in:

Bailey, D. B. en

\iloler¡ M.

(1984), "Teaching infants and preschoolers with handicaps", Charles
E. Merrill Publishing Company,
Columbus, Ohio, U. S.4.,
ISBN: 0-67 5 -20132-2, 380 blzn.
M arian de Graaf- Posthumus

Remie

den in het ziekenhuis en heeft een
week op de intensive care aan de beademing gelegen. Het ging toen
echt heel slecht. Na een verblijf van
een maand mocht hij weer naar huis
met veel medicijnen. Die ziekte
heeft nog een nasleep van enkele
maanden gehad. Qua ontwikkeling
kon hij enkel nog maar liggen. Op
de fysiotherapie die

hij

daarna

kreeg reageerde hij nagenoeg niet.
Frqnka: Wanneer merkte je dat er
meer aan de hand was?
Annie: Vanaf een leeftijd van vier
à vijf maanden begon hij steeds
meer te huilen. Soms huilde hij wel
een uur aan één stuk zonder dat hij
zich dan wilde laten troosten. Na de
zomer (hij was toen tien maanden)
begon Remie trekkingen, c.q. schokken te vertonen en hebben wij contact met de kinderarts opgenomen.
Na een scala van onderzoeken en
een EEG (=electro-encephalogram,

Red.) werd duidelijk dat Remie epilepsie had. We kwamen bij de neuroloog terecht en eind september
kreeg Remie zijn medicijnen. Die
sloegen aan en Remie werd een
heel ander kind. Hij werd een stuk
rustiger en voelde zich zichtbaar
prettiger. Na een maand begon het

huilen langzaam opnieuw \¡r'aarna

medicijnbijstelling plaatsvond.
Wat betreft zijn ontwikkeling draaihij zo rond zijn eerste verjaardag
van ruglig op zijn linkerzij. Hij nam
dingen alleen op een korte afstand
waar en het was moeilijk om contact
met hem te maken. Af en toe lag hij
de

wel te spelen in de box. Hij vond het

heerlijk om vastgehouden en geknuffeld te worden.
Maar ondanks de bijstellingen hielpen de medicijnen niet meer en hij
begon weer extreem te huilen. Hij
kreeg trekkingen om de tien minuten.
Met vijftien à zestien maanden ging
zijn ontwikkeling zelfs achteruit. Ondertussen was hij ook steeds heel erg
verkouden met soms flinke koorts erbij. In maart 1991 (Remie was toen
bijna anderhalf jaar) konden we met
hem bij een epilepsie-centrum (Kempenhaeghe) terecht. Hij kreeg gelijk
andere medicijnen. Op dit moment
heeft hij al een jaar dezelfde medicijnen en is hij aanvalsvrij.
Franka:'Wanneer kwam zijn oog-

afwijking aan het licht?
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Annie: Tìcen hij met drie maanden
uit het ziekenhuis kwam en wij met
fysiotherapie begonnen viel het ons
soms al op dat hij alles dicht bij
zijn ogen wilde hebben. Bij ons
kwam toen de vraag op: zou hij
soms slecht zien? In de zomer merkten we dat hij lichtschuw werd. Dat
betekende dat hij buiten altijd onder de parasol of in de schaduw
moest. Binnen deed ik vaak de gordijnen dicht. Door de kinderarts
was ik ondertussen doorverwezen
naar de oogarts. Deze constateerde
na het meten wel dat Remie slecht
zag, maar dacht dat hij met een bril
niets zou kunnen beginnen. We
moesten over een jaar weer terugkomen. Omdat we bij de kinderarts
bleven zeg9en dat Remie niet goed
zag, is er een afspraak gemaakt met
het blindeninstituut Theofaan in
Grave voor het diagnostiseren van
de oogafwijking. Remie was toen
vijftien maanden oud. Volgens de

metingen van dit instituut ziet hij
ongeveer IO % (in werkelijkheid is
dat gelukkig wel wat meer). Vanaf

zijn tweede jaar draagt hij een bril.

Hij heeft nu -10 en -11.
De fysiotherapie die hij al vanaf
drie maanden kreeg, met een frequentie van één keer in de twee weken, is
intussen steeds doorgegaan. Maar zeker in het begin pikte hij daar niets of
weinig van op. Toch hebben we daar
toen, en ook nu nog, veel steun aan
gehad. V/e krijgen hier thuis ook
vroegbegeleiding voor visueel gehandicapten vanuit Theofaan. Dat houdt
dus vooral visuele stimulering in. De
begeleidster komt één keer per
maand en geeft aan welke spelletjes
we kunnen doen en met welke materialen. We hebben ook één keer een
logopediste geraadpleegd. We hebben met de specialisten geen slechte
ervaringen, eerder zeer positief. Maar
je moet als ouders wel steeds alert
blijven. Verder heeft onze fysiotherapeute ons geholpen verschillende aangepaste spullen te krijgen bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst,
zoals een speeltafel, een fietsstoel,
een kinderstoel, een autostoel, een
badstoel en een wandelwagen. Frans
heeft zelf een aangepaste box gemaakf van 1,40 x 1,60 meter op
"werk"hoogte met een speelruimte
eronder. Remie ligt nog veel. We le-

nen ook regelmatig aangepaste materialen bij de speel-o-theek voor
gehandicapten. We zijn nu bezig
met een aanvraag voor woningaanpassing. Remie wordt steeds groter
en zwaarder en zijn lopen zal, zoals
het zich nu laat aanzien, nog wel
even op zich laten wachten.
Franka: Vy'at voor invloed had en
heeft Remie op jullie gezin?
Annie: Zijnbroer Paul heeft altijd
heel positief gereageerd. Die kan
heel goed alleen spelen en als Remie extra aandacht van ons vroeg
ging Paul voor zichzelfspelen. Ook
was hij nooit lastig in de periode
dat Remie extreem huilde. Nu troost
hij zelf mee wanneer Remie huilt.
We proberen hem er zoveel mogelijk bij te betrekken. Ook toen Remie in het ziekenhuis lag namen we
Paul zoveel mogelijk mee. Wijzelf
hebben een positieve instelling en
heel veel steun aan elkaar. We proberen alles samen op te lossen. Tijdens Remie's huilperiodes was het
moeilijk oppas te vragen. We durfden ook niet goed weg te gaan. 'We
waren extra aan huis gebonden. Later werd alles gemakkelijker te regelen. De familie heeft veel belangstelling en er wordt altijd specifiek naar
Remie gevraagd. Tot nu toe heeft
Paul daar geen moeite mee.
Franka: Hoe gaat het op dit moment?
Annie: Het is nu echt genieten.
'We
hebben een fijn contact met hem
en

hij voelt zich lekker. Sinds enkele

maanden kan hij zitten wanneer je
hem neerzet. Daardoor wordt zijn
wereld veel groter. Hij ziet meer en
kan fijn spelen. Zijn voeten waren
eerst erg belangrijk voor hem, maar
nu wordt dat minder; hij heeft meer
"oog" voor zijn omgeving. Hij zegt
nog niets en maakt enkele beginnende baby-geluidjes. Remie geeft zelf

wel duidelijk aan wat hij leuk vindt,
zoals bijvoorbeeld het liedje "In de
maneschijn". Dat is een soort tovermelodie. Daarmee is hij altijd te
troosten. Het is heel leuk om met
hem te spelen en hem te stimuleren.
Hij reageert positief en heeft plezier. Langzaam boeken we toch
vooruitgang. Nu hopen dat we het
ergste gehad hebben en dat we deze
trend voort kunnen zetten!
Franka Stevens, Venrøy
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KERNEN
Hieronder volgen zoals altijd weer de
telefoonnummers van de coördinatoren van de SDS-kernen. De kernen
Zuidelijk Noord-Holland (regio Haarlem) en Flevoland zijn nieuw.

West-Groningen (WGR):
Cora Geljon, 05945-1 7631

Friesland (FRL):
N icol

ette W i ld sch ut, 0 58-883443

Zuid-Drenthe (ZDR):
J ean net Sc

holten, 0 5284-25 50

West-Overijssel (WOY)

:

vakature

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

Utrecht 2 -regio Amersfoort- (AMÐ
Anja Nieuwenhuis, 033-75821 3, of
Henny Bos, 03499-83363

Noordelijk Noord-Ilolland (NNII)

:

Jantien Hartmans, 02270-1769 of
Lia Visser, 02285-1 1766
Regio Amsterdam (AMS):
Gert de Graaf, 020-6718813, en
Marije Ruhe, 020-6Ø36302
Zuidelijk Noord-Ilolland (regio

Haarlem) (HRL):

:

Helène van der Prijt, 01620-59852

Centraal Noord-Brabant (CNB)

:

Rian en Cees van Broekhoven,

073417278
Oostelijk Noord-Brabant (ONB)

:

de heer Akkerman, 040-536563

Els Heuseveldt, 023-275196, of Leonore Zonneveld, 023-290669

Zuid-Ilolland

Ans de Jong, 01883-20509
Westelijk Noord-Brabant (WNB)

1 -regio Rotterdam,

Delft, Den Haag e.o.- (RDD):
Monique Kromhout, 01 5-617202
Zuid-Ilolland 2 -regio Gouda-

(GDA):
Yvonne en Han Kamperman,
01820-26675
Zuid-Holland 3 -Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, en Ifoekse

Waard- (ZHZ)¿
Dani van der Velde, 01877-2286, of

Noord-Limburg (NLB):
Franka Sf€yens, 047 80-87889

Midden-Limburg (MLB)
N

etty E n g e I s-G eu rts, 044 93 -297 2

Zuid-Limburg(ZLB)z
Gregor en Willemien Franssen-Bovy,
043472759
Zeeland (ZLD):
Klaas en Els van der Meulen,
01 100-32227

Flevoland (FVL):
Margot

G

able, 03200-40492

AGENDA
Belangrijk: Tenzij anders vermeld
worden de deelnemers aan informatiedagen, workshops, etc., geacht
zelf voor lunches te zorgen.
o woensdag 30 september, SDS-kem
Utrecht 1, thema-avond met Raoul
Hennekam, klinisch geneticus. Opgave en informatie via 03465-64577.
o dinsdag 6 oktober, SDS-kem WestGroningen: thema-avond over medische aspecten van Down's syndroom, inventarisatie van de behoefte van oude¡s aan een DS{eam in
de Noordelijke provincies, met Roel
Borstlap, eerste kinderarts van het
DS{eam in Voorburg. Opgave en informatie via 05945-17631.
o woensdag 7 oktober,20.00 uur,
SDS-kem Noord-Limburg, themaavond volledige integratie met Nettie Engels, in de Basisschool De
Bongerd, Eikenlaan 1, Venray. Opgave en informatie via 04780-87889.
o woensdag 14 oktober, SDS-kem
Utrecht 2 (regio Amersfoort), 20.00
uur thema-avond met gastspreekster
(moeder van een kind met Down's
syndroom van

o

13

jaar) en video, Ni-

belungenpad 23, Amersfoort. Inlichtingen en opgave via 03499-83363.
dinsdag 27 oktober,09.30-16.00
uur, SDS-kem Groningen, themadag Down's syndroom door Erik de
Graaf, Sinnige Stee, Donderslaan
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160, Groningen. Inlichtingen en opgave via 05945-17631.
o dinsdag 3 november,20.0O uur,
SDS-kem Noord-Limburg, oudercontactavond. Inlichtingen via
04780-87889.
o dinsdag 3 november,09.30-16.00

uur, SDS-kem Zuidelijk Noord Holland (regio Haarlem), themadag

Down's syndroom met Erik de
Graaf, Stichting Thuiszorg Haarlem,
7-aanensîaaf 1 8, Haarlem. Inlichtingen en opgave via023-275196 of

023-290669.

o dinsdag 10 november, 09.30-16.00
uur, SDS-kem Groningen, workshop early intervention door Erik de
Graaf, Sinnige Stee, Donderslaan
160, Groningen. Inlichtingen en opgave via 05945-17631.
o vrijdag 13 (16.00 uur) - zondag 15
november (16.00 uur), Themaweekend Down's syndroom in Vormings-

centrum Overcinge/De Klencke in
Oosterhesselen (bij Emmen), Inlich-

tingen via het SDS-bureau (zie ook
elders in dit nummer).
o maandag 16 november, SDS-kern
Utrecht 1, thema-avond over schoolkeuze met verschillende sprekers. In-

lichtingen via O3465 -6457

7.

o dinsdag 24 november, 09.30-16.00
uur, SDS-kem Groningen, venolg
workshop early intervention door

Erik de Graaf, Sinnige Stee, Donderslaan 160, Groningen. Inlichtingen
en opgave via 05945 -I7 631
a zaterdag 28 november, 10.00 uur,
StiBCO, studiedag krtrumenteel
Venijkings Programma (Feuerstein).
Inlichtingen en opgave via07I894079 of 130053, SVO Utrecht.
De onderstaande activiteiten van de
SDS-ke¡nen zijnniet aan een bepaalde vaste datum gebonden of
alle gegevens waren nog niet bekend. Neemt u zelf even contact op?
o SDS-kem West-Groningen: themaavond iedere zes weken. Inlichtingen via 05945-I763L
o SDS-kem Friesland: ouderbijeenkomst iedere derde woensdagavond
van de maand, 058-883443.

o SDS-kern Oost-Gelderland: half oktober, workshop earþ intervention
in Zutphen, 08350-2597 3.
o SDS-kem Utrecht 1: iedere laatste
vrijdag van de maand, koffie-ochtend, Houtwerf 18 in Vleuten,

03465-64577.

o SDS-kem Regio Amersfoort: koffieochtend iedere eerste vrijdagochtend van de maand, 033-7582L3

of 03499-83363.

o SDS-kern Noordelijk Noord-Holland:
early intervention speelgroep in

Hoom, 02285-IL76 of 02270-1769.
o SDS-kem Amsterdam: thema-avond

iedere twee maanden, koffie-ochtend iedere zes weken, 020-6436302.
o SDS-kern Regio Gouda: koffie-ochtend iedere zes weken.
o
o SDS-kern Centraal Noord-Brabant:
early intervention speelgroep in Els-

hout, elke dinsdag- en woensdagoch- o SDS-kern Zuid-Limburg: workshop
tend, 9.30 tot 11.30 uur. Opgave en
early intervention,043-472759.
informatie via 04163-79009.
o SDS-kern Flevoland: begin novemSDS-kem Oostelijk Noord-Brabant: ber gespreksavond met videovertoouderbijeenkomst iedere zes weken,
ning in Almere, O32OO-40492
040-536563.

BESTELRUBRIEK
Donateurs yan de SDS bestellen v¡a Wanneperueen (05228-1337,) en krijgen alleen dan bl¡ hun bestelllng een rekening op basis van de prijzen voor SDS-donateurs.
2) Leden van bii de Federatie van Oudervercnigingen aangesloten verenigingen bestellen via Utrecht (030-363767) en betalen dezelfde prijs
als de SDS-donâteurs.
3) NieTdonateurs en niet-leden worden verzocht zoveel nogelij? via Utrecht (030-363767) te bestellen.
Bovenop de hieronder vermelde prijzen zullen nog verzendkosten in rekening worden gebracht. Alle bestellingen worden door de Federalie

1l

van Ouderverenigingen in Utrecht uitgevoerd.

tilel

bestelcode

blzn

JVS
blzn. BV
blzn.
DsF
'Het moet ophouden'/ omgaan met ongewenst gedrag,7 blzn.
ocD
Preventief Geneeskundige Checklist (bedoeld voor medici), voorlopige uitgave, 25 blzn.
Pcc
Praktische tips ter bevordering van de taal/spraakontwikkeling van kinderen met Down's syndroom, 66 b/zn. sPR
Handleiding voor Ouders van kinderen met Down's syndroom (van 0 - 5 jaar),89 blzn
HVo
Kleine Slapjes (Small Steps), instructie-video bij The Macquarie Program, SÍ/zuur
KLs
The Macquarie Program, Handboek bij het Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen ("OOO'),
36 blzn.
HBK
The Macquarie Program, Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen (-"OOO'), 62 blzn.
ooo
The Macquarie Program, Gebruiksaanwijzing bij het Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen ("O0O"),
169 blzn.
cEB
The Macquarie Program, Supplement Schoolse Vaardigheden bij het "OOO", 25 blzn.
Soo
The Macquarie Program, Supplement Schoolse Vaardigheden bij de Gebruiksaanwijzing, 47 blzn.
sGB
The Macquarie Program, Leren lezen, 46 blzn.
LL
The Macquarie Program, Tekenen en voorbereiding op het schrijven, 18 blzn.
TS
The Macquarie Program, Tellen en ctjlers, S0 blzn.
TC
Small Steps. An Early lntervention Program for Children with Developmental Delays
(uitgave Macquarie University), kartonnen cassette met daarin I engelstal¡ge boeken, in totaal ca. 450 blz. SST
T.E.L.L. (Teaching Early Language for Living),
Nederlandstalige instructie-video bij het T.E.L.L.-programma, 1V2 uur
TLV
T,E.L,L,, A Communication Program (uitgave Macquarie University), Engelstalig boek, ca, 300 blzn.
TLB
Verslag over het jaar 1991 (financieel verslag en bijlagen), 45
Kinderen met Down's syndroom leren lezen en schrijven (gezamenlijke uitgave EDSA en SDS) 127
Borstvoeding geven aan een baby met het syndroom van Down (uitgave La Lèche League), 20
'Down's Syndroom: De Feiten' (uitgave Federatie van Ouderverenigingen), 57

donateurs

n¡et-

donateurs

/ i0,00 Í 12,s0
f 40p0 / so,oo
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Í 2,0o Í

g,So

3,00
2,so

Í 11,so / 11,s0
Í 20p0 Í zs,oo
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/ gs,oo Í12o,oo
/ 10,00 Í
Í 20p0 Í

12,50

zs,oo
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/ 6,00 Í 7,SO
Í 10,00 Í 12,50
14o,oo

Í
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/ s6,oo Í 7o,oo
Í 40,00 / s0,00

AANMELD'NGSFO RMULIER DONATEURS SDS
Kopiëren, invullen en opsturen naar de SDS, Bovenboerseweg 4117946 AL Wanneperveen

Naam:

DalJ nr. 19

Adres:

Postcode:
Plaats:

Tel:

Geboortedatum kind:

Overige gegeyeß: moeder/vader yan een meisje/jongen met Down's syndroom/hulpverlenerþelangstellende (s. v. p. doorhalen wat niet van toepassing is) meldt zich aan als donateur van de SDS. Mijn bijdrage van f ...,.. (de minimumbijdrage is
f 35,-) is overgemaakt op rekeningnunìmer 1651723 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).

Datum:

12

I

Í 4o,oo / so,oo
/ s,00 / 10,00

Í

l

Handtekening:
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