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Maandag 21 maart 2016 is de elfde verjaardag van Wereld
Downsyndroomdag. Op deze dag vragen we in Nederland en de
rest van de wereld aandacht voor de eigen stem van mensen
met Downsyndroom.
‘Mijn vrienden, mijn omgeving’

De wereldkoepel Down Syndrome International (DSI), waar ook de
SDS deel van uitmaakt, speelt op deze dag een belangrijke rol. Voor
WDSD 2016 heeft de DSI het thema ‘Mijn vrienden, mijn omgeving’
gekozen. Met aandacht voor de voordelen van inclusieve omgevingen
voor de kinderen van vandaag en volwassenen van morgen. Mensen
met Downsyndroom moeten wereldwijd volledige en gelijke rechten
als iedereen hebben, zowel kinderen als volwassenen. Dat is goed
voor de kinderen en volwassenen met Downsyndroom zelf. Als
kinderen met Downsyndroom kansen krijgen om deel te nemen aan de
maatschappij, zullen alle kinderen hiervan profiteren. Het is goed voor
vriendschappen, acceptatie en respect voor iedereen.
Ieder jaar organiseert de DSI een groot congres en coördineert de
totstandkoming van een prachtige film rond 21 maart. De eerste film
is in 2011 verschenen en had de titel ‘Let us in’. Korte fragmenten uit
45 landen geven een prachtig beeld van mensen met Downsyndroom in
de hele wereld. De jaren daarna volgden ‘I want to learn’ en ‘I want to
work’. Op het hoogtepunt deden 62 landen mee. Ook in 2016 gaat er
weer een film gemaakt worden, alle voorbereidingen zijn in volle gang.
Alle films zijn te zien via www.ds-int.org/wdsd-global-video-event.

Posters in Nederland

Via de digitale nieuwsbrief zullen we iedereen op de hoogte houden
van alle Nederlandse activiteiten rond Wereld Downsyndroomdag 2016.
Er is natuurlijk ook weer een postercampagne. De posters zorgen rond
21 maart altijd voor extra zichtbaarheid in de eigen omgeving. Iedereen
kan weer foto’s mailen (als aparte bijlage, format .jpg en zeker 0,5 MB)
naar daviddegraaf@downsyndroom.nl. Graag zien we foto’s van jong en
oud in de eigen omgeving en David maakt er een poster van, voorzien
van de term UPBEAT! ■
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Upbeat

Droomprinses
• Linda de Boer
‘Ben jij een prinses?’, vraagt mijn dochter aan een dame die net als wij op haar
medicijnen zit te wachten in de lokale
apotheek. Ze ziet er keurig verzorgd uit,
mooie kleding, veel sieraden, leuk kapsel en tot in de puntjes in de make-up.
Toen ze binnenkwam zag ik Anne al kijken, zo van ‘wauw!’.
Maar daar blijft het meestal niet bij. Ik
ken mijn dochter. Gelijk gaat ze naast
haar zitten, kijkt haar aan met haar
grootste grijns en voelt even met haar
kleine handje over de mouw van de
mooi glimmende blouse die de dame
aanheeft. Ook in haar talrijke armban-

den is ze geïnteresseerd. ‘Mooi!’, zegt ze
tegen de dame.
Op de vraag of ze een prinses is, reageert de dame heel ad rem: ze is geen
prinses, maar ze vindt dat Anne zélf wel
verdacht veel op een echte prinses lijkt.
Met haar mooie lange blonde haren en
haar blauwe ogen… Anne’s ogen schitteren van plezier. Je ziet haar denken:
‘Jij bent echt wel een prinses…’
Dan pakt de dame één van haar armbandjes en vraagt of Anne hem mooi
vindt. Anne knikt verlegen. Ze doet hem
om Anne’s pols en zegt dat deze voor

haar is. Je had haar gezichtje moeten zien: een armband van een echte
prinses! Ze zegt heel keurig ‘Dank u’
en komt daarna naar mij toe om het te
laten zien.
Dolgelukkig loopt ze daarna de apotheek
uit, haar arm gebogen bij de elleboog
met haar pols recht voor haar neus, zodat ze de hele weg naar huis haar armbandje kan zien.
Onze prachtige dame, 6 jaar,
Downsyndroom, een echte prinses!
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Terra’s wereld
Door de geboorte van Terra ging er voor Marc en
Martine Sitter een nieuwe wereld open. Nu, drieënhalf
jaar later kijkt Martine terug: ‘Uiteindelijk land je toch
wel weer met beide voeten op de aarde.’
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De Paul Foundation

Copyright

Ter herinnering aan Paul, de broer en
zwager van de heer en mevrouw Walthie,
schenkt de Paul Foundation ieder jaar
een fors bedrag aan de SDS. Door het
terugtreden van de overheid is dit soort
steun hard nodig en méér dan welkom.

Andere media worden van harte uitge
nodigd artikelen over te nemen, mits de
bron correct en volledig vermeld wordt.
Verder moet contact worden opgenomen
met de oorspronkelijke bron in geval
Down+Up een tekst zelf uit een ander
blad heeft overgenomen.

Privacy
De NAW-database van de SDS is bij de
Registratiekamer ingeschreven onder
nr: P-0021857.

Landelijk bureau SDS
Hoogeveenseweg 38, Gebouw U
7943 KA Meppel
Op werkdagen bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur
Tel. (0522) 281337
info@downsyndroom.nl
www.downsyndroom.nl
NL60 INGB 0001651723
NL40 RABO 0367108445

G-skiën op elk niveau
Het G-Ski team organiseert
cursussen en wedstrijden voor
kinderen en volwassenen met
een verstandelijke beperking.
‘Het leuke van skiën is dat
deze mensen zo snel succes
ervaren.’
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De Update: Het eerste artikel in de Update is van Stijn Deckers en
collega’s, en behandelt ondersteunde communicatie.
Het tweede artikel is van Gert de Graaf: de grote follow-up enquête, deel 3.
Op de omslag staat Djenna. Foto gemaakt door Kim’s Kiekjes.
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Wetenschap
In een aflevering van De Wereld Draait Door waren eind
oktober drie schaatsers aan het woord. De aanleiding was
een onderzoek van oud-schaatser Beorn Nijenhuis, voor het
behalen van zijn masters degree in neurowetenschappen
aan de Universiteit Utrecht. De conclusie van het onderzoek
in het kort: een starter bij schaatswedstrijden roept ‘Op uw
plaatsen’ en geeft daarna het startschot. De tijd hiertussen
mag tussen de 3 en 5 seconden liggen. Het onderzoek heeft
aangetoond dat de starter medebepalend is voor de eindtijd
van de schaatsers. Hoe langer de starter wacht, hoe sneller
de schaatstijd. Het gaat om honderdsten van seconden,
maar bij schaatsen kan dat het verschil betekenen tussen de
eerste en de vijfde plaats. Erben Wennemars en Mark Tuitert
waren gevraagd op deze conclusies te reageren. Zij waren
het er niet mee eens. Nijenhuis werd redelijk fel: ‘Dit is dus
een voorbeeld van hoe we in Nederland met wetenschap
omgaan. Want als de wetenschap zegt: ‘Zo is het’, reageren
de media met: ‘Laten we er een discussie over hebben’.
Op dat moment moest ik aan ons werk denken. Het is
wetenschappelijk vastgesteld dat Early Intervention de
ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom stimuleert. Je
weet van een baby nog niet hoe die zich zal ontwikkelen en
wat hij/zij wel of niet gaat kunnen. Je weet wel dat als je je
kindje stimuleert, het zich beter gaat ontwikkelen. Hoewel
dit dus wetenschappelijk is bewezen, zijn er nog steeds
professionals die early intervention niet zo nodig vinden. Of
zelfs afraden, omdat ‘je toch vooral moet genieten’ van je kind.
Dit is één van de redenen waarom de SDS nu brieven
heeft gestuurd aan alle Downpoli’s, kinderartsen en
consultatiebureaus over het belang van early intervention.
En dat we een brochure voor gemeenten hebben gemaakt.
Deze brochure vindt u ook bij deze Down+Up. Meer hierover
kunt u lezen in het artikel ‘De gemeente als partner’.
Verder in deze Down+Up drie verhalen over jongvolwassenen
die uit huis gaan. Hoe is dat proces verlopen? Wat zijn de
mogelijkheden? Belangrijke ervaringen waar veel andere
ouders wat aan zullen hebben. Daarnaast onder andere
aandacht voor onderwijs, met goede voorbeelden die
misschien kunnen helpen in regio’s waar het nog niet zo
goed verloopt. Ten slotte ontvingen wij van één van onze
lezers een reactie op mijn vorige column, die u verderop
kunt lezen. Dit is slechts een kleine greep uit deze
Down+Up. Ik wens u veel leesplezier. En ik wens u allen
hele goede feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
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Goede doelen wereld: nieuw keurmerk
Er wordt gewerkt aan een nieuwe erkenningsregeling waaraan
alle goede doelen kunnen meedoen. De regeling houdt rekening
met de aard en omvang van goede doelen en vervangt de verschillende keurmerken en gedragscodes die nu nog in de sector
worden gebruikt. Er komt een nieuwe set met normen en afspraken waaraan goede doelen zich moeten houden. Er gaat veel
nadruk liggen op het belang van meer transparantie over wat er
met de steun van de donateur wordt gedaan en bereikt.
Voor de SDS brengt de nieuwe erkenningsregeling nieuwe kansen met zich mee. De SDS is te groot voor het huidige (voor ons
betaalbare) CBF-certificaat voor kleine goede doelen, en kan het
werkelijke CBF-keurmerk gewoon niet betalen. De nieuwe erkenningsregeling wordt voor de SDS wel financieel haalbaar en we
zullen hieraan dan ook gaan meewerken.
Overigens is de SDS wel een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit is een keurmerk van de Belastingdienst, waardoor
giften aan de SDS gebruikt kunnen worden bij uw belastingaangifte. In het kader van de ANBI moeten het jaarplan en de jaarrekening openbaar zijn. Als u op het ANBI logo op onze website
klikt, komt u bij alle SDS gegevens uit. ■

Nieuw ouderweekend zit vol
In januari 2016 is er weer een weekend voor ouders die een
kindje tussen de 0 en 2 jaar met Downsyndroom hebben. Tijdens
zo’n weekend kunnen ouders hun ervaringen uitwisselen en
krijgen ze heel veel informatie die ze de eerste paar jaar kunnen
gebruiken.
Al begin oktober hadden 16 gezinnen zich aangemeld en daarmee zit het weekend vol. We hebben ook al een aantal gezinnen op de wachtlijst staan (er kan immers een gezin uitvallen
door bijvoorbeeld ziekte). Deze gezinnen hebben in ieder geval
voorrang bij het volgende weekend, dat plaatsvindt van 4 t/m 6
november 2016. ■

Save the Date
23 april familiedag in Duinrell. Hou onze nieuwsbrief in de
gaten. Ontvang je onze digitale nieuwsbrief nog niet?
Geef dan je mailadres door via info@downsyndroom.nl

Damloop
Op 21 september hebben 19 mannen en vrouwen 10 Engelse
Mijl (16,1 km) gelopen voor de SDS. Naast de fysieke training
hebben zij zich ook ingezet om sponsors te vinden voor hun
sportieve bijdrage t.b.v. de SDS. Ze hebben daarmee € 5.632
opgehaald.
De dag zelf was gezellig. Het evenement wordt ieder jaar fantastisch goed georganiseerd, wat direct merkbaar is door de
ontspannen en feestelijke sfeer. De lopers komen onderweg vele
bandjes en dj’s tegen. De muziek weet iedereen behoorlijk op te
zwepen en zorgt voor de nodige peptalk onderweg. In ons team
zaten zeer getrainde lopers. Voor de een was het de eerste keer,
de ander loopt zo’n afstand wel vaker. Zelfs lopers met een lichte blessure hebben de gehele afstand uitgelopen, want je kan
de sponsors toch niet teleurstellen!
Alle lopers heel erg bedankt. En als je volgend jaar mee wilt
lopen, hou begin april de Facebookpagina in de gaten: daar
melden we ons zodra we weer startbewijzen hebben kunnen
bemachtigen. ■
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Stichtingsnieuws
Kern Zuid-Limburg zoekt nieuwe
kernouders
De SDS heeft ruim 25 lokale kernen in heel Nederland. Bij elkaar
zijn er zo’n 80 vrijwillige ouders actief in deze kernen. Al heel
lang zijn Michel van Zandvoort en Marcia Adams de kernouders
voor Zuid-Limburg. Zij hebben zich onder andere ingezet voor
de Downpoli’s, zowel voor kinderen als voor volwassenen. En
met veel succes. Hun kinderen worden ouder en zij gaan zich
daarom vanzelfsprekend bezighouden met werk en wonen voor
jongvolwassenen met Downsyndroom.
Ze zoeken ouders die ook contactouders willen zijn voor
Zuid-Limburg met jongere kinderen met Downsyndroom. De
nieuwe ouders kunnen gebruikmaken van de uitgebreide kennis
en expertise van Michel en Marcia, en kunnen daarnaast ook
zeker hun eigen ideeën gaan uitwerken. Als je meer informatie
wilt, mail dan eens naar kernzuidlimburg@downsyndroom.nl.
Wil je meer informatie over het zijn van kernouder, maar woon je
in een ander deel van Nederland? Mail info@downsyndroom.nl,
we hebben regelmatig behoefte aan nieuwe ouders. ■

Een tweeling met Downsyndroom
Een paar keer per jaar wordt er in Nederland een tweeling
geboren waarbij één van de kindjes Downsyndroom heeft. Een
bijzondere situatie, toch weer net iets anders dan gewoon in de
wereld van Downsyndroom.

Geïnspireerd door mensen
met Downsyndroom

Kayleigh Martens is afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam met een project over het Downsyndroom.
De aanleiding voor dit project was de opkomst van de NIPT, in
samenhang met een sterk gevoel van betrokkenheid voor omgeving en de medemens. Met het afstudeerproject wil Kayleigh
graag de positieve kant van Downsyndroom onder de aandacht
brengen door middel van een serie fotografische composities.
Dit als tegenwicht op alle negatieve (medische) verhalen die
al een lange tijd te vinden zijn in kranten, artikelen en op het
internet.
De eindbeelden zijn ontstaan door middel van een inspirerende
en intensieve samenwerking met drie personen met Down
syndroom (22, 23 en 28 jaar). Kayleigh: “Voor mij was het een
hele nieuwe manier van onderzoeken en samenwerken, omdat
ik voorheen nog nooit met mensen met het Downsyndroom had
samengewerkt. Ik heb veel geleerd van deze drie down talenten
en hun inspirerende, vrolijke manier van leven!” ■

Graag wil de SDS de gelegenheid bieden aan alle ouders van
tweelingen met Downsyndroom om met elkaar ervaringen uit te
wisselen. Op zaterdag 4 juni 2016 zijn al deze gezinnen welkom
op een locatie midden in het land. We zorgen voor een goede
plek om te praten en een goede plek voor de kinderen om te
spelen. En natuurlijk is iemand van de SDS aanwezig. In de
nieuwsbrief en de volgende Down+Up volgen de precieze gegevens. Wil je graag persoonlijk alle gegevens ontvangen, mail
naar info@downsyndroom.nl. ■

‘Down 18+ in beweging’
Op 1 april 2016 organiseert Scem, in samenwerking met de
SDS en Tonnie Coppus, een symposium over de zorg voor volwassenen met Downsyndroom. Er is een actief programma
samengesteld, met plenaire sessies en verschillende hands-on
workshops. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:
- Hoe kan de ketenzorg inspelen op alle bewegingen die van
invloed zijn op het optimaal functioneren van een cliënt met
Downsyndroom?
- Waar moet je aan denken bij het opzetten van een Down 18+
poli?
- Welke medische problematiek speelt een rol en hoe kunnen we
deze monitoren?
- Wat is de beste aanpak bij tandheelkundige problemen?
- Wat weten we over de veroudering met mogelijk voorkomen
van depressie en de ziekte van Alzheimer?
- Hoe gaan we om met relaties, seksualiteit en anticonceptie?
- En wat vinden de volwassenen hier zelf van?
Het definitieve programma en de plaats worden nog bekend
gemaakt. ■
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Succesvol symposium
‘De Balans van de Elementen’
Op 25 september 2015 kwamen 330 ouders, medici, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, ambulant
begeleiders en wetenschappers naar het symposium ‘De Balans van de Elementen’.
De sprekers vertelden over de laatste stand van zaken over pijnbeleving bij kinderen met Downsyndroom, over temperament,
over vaccinatie bij het RS-virus, over het belang van voeding
omdat overgewicht snel op de loer ligt.
De initiatiefneemster van het symposium, Judith Otten, zelf
moeder van zoon Dries met Downsyndroom, had alle zorgverleners rondom Dries meegenomen. In een open gesprek in de zaal
werd duidelijk dat er wel veel overleg is binnen één instituut
(bijv. het ziekenhuis), maar dat overleg tússen verschillende
instituten nog voor verbetering vatbaar is. De logopedist van
school kreeg bijvoorbeeld niet de gegevens van het Downteam.
Dat betekent dat je als ouder veel zelf moet coördineren.
Afwisselende sprekers, een quiz, reageren op stellingen en interactie met alle aanwezigen maakten het al met al een levendige
8 • Down+Up 112

dag. De luchtige elementen werden verzorgd door Brownies &
Downies die heerlijke brownies serveerden. En Dance Power
sloot de dag af met een zeer energiek optreden.
De presentaties zijn beschikbaar via onze website, www.downsyndroom.nl. Daar is ook een korte filmische impressie te zien
van het congres.
Op 1 april 2016 is er weer een groot symposium, en dan over
alle aspecten rond Downsyndroom bij volwassenen. Binnenkort
wordt meer informatie gegeven via de digitale nieuwsbrief en
de website. ■

Actueel

Promotie
over pijn
beleving

Foto’s: Jos Kuklewski

persoon met Downsyndroom te weten wat
kenmerkende pijngedragingen zijn, zodat
pijn eerder herkend kan worden.

with Down Syndrome and the Relationship with Neuropsychological Cognition’.

Een computerprogramma dat in het onderzoek werd gebruikt voor de zelfrapportage van pijn, wordt verder ontwikkeld
om pijndiagnostiek te ondersteunen.
Op dit moment voldoet het programma
nog niet. Verder onderzoek is nodig om
beter te begrijpen of neuropsychologisch
onderzoek kan bijdragen aan pijndiagnostiek bij Downsyndroom, vooral bij het
in kaart brengen of bepaalde cognitieve
functies verslechteren bij pijn.

De SDS feliciteert Nanda met het mooie resultaat. • Tekst: Gert de Graaf

Enthousiasme

Er is weinig bekend over de pijnbeleving
bij mensen met Downsyndroom. Vanuit
eerder onderzoek was bekend dat ze een
verhoogd risico hebben op een aantal
lichamelijke aandoeningen die met pijn
gepaard kunnen gaan, zoals oorontstekingen of knie- en heupproblemen. Daarnaast blijkt dat sommige hersengebieden
die pijn verwerken, bij mensen met
Downsyndroom anders zijn, hoewel het
onduidelijk is wat dit betekent voor de
pijnbeleving. Mensen met Downsyndroom
kunnen moeite hebben om zelf over hun
pijn te vertellen. Voor Nanda de Knegt
waren dit redenen om uitgebreider onderzoek te gaan doen naar de pijnbeleving

De kersverse promovenda vroeg de aanwezigen ter ere van haar promotie een gift
aan de SDS te doen. Een mooi gebaar. ■

Op 22 september promoveerde Nanda de Knegt aan de VU in Amsterdam op haar
proefschrift ‘The Down Side of Pain. Pain Assessment and Experience in Adults

bij deze groep. Hoe kun je pijnbeleving
in kaart brengen? Welke adviezen kun je
hierover bieden aan de praktijk?

Pijnschalen

De Knegt adviseert familieleden of het
pijnteam van een zorginstelling om uit
te zoeken welke pijnschalen, zoals met
gezichten, cijfers of pictogrammen, door
een persoon met Downsyndroom het
beste worden begrepen. Uit het promotieonderzoek blijkt dat het overgrote merendeel minstens één van deze schalen begrijpt. Het oefenen met deze pijnschalen
kan bijdragen aan het praten over pijnbeleving. Ook is het belangrijk om voor elke

Nanda verdedigde haar proefschrift
met verve. Haar promotor, prof. dr. Erik
Scherder,sprak met aanstekelijk enthousiasme zijn bewondering uit voor hoeveel
initiatief Nanda steeds heeft genomen bij
het zelf schrijven van haar promotieplan,
het rondkrijgen van de financiering en
het uitvoeren van en het rapporteren
over het onderzoek. Scherder hoopt en
verwacht nog vaker samen te zullen werken met Nanda. Hij drukte haar op het
hart om nooit te vergeten hoe leuk het is
om onderzoek te doen.
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Best goed
geregeld in Polen
Reactie op voorwoord van de vorige Down+Up
Onderaan de column van Regina staat altijd haar mailadres. Eenieder die wil reageren, kan hiervan gebruik
maken. In Down+Up 111 had zij iets geschreven over haar vakantie in Polen. Een moeder die jaren in Polen heeft
gewoond, heeft hierop gereageerd. Zij kent de cultuur en de zorg in Polen natuurlijk veel beter. Haar reactie
nuanceert de column. Graag delen we deze reactie (met toestemming).
‘Ik las je voorwoord in de Down+Up over Polen. Wij hebben van
2004 tot 2008 in Warschau in Polen gewoond. Daar is in 2005
onze dochter Anna met Downsyndroom geboren.
De eerste medische onderzoeken deden wat communistisch
aan, met een hart-echomachine in de gang, een gehoorcentrum
ergens op een industrieterrein met allemaal verschillende kamertjes voor een deel van de procedure, en heel veel doordruk
papiertjes die allemaal stempels moesten krijgen.
Na drie maanden hebben we een second opinion aangevraagd bij
(toen nog) dr. Weijerman van de Downpoli in de VU. We hadden
het gehele (bij elkaar geplukte) medisch dossier bij ons. De
feedback van Weijerman was dat ze het in Nederland precies zo
zouden aanpakken en met dezelfde conclusies zouden komen.
Dus het medische circuit was op hetzelfde inhoudelijke niveau
als dat van de VU in Nederland – het deed alleen wat communistischer aan... Wij gingen met een gerust hart weer terug naar
Polen.
Wat beter is geregeld in Warschau dan in Nederland, is dat er
een Early Intervention Centrum is. Dit is gehuisvest in een grote
villa waar alle disciplines bij elkaar onder één dak zaten. Het
centrum richtte zich op meerdere handicaps, niet alleen Down.
Er zat een neuroloog en er was fysiotherapie, logopedie, watertherapie, muziektherapie, enzovoort. Eén keer per drie maanden
of per half jaar (afhankelijk van het kind) ging Anna door een
APK. Dan werd er gekeken hoe het ging met haar ontwikkeling
en werd op basis daarvan bepaald welke ondersteuning ze nodig
had. Bij het maken van de afspraken werd rekening gehouden
met de verschillende therapieën.
Alles onder één dak en zoveel mogelijk bij elkaar op dezelfde
dag gepland. Hierdoor was de belasting als ouder niet zo groot.
Dit alles werd gratis aangeboden en na de geboorte vanuit het
ziekenhuis aangevraagd. Ik heb zelf geen eindeloze administratieve processen moeten doorlopen, wat in Nederland wel moet;
elk jaar weer opnieuw een indicatie voor Anna aanvragen... In
Polen werd dat achter de schermen geregeld door de medici en
andere ondersteuners.
Toen ik in Nederland terugkwam, was dat voor mij wennen. Al
die administratie om een Indicatie en een PGB aan te vragen.
Voor elke ‘therapie’ moet je apart afspraken maken, apart na10 • Down+Up 112

gaan of het vergoed wordt en naar andere plekken toe. Er was
geen onderling overleg.
Dus eerlijk gezegd was mijn ervaring met een Downbaby tot 2,5
jaar in Warschau beter dan de faciliteiten in Nederland. Nu denk
ik wel dat de zorg beter geregeld is in Warschau dan ergens in
een uithoek van Polen.
En ja, wij hebben ook ervaren dat er niet raar gekeken werd naar
onze dochter. Ze werd overal gewoon geaccepteerd en er werd
ook niet moeilijk over gedaan. Wel viel het ons op dat we niet
veel mensen met Downsyndroom in het openbare leven tegenkwamen. Veel minder dan hier in Nederland.
Ondertussen ben ik wel blij dat we met Anna op haar huidige
leeftijd (9 jaar) weer in Nederland zijn. We wonen in Amstelveen
en zijn zeer blij met alle mogelijkheden voor gehandicapten en
Downkindjes.
Ze zit op de Vrije School Parcival. Deze ‘gewone’ lagere school
heeft een klein ZMLK-klasje met 11 kindjes met voornamelijk
Down, de Instapklas. Elk kindje heeft ook een gewone klas waar
hij/zij werkt en meedoet. De hoeveelheid tijd en aan welke
dingen ze meedoen, wordt afgestemd op de mogelijkheden van
het kind. Ik vind dit een mooie mix tussen toch opgetrokken en
uitgedaagd worden door de gewone schoolervaring enerzijds, en
een basis hebben in de Instapklas waar het kind goede sociale
aansluiting heeft en niet op zijn tenen hoeft te lopen anderzijds. Daarnaast heeft Anna op haar 8ste al zwemdiploma A,
B en C, door een fijn initiatief van zwembad De Meerkamp die
zwemles (beginners en gevorderden) heeft gestart voor gehandicapten. Ook speelt Anna sinds dit jaar G-hockey bij Myra, die al
4 G-teams hebben.
Wat me opvalt en waar ik zeer dankbaar voor ben, is dat al deze
initiatieven ooit zijn gestart door ouders of enthousiaste vrijwilligers, en vandaar uit zijn uitgegroeid tot vaste, ingebedde faciliteiten. Heel mooi en fijn om te zien. Dit zou ik in Polen niet
op deze manier zijn tegengekomen.’
Vriendelijk groet,
Jeannine Delfos ■

Column Silvie Warmerdam
Silvie Warmerdam is getrouwd en heeft drie zonen.
Daniël is de middelste en heeft het syndroom van
Down. Hij is elf jaar en zit in groep zeven van een
reguliere Montessorischool. Het gezin heeft zes jaar
in Amerika gewoond, zowel aan de Oostkust als in
Texas. Silvie schrijft in haar columns over het leven
met Daniël in al zijn facetten.

Het duurt langer
Ik zit samen met Simeon in het zonnetje op een rots, ergens hoog in de Pyreneeën. We genieten van het weidse uitzicht en luisteren naar de waterval die ver onder ons klatert.
‘Kijk,’ wijs ik op een gebouw aan de andere kant van het dal, ‘daar is de berghut waar we naar
toe wandelen en waar we vanavond slapen.’
‘Leuk, denk je dat ze macaroni hebben bij het eten?’
‘We zullen het zien, dat zou wel lekker zijn.’
Langzaam naderen drie stippen ons. Harro en Julian hebben Daniël over een veld vol grote
rotsblokken geholpen en zijn achterop geraakt. ‘Mama,’ vraagt Simeon terwijl hij kijkt hoe Daniël stap voor stap dichterbij komt, ‘denk je dat als Daniël geen Downsyndroom had gehad, dat
we dan een langere tocht hadden gelopen?’
Twee dagen nadat Daniël was geboren, zat de kinderarts aan mijn kraambed. Ik lag nog in het
ziekenhuis. ‘Kunnen we ooit gaan bergwandelen met hem?’, vroegen we. Blijkbaar balden onze
zorgen over de toekomst met Daniël zich samen in het ideaalplaatje om met onze – toen nog –
twee zonen de bergen in te gaan.
‘Ja zeker,’ antwoordde de arts. ‘Het zal alleen wat langer duren voordat hij het kan.
Jullie Daniël gaat alles doen, het duurt alleen langer.’
Ik moet nog heel vaak aan deze uitspraak terugdenken. Want elke keer klopt het weer. Kleine Daniël deed er een jaar over om te leren brood eten, maar het lukte wel. Hij deed er een
eeuwigheid over om te leren zwemmen. Maar nu heeft Daan A en B, en zwemt hij heerlijk met
z’n broers mee. Zindelijk worden, leren lezen, in z’n eentje brood halen bij de bakker; het lukt
allemaal met veel geduld, veel oefenen, veel vallen en weer opstaan.
Afgelopen zomer liepen we voor het eerst een driedaagse bergtocht. Vanuit Andorra over een
top Frankrijk in en over een andere col weer terug. Het was mooi, ruig en spectaculair. Maar
toen ik naast Simeon op die steen zat en we genoten van de zon en het uitzicht, kon ik zijn
vraag alleen maar met ‘ja’ beantwoorden: ‘Ja, ik denk dat we dan een langere tocht hadden
gemaakt.’
Want Daniël loopt langzaam, zeker het afdalen duurt lang. Maar hij loopt wel, en eenmaal op
gang, loopt hij als een dieseltje de hele dag door. Dus voegde ik er aan toe: ‘Maar hij kan het
wel, Siem. Hij loopt door en zeurt niet.’ ‘Ja dat is zo,’ fronste Simeon z’n voorhoofd. ‘Eigenlijk
best goed van hem. Want Daan is helemaal niet zo sterk. Ik duw ‘m zo om.’
In oktober mocht ik ons verhaal vertellen in het AD. Het werd een groot interview met mooie
foto’s. ‘Daniël kan alles, het duurt alleen langer’ kopte, de krant. ‘Dat is onze hele verhaal,’ liet
ik me citeren. Natuurlijk kwamen er reacties. Mensen verwijten me dat ik te optimistisch ben
en dat we geluk hebben omdat Daniël op ‘zo’n hoog niveau’ zou functioneren (‘middelmatig’
oordeelde z’n juf in Amerika). Maar die woorden van de kinderarts toen houden ons al meer elf
jaar op de been en wijzen ons de weg in Daniël’s opvoeding.
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Terra’s wereld
‘Ik denk dat er iets niet goed is met het hartje.’ Deze woorden en de zorgelijke blik in de ogen van de
echoscopiste die de 20 wekenecho maakt, duwen me voor m’n gevoel in een groot donker gat. Ik krijg het warm
en grijp Marcs hand stevig vast. Het is vrijdagmiddag en morgen begint Kerstmis. Wat nu?
• Tekst: Martine Sitter. Foto’s: Heleen Zeegers
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Er is geen ziekenhuis beschikbaar met
betere apparatuur of echoscopisten die
haar vermoeden kunnen bevestigen of
ontkrachten. De echoscopiste vertelt
ons eerlijk wat ze denkt dat ze ziet. Er
zit een gat in het tussenschot van het
hartje van ons kind. Ze is er redelijk zeker van, maar wil het graag door iemand
anders laten bevestigen, omdat de baby
eigenwijs een kant op gedraaid blijft liggen. Met een vervolgafspraak voor half 8
’s ochtends op maandagochtend gaan we
met een zwaar gevoel in onze maag weer
naar huis.
Ik ben 41 en bijna 21 weken ver in een
zwangerschap die volgt op een zwangerschap waarbij we met 20 weken afscheid
hebben moeten nemen van een jongetje
met Edwardssyndroom (trisomie 18). De
combinatietest bij de volgende zwanger
schap geeft geen verhoogd risico; ik
hang de eerste 17 weken een paar keer
per dag gezellig boven de toiletpot en
de hormonen zorgen ervoor dat Marc het
liefste op zolder zit, terwijl ik zeur over
vreemde luchtjes en mijn kwaaltjes.
Tot zover niks afwijkends dus. Tot de
20 wekenecho…

tien minuten huilen we om het kind dat
we niet zullen krijgen. Daarna slaat de
schrik me om het hart. Ik wil niet nog
een kind verliezen. Niet nog een urn met
as in mijn handen hebben. De volgende
tien minuten hebben we zonder het naar
elkaar uit te spreken, allebei al besloten
dat dit meisje bij ons blijft. Vanaf het
moment dat we ons realiseren dat de
ander hetzelfde denkt, vieren we alvast
de geboorte van onze dochter Terra. Van
Downsyndroom weet ik op dat moment
nog niet veel meer dan hartafwijkingen,
een grotere kans op andere problemen,
corduroy broeken, lelijke, ouderwetse truien, te kort en scheef geknipte
kapsels, brillen die afzakken en andere
vooroordelen. Wist ik veel dat er een heel
andere wereld voor ons open zou gaan:
Terra’s wereld.

Terra wordt op 27 april 2012 tijdens een
mooie, makkelijke bevalling geboren.
De kraamtijd verloopt rustig en op een
roze wolkje, met de onvermijdelijke hartoperatie als een donkere wolk aan de
horizon. We maken kennis met de beste
kinderfysiotherapeute van Nederland en
een vriendelijke kinderarts
die Terra beiden als ‘Terra
Terra is
We worden doorgestuurd
met mogelijkheden’ zien en
naar het LUMC in Leiden. Er
niet als kind met Downsyner gewoon
staat een kordate gynaecodroom.
loge voor ons klaar, die een uitgebreide
echo maakt en bevestigt wat we eigenlijk
De momenten dat we ons beseffen dat
al weten. Onze dochter (weten we inmider net iets meer aan de hand is dan bij
dels) heeft inderdaad een gat in het tuseen baby zonder Downsyndroom, zijn bij
senschot van haar hart: een AVSD. Dat is
de regelmatige ziekenhuisbezoeken voor
nog niet alles. Deze afwijking komt veel
diverse controles. Tijdens een wandelinvoor bij kinderen met Downsyndroom.
getje door de buurt kom ik iemand tegen
Van een kans van 1 op 1.200 op een kind
van zwangerschapsyoga met in haar
met Downsyndroom, zitten we plotseling
kinderwagen een even oude blozende,
op een kans van 1 op 2. Natuurlijk weten
mollige baby met een mooi roze kleurtje.
we dat het kansberekeningen zijn en dat
Als ik in mijn eigen kinderwagen kijk en
er altijd één op de zoveel is die de loterij
daar mijn nog steeds piepkleine en bleke,
wint. We laten meteen een vruchtwatermaar breed lachende Terra zie liggen,
punctie doen, want we worden gek van
de onzekerheid.

realiseer ik me voor het eerst heel helder,
dat niets in het leven vanzelfsprekend is.

Hartoperatie

Als Terra 10 weken oud is, volgt de hartoperatie. Een maand verblijven we in een
soort luchtbel waar alles draait om complicaties, tegenslagen, overwinningen
en het herstel van Terra. Bij thuiskomst
moeten we weer een evenwicht en vertrouwen in elkaar zien te vinden en wennen aan het leven met een eigenlijk heel
normale baby. Het 10 centimeter lange
litteken is een aandenken aan de operatie en de woorden van de echoscopiste
die ons Terra’s leven lang zullen herinneren aan haar bestaansrecht.

Peuter

Terra is inmiddels uitgegroeid tot een
heerlijke peuter. We hebben geapplaudisseerd bij alle kleine en grote mijlpalen.
Terra’s grote zussen Jasmijn (19) en Madelief (16) zijn er om mee te knuffelen,
lachen, leren, oefenen, zingen en te dansen. Terra heeft ons niet als ouders uitgekozen. Terra geeft mij evenveel als mijn
andere dochters, elk op een andere manier. Terra is er gewoon. We zien wel waar
de toekomst ons brengt, voorlopig hebben
we het veel te druk met ons leven.
Toen Terra er net was, ben ik een blog
gestart. In het begin schreef ik vooral
over de medische toestand van en rondom Terra. Nu, drieënhalf jaar later, is wat
ik schrijf veel meer aan het verschuiven
naar maatschappelijke kwesties die me
aan het denken zetten en uiteraard te
maken hebben met Downsyndroom. Het
gaat niet meer alleen om Terra. De wereld
is weer groter dan alleen die waar alles
even op z’n kop staat, omdat Downssyndroom zijn intrede heeft genomen. Uiteindelijk land je toch wel weer met beide
voeten op de aarde. ■

Terra

‘Ik wil haar graag Terra noemen’, zegt
Marc als we voor de zoveelste keer ergens
een kop koffie drinken om alles op een
rijtje te zetten. ‘Terra, aarde, moeder
aarde, Gaia: de Oermoeder, de Aarde,
ontstaan uit de Chaos aan het begin
van de dingen. De godin van de natuur;
oprijzend uit de grond, altijd er aan verbonden.’ Vanaf dat moment is Terra voor
ons eigenlijk al niet meer uit ons leven
weg te denken.
De uitslag van de vruchtwaterpunctie
volgt drie dagen later. Aan het einde van
de middag gaat de telefoon. ‘Jullie dochter heeft het Downsyndroom, het spijt
me’, vertelt de gynaecoloog. De eerste
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Nestvlieders of
nestblijvers?
kinderen met Downsyndroom ligt de keuze misschien nog wel gevoeliger

richt, Het Tweede Huis. Er is een bestuur
dat een aantal taken uitvoert, maar dat
niet zelfstandig besluiten kan nemen. De
besluiten worden in gezamenlijkheid genomen, waarbij alle ouderparen één stem
hebben. ‘We zijn begonnen met het opstellen van een visie* op wat we eigenlijk
willen voor onze kinderen: wonen midden
in de maatschappij, deelnemen aan het
maatschappelijk leven én aan het dagelijks leven in het wooninitiatief, zelf doen
wat ze willen en kunnen, hulp bij wat ze
niet kunnen. En voor de ouders: zeggenschap over zorg, algemene richtlijnen en
individuele details, 24-uurszorg inclusief
nachtdienst.’

dan in andere gezinnen. ‘Want het blijft natuurlijk wel je kind!’

Vereniging wordt werkgever

Vroeg of laat komt voor elk kind met Downsyndroom de vraag aan de
orde: uit huis gaan of niet? En zo ja, voor welke vorm kies je dan? Voor

• Tekst: Philip Reedijk
Hoe ervaren ouders het aanstaande vertrek van hun kinderen en het proces dat
eraan voorafgaat? Hoe kies je de vorm en hoe geef je inhoud aan de zorg en begeleiding die ook straks nodig zal zijn? Hoe bereid je je zoon of dochter voor, en hoe
reageren zij daar op? Deze en andere vragen zullen voor veel ouders met kinderen
vanaf een jaar of 18 herkenbaar zijn. Down+Up vroeg drie ervaringsdeskundigen
naar hun aanpak en hun overwegingen.

Ayad
Ayad (30) woont in Het Tweede Huis, dat
dit jaar zijn tienjarig jubileum vierde. Op
11 juni 2005 nam hij, samen met negen
anderen zijn intrek in het speciaal gebouwde pand aan de Vlaemsche Hoeve
in Vlijmen. Zijn moeder Gerry Spronk was
destijds nauw betrokken bij dit ouderinitiatief. Aanleiding was ook hier dat wat de
zorginstellingen standaard aanboden niet
aansloot op de wensen van de ouders.

in de omgeving flyers verspreid, op zoek
naar geïnteresseerden. Daarnaast heeft
de zorginstelling waarmee we gingen samenwerken, Philadelphia, zich intensief
beziggehouden met de voorbereidingen en
het vinden van geschikte kandidaten. De
woningcorporatie wilde een nieuw pand
bouwen met 10 appartementen en dat paste prima bij onze ideeën. Met onze wensen
op het gebied van indeling (deuren, rolstoeltoegankelijkheid, lift, plaatsing van
muren) en afwerking werd bij de bouw
rekening gehouden.’

Gerry: ‘Een aantal ouders had elkaar vanuit school al gevonden. Ook hebben we

Om alle rechten en plichten vast te leggen
is toen meteen een oudervereniging opge-
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De woningcorporatie verhuurt de eerste
verdieping van het pand aan Het Tweede
Huis, die de appartementen doorverhuurt
aan de individuele bewoners. De eerste
jaren was Philadelphia verantwoordelijk
voor de zorg, maar daar kwam vijf jaar
geleden verandering in. ‘Philadelphia
kwam in zwaar weer terecht en wij
merkten steeds vaker de negatieve gevolgen daarvan. Op een gegeven moment
hebben we als vereniging besloten zelf
zorgmedewerkers in dienst te nemen.’
‘We hebben een manager aangesteld die
verantwoordelijk is voor het dagelijkse
reilen en zeilen. Verder hebben we
alle zorgmedewerkers van Philadelphia
overgenomen, want daar waren we heel
tevreden over. In totaal gaat het om 7,5
fte, verdeeld over 14 medewerkers. Onze
vereniging is gewoon een soort bedrijf.
We werken volgens de cao gehandicaptenzorg. Er zijn verzekeringen afgesloten
en we hebben een administratiekantoor
in de arm genomen voor de boekhouding.
De financiering komt voornamelijk uit de
Wajong en de pgb’s. We zijn zeer gelukkig
met deze aanpak: de kwaliteit van de zorg
is enorm gestegen, we hebben blije bewoners, enthousiaste personeelsleden, en
het is goedkoper dan toen we Philadelphia inhuurden! Zulke zorg en begeleiding
zouden wij thuis nooit kunnen bieden.’
Ayad woont vanaf het begin in Het Tweede Huis, inmiddels dus ruim 10 jaar: hoe
heeft hij de overstap ervaren?
Gerry: ‘We hebben Ayad vanaf de bouw
fase betrokken bij het project, hij was
toen een jaar of 19. We konden op dat
moment laten zien: ‘Kijk, hier ga jij
straks wonen!’. Ook zijn er toen logeerweekendjes georganiseerd met de andere
toekomstige bewoners. Daardoor werd het
wat concreter en leek Ayad het ook goed
te begrijpen, maar veel indruk maakte
het verder niet op hem. Toen het pand
klaar was, hebben ze daar nog een keer
met z’n allen een nachtje gekampeerd
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en toen viel het kwartje wel. Hij vond
het best leuk, maar erg enthousiast was
hij niet. Toen ‘het grote moment’ daar
was, hadden de ouders het volgens mij
moeilijker dan de bewoners zelf. En al
snel nadat hij in zijn eigen appartement
woonde, merkten we dat veel bewoners
elke vrijdag naar het ouderlijk huis gingen, terwijl hij soms pas op zondag naar
mij kwam. Hij had het daar blijkbaar toch
best naar z’n zin. Inmiddels woont hij
dus ruim 10 jaar in Het Tweede Huis en
hij wil er volgens mij nooit meer weg!’
Ayad werkt op het Bestuursbureau van
Cello in Vught. Zijn werkzaamheden zijn
o.a. post rondbrengen, koffie/thee voor
vergaderingen klaarzetten, koffieapparaat
verzorgen en huishoudelijke werk, zoals
stofzuigen en sanitair schoonmaken. Hij
kan dit zelfstandig doen, maar wordt wel
begeleid, vanuit dagbesteding. Hij doet
dit werk vijf dagen per week en bouwt
ook vakantiedagen op.
* Zie ook: www.het2ehuis.nl, onder
‘Uitgangspunten’.

Lotte
Lotte uit Veldhoven is nu 20 jaar; het is de
bedoeling dat zij over twee jaar ‘het huis
uitgaat’. Haar moeder, Tineke Eulderink,
vertelt hoe dit in zijn werk is gegaan.
‘Wij hebben Lotte vijf jaar geleden ingeschreven bij zorginstelling Severinus in
Veldhoven. Achterliggende gedachte was
vooral: we moeten regelen dat ze goed
verzorgd wordt als wij er ooit niet meer
voor haar kunnen zijn. Daar was voor
onszelf een jarenlang denkproces aan
voorafgegaan. Je ziet om je heen natuurlijk veel voorbeelden van ouderinitiatieven of woonvormen in zorginstellingen.
Maar voor ons gevoel was dat toch nooit
100% zoals wij het zelf zouden willen.
Tegenover elk voordeel zagen we ook
altijd wel een nadeel.’

wie: de voorwaarde is wel dat we dat
via Severinus doen. Als zij de gewenste
dienstverlening niet zelf kunnen leveren,
kopen ze dat elders in. Op deze manier
nemen zowel de woningcorporatie als
de zorginstelling ons zorgen uit handen,
terwijl we over de belangrijke zaken wel
zeggenschap hebben: een ideale combinatie, volgens mij.’

Zelfstandige units

Er komen twee huizen met elk zeven
zelfstandige woonunits van zo’n 22 m2,
voorzien van eigen toilet, wastafel en
douche. Elk huis beschikt over een eigen
gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Tussen de twee keukens komt een
deur, zodat zorgverleners in voorkomende
gevallen snel van de ene woning naar de
andere kunnen gaan. Tineke: ‘Het is de
bedoeling dat de bewoners in een soort
gezinsvorm gaan samenleven: samen relaxen in de woonkamer, samen optrekken
bij activiteiten, gezamenlijk koken en
eten, enzovoort.’

Het initiatief is bedoeld voor mensen
met verschillende beperkingen. In
Lotte’s huis komen vier mensen met
Downsyndroom, een met Prader-Willi en
twee met andersoortige verstandelijke
beperkingen, allemaal tussen de 22 en
28 jaar oud. Inmiddels zijn onder leiding
van een projectmanager van Severinus
een stuk of zeven werkgroepen van ouders samengesteld, die zich buigen over
onderwerpen zoals: bouw, zorg, kennismaking voor de toekomstige bewoners,
enzovoort. Maar wat vindt Lotte er eigenlijk zelf van?
Tineke: ‘We zijn hier al jaren mee bezig.
Ze heeft twee zussen, waarvan de oudste
al op kamers woont, dus het concept is
haar bekend. Eerder had Lotte al aangegeven dat zij er zelf eigenlijk helemaal
geen zin in had. Maar soms zat ze opeens de aanbiedingen uit de Blokkerfolder te bekijken en dingen uit te zoeken
die ze nodig heeft als ze zelf ‘op kamers’
zou gaan.’

Combinatie van zorg en ouderinitiatief

‘In maart van dit jaar kwam er opeens
een bericht van een goede mogelijkheid
voor Lotte. In een oud bedrijfspand, hier
vlak bij, ontwikkelt Severinus, samen met
de gemeente en een woningcorporatie,
een bijzondere woonvorm die in 2017
klaar moet zijn: een soort combinatie van
zorginstelling en ouderinitiatief.’
‘Het uitgangspunt is dat wij straks de
kant-en-klare woonruimte huren van de
woningbouwvereniging en zorg afnemen
van Severinus. De ouders bepalen samen welke zorg ze nodig vinden en van
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Vrienden

Begin 2015 hebben haar ouders Lotte
van het initiatief verteld en dat ze daar
misschien over een jaar of twee ook
kon gaan wonen: ‘We vroegen haar daar
gewoon eens over na te denken, wat ze
ervan vond. Na een paar dagen zei ze:
‘Ik heb erover nagedacht, maar dat ga ik
dus niet doen!’ Na een beetje doorvragen
kwam de reden boven water: ‘Dan verlies
ik al mijn vrienden!’. ‘Hoe kom je daar
nou bij?’, vroegen we. En wat bleek: toen
onze oudste dochter het huis uitging,
was het Lotte opgevallen dat haar vriendinnen, die daarvóór natuurlijk altijd bij
ons over de vloer kwamen, opeens nooit
meer langskwamen. Lotte had daardoor
geconcludeerd dat ze haar vriendinnen
kwijt was, niet wetende dat diezelfde
meisjes natuurlijk gewoon nu langskomen in haar eigen nieuwe huis. Toen we
dat doorhadden, hebben we Lotte aan
haar vriendinnen laten vragen of ze nog
wel langs zouden komen in haar nieuwe
woning. Hun bevestigende antwoorden
stelden haar natuurlijk enorm gerust.’
‘Tegelijkertijd benadrukte het voor ons
weer hoe alert je moet zijn over hoe dingen bij haar binnenkomen. Gelukkig kan
Lotte haar gevoelens goed onder woorden
brengen, dus we kunnen naar haar luisteren en er iets mee doen. Dat levert ook
wel moeilijke momenten op. Vorige week
vroeg ze opeens: ‘Waarom doen jullie me
eigenlijk weg?’ Dan schrik je toch weer
even: zo ziet zij dat dus! Maar gelukkig
zegt ze het wel, dan kunnen we daar vervolgens iets mee. Al met al wisselt Lotte
dus nog erg in haar reacties en een echte
acceptatie is er nog niet. Wij verwachten
dat die geleidelijk zal komen, zeker als
het straks steeds concreter vorm krijgt.’

Stapje voor stapje

‘Lotte wilde ook per se niet gaan kijken
naar de locatie van de woning, hoewel
dat maar 500 meter van ons huis is. We
hebben dat niet verder gepusht, maar tijdens een fietstochtje zijn we er ‘toevallig’
langs gereden en even gestopt. Dat ging
prima; we konden haar zelfs bewegen
tot een foto met haar nieuwe huis erop.
Maar die foto naar anderen appen was
nog even een brug te ver. En ook de foto
wilde ze zelf niet hebben. Gelukkig hebben we nog ruim anderhalf jaar voor het
huis af is, dus we gaan Lotte stapje voor
stapje laten wennen aan het idee. Ik vertrouw erop dat dat gaat lukken.’
Wat maakt het zelfstandig wonen van
Lotte anders dan van je andere dochter?
Tineke: ‘Daar hebben wij veel over nagedacht. Ik denk dat het te maken heeft
met het feit dat je Lotte laat vertrekken,
terwijl je weet dat ze nog zorg nodig
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heeft. En dat is een tegennatuurlijk gevoel. Andere kinderen ‘gaan’ als ze er zelf
aan toe zijn, maar bij Lotte is dat anders:
die is er waarschijnlijk nooit aan toe.
Maar je moet iets regelen, want ooit zijn
wij er niet meer.’
‘Lotte gaat twee dagen per week naar
Brownies en Downies, in Eindhoven.
Verder werkt ze één dag in de week bij
een bakkerij van een zorginstelling en
één dag gaat ze naar iemand toe om het
huishouden te leren. Eén dag in de week
is ze vrij, dan werken we ook aan cognitieve vaardigheden.’

Rick

Jolanda Houtman, moeder van Rick Ball,
beschrijft hoe zij het proces van ‘uitvliegen’ van haar zoon Rick heeft ervaren.
‘Zo’n zeven jaar geleden gaf Rick – toen
21 jaar oud – aan dat hij, net als zijn
zus en zijn broer, ook ‘uit huis’ wilde
gaan. We dachten aanvankelijk dat Rick
wel naar een begeleide woonvoorziening
zou gaan in ons dorp, Oldeberkoop in
Zuidoost-Friesland. Dat voelde voor ons
aan als ‘lekker dichtbij’. Maar Rick gaf al
meteen aan dat hij in een grotere plaats
wilde wonen, waar hij zelfstandig naar
winkels en activiteiten toe kon gaan.
Oeps, dat was even slikken: verder weg
van huis! Toch realiseerde ik me dat dit
eigenlijk wel een goede gedachte was.
Zelf dingen kunnen ondernemen is erg
prettig, en in een dorp als het onze
zijn bijna geen winkels en zijn de vervoersmogelijkheden erg slecht.’
Daarna kwam begeleid wonen in een
woonvoorziening in Oosterwolde in
beeld. In deze wat grotere plaats, een kilometer of 15 verderop, was hij ook naar
school gegaan. Hij zou een eigen slaap-

kamer krijgen en er was een gezamenlijke
huiskamer. ‘Rick houdt erg van rust en z’n
eigen gang gaan, van muziek luisteren,
dansen, films kijken en gamen. Toen we
gingen kijken, bleek de slaapkamer vrij
klein, en er woonden vooral oudere mensen: twee minpunten dus.’

Nieuw wooninitiatief

Ondertussen waren Ricks ouders in aanraking gekomen met een nieuw woon
initiatief van de JP van den Bent stichting – kortweg JP genoemd – in Heeren
veen. Ook de ouders van Ricks beste
vriend hadden hier belangstelling voor.
‘We bezochten een aantal gerealiseerde
JP-woonvoorzieningen in de omgeving
en er ging een nieuwe (woon)wereld
voor ons open. De bewoners beschikten
over een eigen appartement van 60 m2
of meer, helemaal naar hun eigen smaak
ingericht, met woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer, enzovoort. Gemiddeld
bestaat een wooninitiatief uit zo’n 16 tot
20 wooneenheden. De begeleiding van
de stichting betrekt per locatie ook één
van de appartementen en er is – naast
meerdere begeleiders overdag – ’s nachts
altijd een begeleider aanwezig.’

Autonoom

Zo’n wooninitiatief werkt ‘autonoom’: dit
betekent korte lijnen (alleen een locatiemanager) en geen andere managementlagen. Daardoor is er in de ‘JP-zorg’ nog
heel veel mogelijk aan begeleiding, wat
ons in deze tijd van bezuinigingen erg
aansprak. De appartementen maken vaak
deel uit van een woonvoorziening waar
ook ‘gewone’ mensen wonen. De woning
van de mensen met een beperking liggen
dan meestal wel bij elkaar.

Klant centraal

‘De JP hanteert als uitgangspunt: ‘Wat
wil de cliënt?’. Per bewoner worden daarom afspraken gemaakt over hoe laat naar

(Jong)volwassenen
Ontwikkeling

‘Ik realiseer me nu dat ik – toen hij thuis
woonde – de ontwikkeling naar meer
zelfstandigheid van Rick in de weg stond,
doordat ik veel voor hem uit handen
nam. Nu doet hij heel veel zelf. Hij staat
zelf op, smeert zijn eigen brood, pakt
zijn eigen kleren, doet de was, maakt zijn
appartement schoon, warmt een pizza
op, kookt inmiddels drie verschillende
maaltijden, gaat zelf naar zijn clubjes en
de kapper, en houdt zijn agenda en de
boodschappenlijst bij. Ook gaat hij met
zijn vriend vaak ‘de stad’ in. Rick heeft
geleerd om zelf meer besluiten te nemen.
hij communiceert beter, is weerbaarder
en minder verlegen. Hij heeft in korte
tijd ongelooflijk veel geleerd. De keuze
voor een grotere woonplaats is daarbij
ook van groot belang geweest.’
bed, wat hij of zij wel/niet alleen mag
doen, waar hulp bij nodig is, enzovoort.
Dus wat een cliënt kan, doet hij/zij zelf
en wat hij/zij niet kan, wordt door de
begeleiding opgepakt. Ook als je als bewoner weinig kunt, dan kun je er toch
wonen en krijg je meer begeleiding.’

Grote stap

‘Hoe enthousiast we direct over dit
wooninitiatief waren, het was toch een
hele grote stap. Onze zoon zou immers alleen thuis komen in zijn eigen
appartement, er alleen slapen en daar
vaak ‘ongezien’ door anderen leven. De
positieve gevoelens overheersten en ja,
de stap van loslaten moest gewoon genomen worden. We hadden gelukkig nog
even de tijd om aan het idee te wennen
voordat Rick zijn nieuw woonlocatie kon
betrekken.’

Navelstreng doorgeknipt

‘Toen het in 2014 zover was, gaf Rick
aan dat ik de eerste nacht niet bij hem
hoefde te slapen: ‘Daar slapen is toch

hetzelfde als thuis’. Op de verhuisdag
aten we in zijn nieuwe appartement en
daarna zwaaide hij ons vrolijk uit. Dat
maakte het afscheid voor mij wel makkelijker. Maar thuis op de bank trof ik mijn
partner in tranen. En ook onze andere
zoon voelde zich er niet lekker onder, om
Rick zo ‘alleen’ achter te laten. Het voelde alsof de navelstreng van onze zoon na
27 jaar nu echt ‘doorgeknipt’ was. Altijd
was er iemand van ons in zijn buurt, altijd hielden we rekening met hem en met
het busje dat hem op kwam halen om
hem naar school/werk te brengen. Nooit
lieten we hem lang alleen, we brachten
hem overal zelf naartoe, kortom: hij zat
altijd in ons systeem.’
Inmiddels woont Rick anderhalf jaar
‘zelfstandig’ in Heerenveen. Het wonen
gaat heel goed. Uiteraard was het in het
begin wennen, voor iedereen. ‘Rick moest
opnieuw ‘geprogrammeerd’ worden, maar
dat ging gelukkig redelijk snel. Ook het
wennen aan ‘geen Rick meer in huis’ verliep voor ons als ouders goed.’

Overvraagd

Rick wil zoveel mogelijk dingen zelf kunnen doen, maar op een gegeven moment
werd alles hem wat te veel. Dit uitte zich
in humeurig gedrag op z’n werk. Na enig
overleg was de gezamenlijke conclusie
dat hij mogelijk overvraagd werd. ‘Zijn
behoefte aan vrije tijd was beperkter geworden, door alles wat hij nu zelf deed.
We moesten ervoor waken dat hij niet te
veel deed en hem soms even een taak
minder laten doen. Inmiddels lijkt hij
weer helemaal ‘in balans’.’
Rick werkt al acht jaar in een Kringloopwinkel in Gorredijk, de ene week vier
dagen en de andere week vijf. Hij werkt
meestal in de inbreng: hij sorteert alle
binnengekomen spullen en zet ze in de
winkel. Ook doet hij schoonmaakwerk.
‘Het vaste team is heel stabiel en ze gaan
allemaal erg leuk, stimulerend en liefdevol om met de mensen die er werken.’

Trots

‘Rick komt meestal om het weekend naar
Oldeberkoop en dan genieten we als ouders heel erg van hem en al zijn liefde
en gezelligheid. Het weekend dat hij niet
bij ons is, eten we vaak bij hem, met een
paar vrienden van hem erbij of met zijn
broer en/of zus. We zijn dan echt bij hem
op bezoek. Zijn huis is zo mooi, gezellig
en netjes en we voelen ons zo trots op
zo’n volwassen zoon die ons zo verrast
heeft met wat hij allemaal kan.’
‘Omdat het met Rick zo goed gaat, zit
hij heel vaak niet meer in ‘ons dagelijkse
systeem’; iets wat ik nooit voor mogelijk
had gehouden, maar wat na 27 jaar nu
toch echt het geval is. We hebben Rick
nu ook echt kunnen loslaten.’ ■
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De
Paul
Foundation
steunt
structureel,
wie
volgt?
De afgelopen vier jaar ontvangt de SDS jaarlijks een zeer grote gift van de
Paul Foundation. We vertellen u graag meer over de oorsprong en aard van
deze ondersteuning. Daarnaast hebben we ook een vraag aan u.
• Tekst: Regina Lamberts
De SDS is financieel gezien een kleine
stichting. Het grootste deel van onze inkomsten bestaat uit de donaties van onze
donateurs, ouders, familieleden, sympathisanten en professionals. Daarnaast is
de structurele steun van de Paul Foundation heel belangrijk voor de stichting.

Paul Foundation

In dierbare herinnering aan Paul, de
broer en zwager van de heer en mevrouw
Walthie, schenkt de Foundation ieder jaar
€ 40.000 aan de SDS. Zij hebben toegezegd om dit in ieder geval vijf jaar achter
elkaar te doen. In 2015 hebben zij dit
grote bedrag voor de vierde keer aan de
SDS geschonken.
Hiermee geven de heer en mevrouw
Walthie aan dat zij het belangrijk vinden
dat de SDS haar werk kan blijven doen.
En zo werken zij indirect mee aan een
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betere wereld voor mensen met Down
syndroom. Paul is een aantal jaar geleden
overleden aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Oudere mensen met
Downsyndroom hebben een grotere kans
op de ziekte van Alzheimer. Het spreekt
voor zich dat de heer en mevrouw Walthie
uitermate geïnteresseerd zijn in het onderzoek naar Downsyndroom en de ziekte
van Alzheimer.

Overheid?

De SDS heeft de afgelopen vijf jaar hard
gewerkt om als zelfstandige stichting,
onafhankelijk van overheidssubsidie te
kunnen voortbestaan. We hebben nog

Meedoen als je Down
syndroom hebt is (nog) niet
vanzelfsprekend.

een kleine overheidssubsidie (€ 35.000
per jaar), en daardoor horen we bij de
erkende stichtingen en verenigingen door
het Rijk. De overheid is niet een hele
betrouwbare partner gebleken: als bezuinigingen nodig worden geacht, kunnen
subsidies verdwijnen. Samenwerking met
andere (particuliere) partijen is dus heel
belangrijk voor de toekomst van de SDS.

Wie kan helpen onze financiële
situatie te versterken?

De Paul Foundation is een goede en inspirerende partner van de SDS. De Paul Foundation wil echter ook anderen oproepen
om gezamenlijk de SDS te ondersteunen.
Met meer financiële steun wordt de stichting breder gedragen, en is de financiële
toekomst voor de SDS gezonder. Eenieder
die hierover ideeën heeft, wordt gevraagd
om contact op te nemen met Regina
Lamberts, directeur van de SDS. ■

Reacties op
de NIPT
De NIPT houdt ons allen natuurlijk nog steeds bezig. De discussie in de media lijkt zich te verharden. De media
berichten over vóór of tégen de NIPT. De nuance is soms ver te zoeken. Dat betekent ook dat de mening van de
SDS niet altijd even goed naar voren komt in de media. Het standpunt van de SDS lijkt te genuanceerd te zijn.
Bij de SDS krijgen we reacties van ouders die zeer tevreden zijn
over de nuance van de SDS, maar ook reacties van ouders die
het niet met ons eens zijn. Er is echter wel een zeer belangrijk
gemeenschappelijk doel van alle ouders en de SDS rond de NIPT:
we werken aan een maatschappij waarin mensen met Downsyndroom vanzelfsprekend welkom zijn.

Op Facebook kwamen we een brief van Martine Sitters (zie ook
het artikel over haar gezin in deze Down+Up) tegen, waarin
krachtig wordt gepleit voor de nuance. We willen deze brief
graag delen:

‘Beste God, Allah, Buddha, Jahweh, Iemand,
Ik ben niet gelovig opgevoed, maar heb geleerd respect te hebben voor mijn medemens en geloof oprecht dat ieder mens goed wil doen.
Iets wat U toch bekend in de oren moet klinken. Ondanks mijn status van ‘ongelovige’ hoop ik toch dat U naar mij wilt luisteren. Ik
noem U voor het gemak vanaf nu even ‘Iemand’, dan kan iedereen zijn eigen titel gebruiken.
Het is momenteel erg hip om een open brief te sturen over zaken die je dwars zitten of je na aan het hart gaan. De brief wordt, als je
geluk hebt, massaal gedeeld op Facebook (een soort Bijbel avant la lettre). Soms mag je er zelfs over komen vertellen op televisie.
Er zit mij ook wat dwars. Ik weet alleen niet zo goed aan wie ik mijn brief moet richten. De familie De Mol krijgt er al te veel. De minister-president leest ze denk ik niet. Barack Obama verstaat geen Nederlands. Mijn moeder leest ze wel altijd, maar ja, haar invloed reikt
niet zo ver. Daarom dacht ik aan U. U weet, in wat voor hoedanigheid of met welke titel dan ook, toch bijzonder veel mensen te bereiken.
Ik heb drie dochters, drie prachtige dochters. Ze hebben alle drie mooie en minder mooie eigenschappen. Ze laten alle drie op hun eigen
manier hun sporen na op onze wereld. In hun en mijn leven gaan dingen soms makkelijk, soms moeilijk, is er verdriet en blijdschap, zijn
er tegenslagen en meevallers. Ik hou van hen alle drie evenveel.
De jongste heeft het Downsyndroom. Er zijn mensen die dat erg vinden. Er zijn mensen die vinden dat dat ‘tegenwoordig toch niet meer
hoeft’. Anderen noemen haar ‘knoop-in-je-zakdoek-mongool’. Er zijn belangrijke mensen die zeggen dat ze de maatschappij 1 tot 2 miljoen euro kost. Sommige mensen denken dat ze allemaal dezelfde eigenschappen heeft als ieder ander mens met Down. Er zijn mensen
die roepen dat ik alleen maar moet genieten. Dan zijn er ook nog mensen die besluiten dat een kind met Downsyndroom niet ter wereld
mag komen. Sommige mensen roepen dat mensen met Downsyndroom ziek zijn, ergens aan lijden of veel gezondheidsproblemen hebben.
En dan zijn er mensen die denken dat ze altijd wil knuffelen en altijd blij is, want zeggen ze: ‘ZE zijn altijd zo gelukkig, open of puur’.
De benaming ‘Ze’ snap ik niet zo goed. Ik dacht altijd dat iedereen uniek was en datgene dat ons bindt ons ‘mens-zijn’ is? Ongeacht ras,
geloof, sekse, beperking of anderszins. Als je elkaar tegemoet treedt met alleen het label ‘mens’ en ieders unieke punten omarmt en
respecteert, wordt het toch meteen een stuk fijner voor iedereen om zichzelf te zijn?
Mijn dochter mag zichzelf niet meer zijn, lijkt het. Ze wordt gelabeld, gecategoriseerd, bejubeld, beoordeeld, veroordeeld, onderschat,
overschat of simpelweg ongewenst.
Zou het voor ieder mens (vluchteling, moslim, homo, autist, allochtoon, autochtoon, vrouw, man, met of zonder Downsyndroom) niet
fijn zijn om alleen als ‘mens’ bestickerd te worden? Zo heeft U het toch ook ooit bedacht?
Beste Iemand, misschien kunt U het aan Uw vrienden uitleggen. Ik heb er op Facebook namelijk maar 189. Ik vermoed dat U er veel
meer heeft en ook veel meer talen spreekt dan ik. Als het een succes wordt, kunnen we misschien samen een bumpersticker voor achterop je auto bedenken. Mocht het nou onverhoopt toch niet lukken, dan kunnen we wellicht bespreken welk land, planeet of universum
nog wel open staat voor ieder mens.
Hartelijke groet,
Martine (mens) ■
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‘Een skiër ervaart snel
succeservaring’
G-skiën op nationaal en internationaal niveau
In 2011 stuurde Paul de Jong, initiatiefnemer van het G-skiteam, 800 uitnodigingen op naam, voor een Open Dag
op de skibaan in Huizen. Er stonden ervaren trainers klaar voor de eerste G-training. Naast zijn eigen broer kwam
er slechts één nieuwsgierige opdagen. Vier jaar later trainen er elke zaterdag zo’n 70 kinderen en volwassenen
met een verstandelijke beperking, waaronder twaalf met het Downsyndroom. • Tekst: Helene de Bruin

Paul de Jong heeft een broer, Lucas (49).
Tot vier jaar geleden woonde Lucas bij
zijn moeder. ‘Zelfstandig wonen zat en
zit er niet in. Lucas kan niet lezen, niet
schrijven en is heel onhandig. Hij kan
wel autorijden. En skiën! Als kind ging
hij elke zondag met mijn moeder naar
een speeltuin in Austerlitz. Daar was van
bouwsteigers en wat matten een skihelling gemaakt. Later ging Lucas skiën op
een borstelbaan. En soms ging hij met
ons mee op wintersport’, vertelt Paul.

20 • Down+Up 112

Maar toen zijn moeder plotseling werd
opgenomen, verhuisde Lucas naar een
gezinsvervangend tehuis. In het weekend
ging Lucas naar broer Paul. ‘Dat was in
de zomer. Dan zat Lucas bij ons op de
grasmaaimachine; lekker de hele dag buiten. Maar toen werd het herfst en zat hij
het hele weekend binnen. Hij verveelde
zich enorm.’

Special Olympics

Paul ging daarom ‘dus’ met Lucas skiën in
de weekenden. Op de skibaan in Huizen,

want daar kende hij iedereen; zijn twee
kinderen hebben daar heel wat trainingsuren gemaakt. En zo kwam van het een
het ander. Paul ging kijken bij de skivereniging in Uden, hoe ze daar het skiën
voor gehandicapten – inmiddels beter
bekend als G-skiën – aanpakten. Dat kon
hij ook!
Hij vroeg aan de skivereniging in Huizen
om een skibaan beschikbaar te stellen, regelde gediplomeerde trainers en
stuurde naar 800 potentiële G-skiërs een

uitnodiging voor een open dag. Met als
resultaat: 1 bezoeker… ‘Drie weken later
organiseerde ik nog een open dag, en die
werd gelukkig veel beter bezocht. Daarna
ging het snel. Ik organiseerde aan het
einde van het seizoen voor onze leden
een wedstrijd en daar kwamen ook andere G-teams op af. Toen werd ik benaderd
door Special Olympics, de Olympische
Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking: ‘Of ik een skiteam kon
afvaardigen?’. Ja, dat kon, maar de helft
had nog geen sneeuwervaring… Dus wij
naar Oostenrijk voor sneeuwtrainingen.’

Wedstrijden

Sinds de Special Olympics in 2013 in
Zuid-Korea gaat het helemaal hard met
het G-skiteam. Paul: ‘Zo organiseren we
nu elk seizoen landelijke wedstrijden.
Onze sporters doen verder mee aan wedstrijden in het buitenland en de sneeuwtrainingen in Oostenrijk sluiten we ook
weer af met een wedstrijd. Het helpt dat
ik een groot netwerk heb in deze sportwereld. Maar de voornaamste reden dat
mijn vrouw en ik, de trainers, hun ouders
en andere vrijwilligers meehelpen om dit
alles te organiseren, is toch vooral de lol
die onze sporters beleven aan het skiën.’

Snel succes

Het leuke van skiën voor mensen met een
verstandelijke beperking is volgens Paul
dat ze zo snel succes ervaren. ‘Door die
lange latten neemt het draagoppervlak
toe, waardoor je niet zo snel omvalt. Bovendien zien we dat absolute beginners

wintersportvakantie met stichting Samen
in de Sneeuw, met 1-op-1 begeleiding.
Maar ik verwacht dat hij volgend jaar
wel zal aansluiten bij zijn team. Het is
mooi om de vorderingen te zien; van het
‘groene’ baantje naar het slalommen op
de hogere, moeilijkere ‘rode’ pistes. Maar
het is vooral mooi om te zien dat Thijs er
zo veel levensvreugde aan beleeft en er
helemaal voor gaat.’

Meer informatie over G-skiën
al heel snel een stukje kunnen glijden.
En glijden vindt iedereen leuk! Binnen
vier trainingen kunnen de sporters al met
de lift op de beginnersbaan. Bovendien
is skiën een individuele sport; je kunt het
in je eigen tempo leren en verbeteren.’
Maar er gebeurt meer met de skiërs, ziet
ook Annie Hulleman. Haar zoon Thijs
(23) is door het skiën motorisch en conditioneel sterker geworden. ‘Daarnaast
maakt het hem supertrots dat hij een
sport doet die niemand van zijn familie
beoefent. Elke week kijkt hij uit naar de
trainingen. En ik zie ook dat hij steeds
beter wordt; hij wil graag naar de volgende, ‘snellere’ baan. Ook het sociale aspect
is belangrijk. Nu gaat hij nog mee op

De skitrainingen in Huizen vinden plaats
op zaterdag tussen 17.00 en 20.00 uur
bij Skiclub Wolfskamer (www.g-ski.nl).
Iedereen met een verstandelijke beperking of een stoornis uit het autistisch
spectrum kan komen trainen, van absolute beginner tot ervaren skiër, van 4 tot
80 jaar. Een proeftraining kost (inclusief
materiaal) € 10.
Er trainen ook G-skiteams in Uden
(www.deschans.nl),
Oss (www.skicluboss.nl) en
Bergen (www.ilprimo.nl). ■

‘Mensen met een ver
standelijke beperking
ervaren bij skiën snel
succes’
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Mentorschap,
bewindvoering of
curatele?
Wanneer hun kind met Downsyndroom volwassen wordt, denken veel ouders na over zaken zoals mentorschap,
bewindvoering of curatele. Wat kan je (volwassen) kind zelf, en waar zitten gevaren? Stel je voor als hij of zij
spontaan iets heel kostbaars op internet bestelt? Wat kun je dan doen? Mede vanwege wetswijzigingen zetten we
de mogelijkheden nog eens voor je op een rijtje.
• Door de redactie
Je hebt als ouder drie mogelijkheden om je kind te begeleiden
en te beschermen bij zijn of haar deelname aan het maatschappelijk verkeer: mentorschap, bewindvoering of curatele. Recente
wetswijzigingen maken het nu gemakkelijker om lichtere maatregelen te treffen.

Curatele- en bewindregister. Zo’n vermelding is verplicht als het
bewind wordt ingesteld vanwege verkwisting of problematische
schulden. Als het bewind wordt ingesteld vanwege lichamelijke
of verstandelijke problematiek, is vermelding niet verplicht,
maar kan de rechter er wel om gevraagd worden.

Voorkeur voor lichtste maatregel

Door een vermelding mag de bewindvoerder ervan uitgaan, dat
iedereen ervan op de hoogte is (of kan zijn) dat een bewindvoerder is aangesteld. Daardoor heeft deze – net als de curator – de mogelijkheid om overeenkomsten ongedaan te maken.
Hij of zij mag van die mogelijkheid gebruikmaken, als een persoon of bedrijf buiten zijn medeweten een overeenkomst (met
financiële gevolgen) is aangegaan met de persoon die onder bewind is gesteld. Dat stelt hem nog beter dan voorheen in staat
om te doen wat hij moet doen: de financiën van de persoon die
onder bewind is gesteld, op orde brengen en/of houden.

Hoe wordt bepaald welke maatregel iemand nodig heeft? Die beslissing ligt in handen van de rechter. Uitgangspunt is altijd dat
de voorkeur uitgaat naar de lichtste maatregel. Een rechter kiest
dus altijd voor mentorschap of bewindvoering (of een combinatie van beide) als dat voldoende is. Onder curatele stellen is een
laatste optie.

Twee mentoren

Een mentor – bij de lichtste maatregel van de drie opties –
biedt ondersteuning bij persoonlijke zaken: het regelen van de
juiste begeleiding, behandeling, verzorging en verpleging. Een
bewindvoerder help financiën op orde te brengen of te houden.
Een curator – de zwaarste maatregel – houdt zich bezig met
beide taken: persoonlijke en financiële aangelegenheden. In
tegenstelling tot personen met een mentor of bewindvoerder is
iemand die onder curatele staat juridisch gezien handelingsonbekwaam.

Problematische schulden

Door een wijziging in de wetgeving, die vorig jaar is ingegaan,
kan nu nog vaker worden gekozen voor bewindvoering in plaats
van curatele. Dat komt doordat bewind nu – net als curatele – vermeld kan worden in een openbaar register: het Centraal
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Naast deze wijziging zijn er vorig jaar nog andere veranderingen in de wetgeving van kracht geworden. Zo is het nu (vaker)
mogelijk om twee personen te benoemen als mentor, bewindvoerder of curator. Verder kunnen onafhankelijke instellingen nu
ook worden benoemd als mentor of curator (het was al langer
mogelijk om een onafhankelijke instelling te benoemen als
bewindvoerder). De rechter checkt vóór benoeming altijd of de
beoogde mentor, bewindvoerder of curator voldoet aan bepaalde
kwaliteitseisen en houdt ook na benoeming toezicht op hun
functioneren. ■

Vervolg op opening poli voor volwassen mensen met Downsyndroom

Maastrichts netwerk van
specialisten voor Down

Op 22 oktober vond de aftrap plaats voor het MUMC+ Netwerk Specialisten voor mensen met een verstandelijke
beperking, met een symposium van het Maastricht UMC+, de Koraal Groep en de werkgroep Kwetsbare patiënt1.
• Tekst: Annemieke Wagemans, AVG-arts Downpoli
Vervolgens was het de beurt aan Annemiek Nijholt, huisarts
in Gezondheidscentrum Heer in Maastricht en dr. Annemieke
Wagemans, AVG. Jaap is inmiddels volwassen en heeft afscheid
moeten nemen van de vaste kinderarts die de controles deed.
Die taak is nu in handen van de huisarts en de AVG.

Het doel van dit symposium was dat de spelers rondom deze
patiënten elkaar (beter) leren kennen, om door goede contacten
tussen de eerste en tweede lijn de zorg beter te coördineren.

Arts Verstandelijk Gehandicapten

Het netwerk is een rechtstreeks gevolg van de start van de
poli voor volwassen mensen met Downsyndroom, enkele jaren
geleden. Daarbij werd de wens geuit voor een netwerk van (medisch) specialisten met bijzondere interesse voor mensen met
Down en meer algemeen voor mensen met een verstandelijke
beperking. De nadruk ligt op de verstandelijk gehandicapten
die onder de verantwoordelijkheid van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) vallen. Dat kunnen patiënten zijn die thuis
wonen (de meesten) of in instellingen. In diensttijd is de huisartsenpost het eerste aanspreekpunt voor deze groepen.

‘Dit is Jaap’

Dr. Hans Fiolet, medisch directeur van het Maastricht UMC+,
opende het symposium. Hij is verantwoordelijk voor de transmurale zorg waar deze zorggroep kwetsbare patiënten onder valt.
Daarna nam klinisch geneticus dr. Maaike Vreeburg de aanwezigen mee in de wereld van syndromen en syndromale afwijkingen. Verder introduceerde zij een casus over Jaap, de rode draad
in het programma.
Kinderarts dr. Merel Klaassens vertelde over de kinderjaren van
Jaap. Welke problemen hebben gespeeld in zijn kindertijd? Hoe
is hiermee omgegaan? Ook kwam de vraag van de ouders met
betrekking tot de erfelijkheid van dit syndroom naar voren. De
impact voor de omgeving is enorm en het is mooi om te horen
hoe het specialistisch team van de Maastricht UMC+ hierop
heeft ingespeeld.
1 Dit is een samenwerking tussen huisartsen en diverse zorginstellingen.

Nadat Jaap goed gearriveerd was bij huisarts en AVG, werden er
nog twee gezondheidsproblemen besproken die veel voorkomen
bij mensen met een verstandelijke beperking. KNO-arts
dr. Laura Baijens en logopediste Esther Mulkens (Maasveld) gaven uitleg over slikproblemen. Aan de hand van treffende beelden werd duidelijk hoe groot het risico op verslikken is en welke impact dit heeft op de dagelijkse verzorging. Dr. Rob Rouhl,
neuroloog/epileptoloog, en Wiesje Bressers, AVG in Maasveld,
bespraken de behandeling van epilepsie aan de hand van o.a.
YouTube-filmpjes. ■

(advertentie)
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Down south

Toeval of niet, onlangs bereikten ons twee verhalen uit Zuid-Amerika over kinderen met Downsyndroom.
Lientje groeit op in Peru bij haar natuurlijke ouders, terwijl Janaïna met haar adoptieouders naar
Nederland is gekomen. Twee moeders vertellen hun verhaal. • Tekst: Philip Reedijk

Janaïna
De adoptieouders van Janaïna, Nelleke
Posthumus Meyjes en Alexander Bos,
werkten als dramadocent en kok in Brazilië bij een sociaal project voor gehandicapte kinderen. ‘We hadden zelf nog geen
kinderen en kregen de vraag of we twee
kindjes wilden adopteren. Het ging om
een tweeling, waarvan één meisje Downsyndroom had. Bij een eerder verzoek
hadden we de boot afgehouden, maar nu
voelde ik dat we dit moesten doen, er
was geen twijfel meer! Toen we een week
later ‘Ja’ zeiden, was haar zusje al bij andere adoptieouders ondergebracht en lag
onze Janaïna op de intensive care met
hartproblemen. Maar Janaïna bleek een
enorm sterk meisje en kwam er gelukkig
goed bovenop.’
‘Ik was enorm gemotiveerd om haar er
verder bovenop te helpen en ben volledig ‘in de actie geschoten’. We deden
samen elke dag fysiotherapie en veel
oefeningen, en ik droeg haar de hele tijd
in een draagdoek op mijn lichaam. De
adoptie was bliksemsnel gegaan en we
probeerden zo eigenlijk negen maanden
‘zwangerschapsbinding’ in te halen. Na
een jaar werd onze eerste zoon geboren,
waardoor we onze aandacht wat meer
moesten verdelen.’
‘Terugkijkend zie je dat Janaïna vaak
onze richting heeft ‘bepaald’ bij beslissingen. Ik wilde graag een vrije school
voor haar, vanwege het veelzijdige crea
tieve aanbod. Maar dat betekende wel
dat het hele gezin moest verhuizen, want
die scholen heb je niet overal. Toch bleek
een reguliere school voor Janaïna niet de
beste oplossing. Scholen voor bijzonder
onderwijs zoals wij die kennen, bestaan
niet in Brazilië en daarom zijn we vijf
jaar geleden, toen ze 8 was, naar Nederland gekomen. Ze gaat nu met veel plezier naar de Meerklank in Bosch en Duin,
een bijzondere vrije school. Daar heeft ze
inmiddels in korte tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt.’
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‘Wat je wel ziet, is dat de emigratie
haar enorm heeft aangegrepen. Het
taalverschil, de andere cultuur, het
klimaat: het heeft wel een jaar geduurd
voor ze weer een beetje in balans
kwam, langer dan haar broers nodig
hadden. Janaïna is in Brazilië tweetalig
opgevoed: thuis Nederlands, buiten de
deur Portugees. Ze kan kleine zinnetjes
maken en verstaat beide talen goed. Ze
snapt ook heel goed de context: Portugees spreek je in Brazilië en Nederlands
hier. Toen we dit jaar voor het eerst
teruggingen naar Sao Paulo, herinnerde
ze zich allerlei plaatsen en vooral mensen: ze is heel sterk in gezichten.’
Inmiddels zit Janaïna op de middelbare
school. Ze is een opvallende verschijning, een exotische Braziliaanse met
een bos donker haar en bijbehorend
temperament. Voor haar jongere broers
is ze echt een ‘grote’ zus, compleet met
humor en op z’n tijd een grote mond.
‘Ze kan mooi tekenen en zingen, is zeer
sportief en heeft meer balgevoel dan
haar twee broers bij elkaar. We zijn
nog wel een beetje zoekend naar haar
niveau: waarmee over- of ondervragen
we haar? Hoe kunnen we haar talenten
optimaal inzetten? En ook de vraag
over hoe het later moet, komt langzamerhand in beeld. Je blijft er eigenlijk
continu mee bezig.’

Bewuste keuze

‘We hadden tevoren natuurlijk bedacht
dat het zwaar zou worden en dat is het
ook, zelfs zwaarder: je hebt feitelijk levenslang. Maar het was een bewuste en
overwogen keuze. Ik vind Downkinderen
echt heel bijzonder en inspirerend, dus
van spijt is absoluut geen sprake. Ze leven in het moment, zeggen waar het op
staat, zijn eerlijk en authentiek. Ik vind
dat mooi, maar tegelijk vind ik het pijnlijk dat niet iedereen de schoonheid of
waarheid daarvan inziet.’
‘Ik denk dat Downkinderen de wereld iets
te bieden hebben, ze maken iets los in
je. Bij Janaïna gaat het altijd over liefde
en harmonie: alles moet in orde zijn.
Overigens kan ook dat schreeuwend en
spugend gaan, daar niet van. Maar ze
pakt wel altijd de essentie van dingen.
Ze kijkt dwars door dingen heen, omdat
ze zich niets aantrekt van conventies. Ze
heeft ook erg snel door hoe je je voelt en
reageert daar dan heel direct op. Ik vind
dat waardevol. Het boek* dat ik over
haar, haar biologische wortels en Down
heb geschreven, heet niet voor niets:
‘Braziliaans goud’.’

* Wordt begin 2016 uitgegeven bij
uitgeverij Aspekt.

Lientje
‘Ons Lientje werd op 18 juni 2012
geboren in Lima, Peru’, vertelt Anna
Westerbeek. ‘Mijn man César, een Peruaanse marineofficier, en ik hadden het er
aanvankelijk erg moeilijk mee. De marinewereld hier is erg gericht op uiterlijke
schoonheid en het uitstralen van succes.
De geboorte van een kindje met Down
past nu niet bepaald in het perfecte
plaatje. Dit keer was er weinig kraambezoek, en geen whisky en champagne op
de bevallingskamer, zoals bij de Peruaanse marine traditie is. Mijn streng katholieke schoonmoeder zei het niet, maar ik
kon het haar wel steeds horen denken:
‘Gods toorn is op jullie neergedaald omdat jullie huwelijk niet in de kerk is bezegeld’. Mijn schoonvader, een bikkelharde
oud-legerkolonel, bleef heel stil.’
‘Gelukkig voelde mijn man zich volkomen
één met mij. We waren het erover eens
dat we het beste moesten proberen te
halen uit dat imperfecte wezentje met
de spleetoogjes. De eerste stap was: een
fysiotherapeut. Dat is in Peru, waar de
inkomens aanzienlijk lager liggen dan
in het westen, een zeer kostbare zaak.
Tweemaal per week 15 euro voor 45
minuten is een behoorlijke hap uit het
familiebudget, en dan hebben we het nog
maar over één therapeut aan huis.’
‘Weliswaar biedt de overheid therapieën
tegen betaalbare prijzen, maar die zijn van
lage kwaliteit. Daarnaast is het moeilijk je
kind geplaatst te krijgen, omdat de vraag
veel groter is dan het aanbod. En van enige economische bijstand als een kind niet
geplaatst kan worden in een door de staat
gefinancierd programma is hier geen sprake: het moet allemaal uit eigen zak.’
‘Een kindje met een beperking dat in een
arme familie wordt geboren, heeft daardoor weinig kans op goede begeleiding.
Ook hier weer wordt de kloof tussen arm
en (verhoudingsgewijs!) rijk benadrukt.
En laten we niet vergeten dat in Peru

juist relatief meer kinderen met Down
syndroom geboren worden.’
‘Wij begonnen na een maand met fysiotherapie. Er werd het uiterste van Kleine
Lien gevergd: ze werd gekneed als een
deegrol, haar ledematen werden zowat
uit de kom getrokken, ze werd over een
bal gerold om te leren vallen. Maar ze
had er veel baat bij en beleefde er gek
genoeg ook nog eens plezier aan. Na
een jaar huurden we ook een spraak
therapeute in. Dat vond ze minder leuk,
want de therapie bestond in het begin
hoofdzakelijk uit het masseren van de
gezichtsspieren en ze kreeg zelfs een
gehandschoende vinger in haar mond.
Nederlands spreken werd me afgeraden,
omdat Lien al genoeg moeite zou hebben
met het praten in het Spaans.’
Intussen werd César voor een jaar naar de
Amazone uitgezonden en bleef Anna in
Lima achter met hun oudste dochter Roos
van negen en met kleine Lien.
Lientje was in die tijd uiterst onhandelbaar:
ze schreeuwde veel en sliep weinig. ‘Dat
kwam omdat ze altijd haarscherp aanvoelt
hoe mensen zich voelen: dus hoe triester
en gestrester ik was, hoe onhanteerbaarder
zij werd. Het werd een heel lang jaar.’
‘Tot ons grote geluk is Lientje nu aangenomen op de crèche van de marine, waar
Roos ook op heeft gezeten. Sinds drie
jaar is integratie van kinderen met Downsyndroom in het regulier onderwijs wettelijk verplicht in Peru, maar nog weinig
scholen zijn daar ontvankelijk voor. Wij
waren dus aangenaam verrast toen we
erachter kwamen dat enkele leerkrachten
van de crèche speciale cursussen volgden
om anders lerende kinderen beter te kunnen begeleiden.’

Op haar gemak

Lientje was vanaf de eerste dag helemaal
op haar gemak. Op Peruaanse scholen
wordt veel gedaan aan dans en muziek en
dat is voor een meisje als Lien de beste
stimulatie. ‘Door het dansen kan ze onbe-

lemmerd bewegen en voelt ze zich lekker
in haar vel. En door de liedjes bouwt ze
een grotere woordenschat op, want al
zingende zijn woordjes makkelijker te
onthouden.’
Roos heeft altijd trots een paar foto’s van
haar zusje op zak: ‘Als er eens een keer
een onwetende opmerking over mongooltjes wordt gemaakt op haar school, haalt
ze haar foto´s tevoorschijn en zegt: ‘Moet
je kijken, mijn zusje heeft Down, ik wil
niet dat je dit nog eens zegt’. De reacties
zijn positief. Haar schoolboek bevat een
hoofdstuk, gewijd aan inclusief onderwijs;
hoe kinderen met Down, autisme en noem
maar op, het recht hebben om overal als
volwaardig lid van de maatschappij opgenomen te worden, dus ook in het reguliere onderwijs. De Peruaanse maatschappij
stelt zich gelukkig steeds meer open voor
mensen met Down. Er is een debat en
kinderen worden niet meer verstopt zoals
tien jaar geleden nog gebeurde. Een bloemencadeauservice in Lima gebruikt een
Down-meisje zelfs als model.’
‘Intussen is Lien drie jaar en stapt ze
overal op af met een bewonderenswaardige zelfverzekerdheid. Ze weet zich
verzekerd van onze liefde en daarom
loopt ze vol zelfvertrouwen rond. Voor de
zekerheid vraagt ze een paar keer per dag
om een familieomhelzing. Haar voorheen
zo bikkelharde abuelo (opa) heeft een
maand lang in stilte geleden, is toen in
een ongelooflijke huilbui uitgebarsten en
heeft haar sindsdien helemaal in zijn hart
gesloten. Mijn ouders waren vanaf de eerste dag stapelgek op ons kleine meisje,
en ook met haar Peruaanse abuela (oma)
zie je de band heel langzaam veranderen.’
‘Mijn leven in Peru is rijker geworden
door Lientje. In huis heerst vrolijkheid,
op straat zijn de begroetingen altijd
hartelijk. Wij zijn heel erg blij met onze
meid en trots op alles wat ze – met zo
veel inspanning – nu al heeft bereikt. Na
een hele moeilijke aanloop is het grote
genieten eindelijk begonnen.’ ■
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Joris is superblij
met zijn nieuwe bril
Joris (13) draagt al jaren een bril. Maar wel de verkeerde, ontdekte zijn moeder Tini Lootsma onlangs tot haar
grote schrik. Een standaard vertebril helpt bij kinderen met Downsyndroom vaak onvoldoende om ook dichtbij
goed te kunnen zien. Met zijn nieuwe bifocale bril leest Joris ineens veel beter. • Tekst: Tini Lootsma.
Foto’s: Familie Lootsma
‘Aan de materialen mag het niet liggen’, dat is altijd ons motto
geweest. Of het nu om fysieke hulpmiddelen gaat of om dat
kleine tussenstapje in de lesmaterialen op school: als ouder wil
je natuurlijk altijd het beste voor je kind. Maar als de ontwikkeling van je kind op veel punten niet vanzelf gaat, dan schakel je
toch een tandje bij. Het leuke daarvan is wel dat ik na de extra
inspanningen ook meer geniet van alle mijlpalen en -paaltjes!

Extra controles

Onderdeel van de extra zorg is ook de extra medische zorg.
Zo wordt Joris regelmatig gecontroleerd door best wel een indrukwekkend aantal medici, waaronder een oogarts/orthoptist.
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Tot twee maanden geleden dacht ik dan ook dat dit medische
gedeelte optimaal was geregeld. Ik had ook niet de neiging om
nog buiten onze stad een Downpoli te bezoeken. Joris’ ogen
had ik tot voor kort zeker niet beschouwd als een beperkende
factor voor zijn ontwikkeling.
Dat veranderde toen ik de SDS nieuwsbrief van augustus doorlas. Hierin werd gevraagd naar vrijwilligers voor een onderzoek
naar het effect van bifocale brillen bij kinderen met Downsyndroom. Ik was meteen gealarmeerd. Het laatste bezoek aan de
oogarts flitste door mijn hoofd.

leesbril nodig had? De problemen met
AVI 6 boeken kwamen opeens in een
heel ander daglicht te staan. En misschien het zeer beperkte puzzeltalent…
En wat nog meer? Het zweet brak me
uit.
Diezelfde dag heb ik nog een afspraak
gemaakt met het ziekenhuis. De orthoptist bevestigde wat eigenlijk al bekend was: Joris kan niet of nauwelijks
scherpstellen. Eigenlijk was Joris’ gezichtsvermogen met bril dus vergelijkbaar met dat van mijzelf: zonder mijn
S+2,00 leesbril ben ik behoorlijk blind.

Al 10 jaar bekend

Tot mijn grote verbazing was de vervangende
behandelaar het destijds (in 2013) niet eens
met de brilsterkte van Joris. Ze vertelde dat
kinderen met Downsyndroom niet zo goed
kunnen accommoderen. Daarom schreef ze
een bril voor met een sterkere correctie: het
werd S+5,00 in plaats van S+4,00. Ik dacht
dat Joris hiermee volledig gecorrigeerd was
voor ver kijken. Had ik toen maar op internet
gekeken, de SDS gebeld of had ik toch maar
de Down+Up gelezen.

Accommoderen

Terug naar augustus dit jaar. De SDS nieuwsbrief begon met de volgende zin: ‘Bij kinderen met Downsyndroom helpt een standaard
vertebril vaak onvoldoende om ook dichtbij
goed te kunnen zien’. Het woord ‘accommoderen’ gonsde door mijn hoofd. Bedoelde de
orthoptist in 2013 dat Joris eigenlijk een

Thuisgekomen heb ik Joris uitgelegd
dat hij een leesgedeelte in zijn bril
ging krijgen en ik vroeg hem of hij die
van mij eens wilde proberen over zijn
eigen bril. Zijn reactie was heel bijzonder: zijn ogen werden groot van verbazing! In afwachting van zijn nieuwe
bril heeft hij dan ook regelmatig mijn
leesbril over zijn eigen bril gezet. Die
avond ben ik wel gaan googelen, en tot
mijn verbazing vond ik wetenschappelijke artikelen van al bijna 10 jaar oud
over dit onderwerp. In verschillende
landen worden bifocale brillen al jaren
toegepast bij kinderen met Downsyndroom met een verminderd vermogen
tot scherpstellen.

Positief effect

Joris heeft nu zijn nieuwe bifocale bril:
S+4,50 voor veraf, leesgedeelte S+2,50
extra. Vanaf de eerste dag was Joris er
helemaal blij mee. Het volledige effect

zullen we nooit kunnen weten, want de
afgelopen jaren kunnen we niet meer
overdoen. Wel kan ik nu al zeggen dat
ik direct al een duidelijk positief effect
zie. Zo kon Joris vorige week voor het
eerst zelf zijn natuur-en-techniekboek
lezen als voorbereiding voor een toets
en ook het puzzelen gaat veel beter.

Folder

Af en toe ben ik nog steeds kwaad op
mezelf dat ik in 2013 niet kritischer
ben geweest na de plotselinge wijziging
van de brilsterkte, of al veel eerder...
Ik baal ook van de houding van het
ziekenhuis: de orthoptist heeft het niet
nodig gevonden om ons actief te informeren over de mogelijke verbetering
die een bifocale bril zou kunnen geven.
Desgevraagd gaf ons ziekenhuis in
oktober van dit jaar aan dat zij het volgende van plan zijn: ‘We zullen een folder gaan ontwikkelen voor ouders van
patiënten met Downsyndroom, waarin
we deze informatie en de uitkomsten
van het nog lopende onderzoek zullen
toelichten.’
Met dit stukje hoop ik andere ouders al
eerder alert te maken op deze mogelijkheid. ■
Wanneer u interesse heeft in het
onderzoek naar bifocale brillen voor
kinderen met Downsyndroom, kijk
dan op www.bifocalsindown.nl om te
lezen wat deelname inhoudt.
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Van zichzelf + Ik leer
steeds meer.

altijd een groot succes en daarom heeft de SDS actie ondernomen.

n met Downsyndroom

l dat ik er ben.
aardig tegen mij.

hebben inmiddels kennisgemaakt met het ‘keukentafelgesprek’. Niet

Verwachting van mense

+ Ik doe mijn best om
aan
te geven waar ik hulp nodig
heb.
+ Ik help anderen bij dingen
die ik goed kan en/of leuk
vind.
+ Ik wil graag meedoen
als ik dat kan.
+ Ik groet graag buurtbe
woners.

+ Mensen zijn eerlijk en

ondersteuning (Wmo) van kracht. Daardoor hebben de gemeenten nu
de regie bij de jeugdzorg, opvang en ondersteuning. Veel gezinnen

We ns en en ve r wa ch
tin ge n

Downsyndroom

leuks gaan doen. Sociale
kring
+ Ik kan naar een club.

+ Ik kan met anderen wat

Van de buurt + Mensen
vinden het normaa

Van de + De
gemeen
te
behande
lt mij met respect.
gemeente + De gemeen
te laat mij weten waar
en hoe ik hulp kan krijgen.
+ De gemeente helpt me
ook als ik 18 jaar of ouder
ben.
+ De gemeente moet openbaa
r vervoer regelen.

Van + Instellingen doen
hun best voor mij.
instellingen + Instellin
gen helpen mijn ouders
met early
interven
tion.
Van + Werkgevers bieden
mij een baan, stage of
leerplek.
werkgevers + Werkgev
ers regelen in goede en
voortdurende begeleid
ing.
+ Werkgevers denken na
over het werk dat ik kan
doen.

Van + Verenigingen helpen
me zodat ik kan meedoe
n.
verenigingen + Verenigi
ngen vinden het leuk dat
ik er ben.
+ Er zijn g-teams.

Van woon- + Er zijn huizen
die ik kan
betalen.
organisaties + Ik kan
ook beschermd wonen.
+ Als mijn ouders een
huis voor me willen regelen,
worden ze daarbij geholpe
n.

Van scholen + De school
vlakbij
wil
mij
ook.
+
De
voortgez
ette
school
wil mij dingen leren,
net als de buurtkinderen.
+ Ik ben belangrijk voor
de school.
+ Ik krijg extra hulp als
dat nodig is.
+ Ik kan ook veel zelf.

Sinds 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke

Wensen van mensen met

of dagbesteding. Werk
+ Ik heb werk dat ik leuk
vind.

+ Ik heb (betaald) werk

+ Ik krijg hulp als ik die
nodig heb. Zorg & Hulp
+ Anderen zien wat ik zelf
kan.
+ Ik krijg hulp bij werk
of dagbest
eding.
+ Ik krijg hulp bij vervoer
als ik dat nodig heb.
+ Ik krijg hulp van
deskund
ige
mensen
.
+ De hulp wordt gegeven
zodat ik gewoon kan meedoe
n.
+ Door de hulp voel ik
me goed.
+ Ik mag zelf meedenken
over de hulp die ik nodig
heb.
+ Iemand denkt met me
mee als ik dat nodig heb.
+ Ik krijg ruimte en tijd
om hulp te vragen.

+ Ik voel me veilig en thuis
in de buurt waar ik woon.
Leefbaarheid
+ Ik woon zoals ik zelf
wil.
+ Ik word beschermd als
dat voor mij beter is.
+ Er is openbaar vervoer.
+ Er zijn veilige wegen.

Hoogeveenseweg 38, gebouw
U
7943 KA Meppel
tel: 0522 - 281337
info@downsyndroom.nl
www.downsyndroom.nl

Deze
uitgave
is
mede
tot
stand
gekomen dankzij financiële
bijdragen van Fonds Verstand
elijke
gehandicapten, Stichting
Dioraphte en
Innovatiefonds zorgverze
keraars.

De gemeente
als partner

• Teksten: Regina Lamberts
Bij een keukentafelgesprek komt iemand van de gemeente
praten over de zorg en ondersteuning die nodig is voor het
(volwassen) kind met Downsyndroom. Deze gesprekken lopen
lang niet altijd naar de zin van de gezinnen zelf. De gemeenten hebben een beperkt budget gekregen, en het motto is ‘zelf
doen, wat je zelf kunt’. Daarbij behoudt de gemeente het recht
voor om ook buren, familie, vrienden en kennissen in te zetten. Natuurlijk is dit motto prima, maar als mensen hulp nodig
hebben, is het wel fijn als die vraag serieus wordt genomen en
mensen niet afhankelijk hoeven te worden van de liefdadigheid
van buren en familie.
Daarnaast komen veel gezinnen onkunde tegen met betrekking
tot Downsyndroom. Bij de SDS komen vele verhalen binnen over
rare misvattingen. Enkele voorbeelden: ‘Sinds wanneer heeft
ze deze aandoening?’, ‘Het bewijs dat uw kind Downsyndroom
heeft, is verjaard’ of ‘U hebt gewoon een beetje erg grote baby’.
Kortom, er mag wel wat kennisoverdracht over Downsyndroom
plaatsvinden richting de gemeenten.

‘Het kind centraal?
Wat merkt het kind
daarvan?’
Een van de wethouders die heeft
meegewerkt aan de totstandkoming
van deze brochure, is Lara de Brito,
wethouder zorg en welzijn van de
gemeente Wageningen. Regina
Lamberts had een inspirerend
gesprek met haar.
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Brochure voor gemeenten

Daarom heeft de SDS nu speciaal voor de gemeenten een brochure gemaakt. Alle wethouders zorg en welzijn in Nederland
hebben deze brochure ontvangen. Daarnaast vindt u een exemplaar bij deze Down+Up. Als u de gemeente nodig heeft, kunt
u haar deze brochure nogmaals geven. Het is immers belangrijk
dat ouders zelf ook de gemeente van kennis voorzien.
De SDS heeft de brochure samengesteld naar aanleiding van het
SDS-onderzoek, waarvan u de resultaten dit jaar in elke editie
van de rubriek Update van Down+Up kunt lezen. We hebben een
aantal wethouders in het begin van het traject gevraagd of de
concept-informatie voor hen bruikbaar was. Hun feedback is
verwerkt in de uiteindelijke versie. We kunnen ons voorstellen
dat u een en ander mist in de brochure. We hebben gewerkt aan
een bondige tekst waar gemeenten ook werkelijk wat mee gaan
doen. Mocht uw gemeente meer specifieke informatie nodig
hebben, neem gerust contact op met een van onze medewerkers.

Gedreven, inspirerend, voortvarend. Drie
termen waarmee wethouder Lara de Brito
zonder te overdrijven gekenmerkt kan
worden. De voormalig journaliste zwaait
nu een paar jaar de scepter in Wageningen op de beleidsterreinen zorg en welzijn. Beleid is voor haar een middel om
een optimale leefomgeving voor de inwoners te bereiken. Door deze basishouding
vraagt ze consequent: ‘En wat betekent
dit voor de gebruiker?’

Blij met initiatief

De Brito is blij met het initiatief van
de SDS om de gemeente te informeren
over Downsyndroom. ‘Het is ook een
uitdaging. Ik heb er met verschillende
ambtenaren, maar ook schoolbestuurders
over gesproken. En die waren wat verward. ‘We leveren toch maatwerk, ieder
kind is toch uniek, wat moeten we dan

Lara de Brito: ‘Gebruiker centraal’.

met die informatie?’, was hun eerste
reactie. Het is dus belangrijk dat jullie
duidelijk maken dat je specifieke kennis
over Downsyndroom nodig hebt, juist om
maatwerk te kunnen leveren. En kennis
over Downsyndroom is juist nodig om het
individu te zien.’
De Brito wil ook heel graag uitleggen
waar er voor de gemeente grote kansen
liggen om de zorg en ondersteuning voor
kinderen, jeugdigen en volwassenen
beter te maken. ‘Het grootste voordeel
van de decentralisatie is dat, als je het
goed doet, je de verbindingen beter kunt
leggen. De lijntjes zijn kort, je kunt goed
samenwerken. En dat altijd vanuit het
belang voor het individu. Eilandjes en organisatiebelangen tellen dan niet meer.’
Ook nu toont de wethouder zich gepassioneerd, betrokken en duidelijk: ‘We zijn
het project ‘Het kind centraal’ gestart.
Binnen dit project vragen we iedereen
die ergens de term ‘het kind centraal’ in
het beleid heeft staan: ‘Wat doen jullie hiervoor? Hoe ziet dat eruit?’. Door
hierover het gesprek aan te gaan met
alle partijen, ontstaan mooie samenwerkingsvormen.’ Cruciaal is volgens haar de
vraag: ‘Doen we het beste voor het kind,
of doen we dat waar wij goed in zijn?’

Individuele verschillen

Een ander project is ‘Samen Redzaam+’.
Samen met iedereen in de stad wil het
gemeentebestuur kijken hoe ze ervoor
kunnen zorgen dat het beleid rondom
zorg en ondersteuning, preventieve
hulp en welzijn zo goed mogelijk wordt
ingevuld. Tijdens een startbijeenkomst
heeft De Brito haar visie in een lezing
toegelicht. ‘De overheid is geen winkel.
De overheid bewaakt, beschermt en
bemiddelt; houdt zich bezig met grondrechten, burgerrechten, het algemeen
belang, morele betekenis, kennisontwikkeling en het mogelijk maken van
innovaties. De rol van de overheid reikt
dus veel verder dan kosten-batenanalyses.’
Ook is De Brito heel duidelijk over individuele verschillen tussen mensen.
‘We moeten individuele verschillen gaan
waarderen. Te vaak hoor je het argument
‘Als we het voor de één doen, moet het
voor alle anderen’. Het resulteert in niet
durven doen wat passend en rechtvaardig
is. De samenleving smacht naar meer
individuele ongelijkheid, en ook de zorg.
Om gelijke uitkomsten te krijgen, moeten
ongelijke gevallen ongelijk worden behandeld. We moeten leren om verschillen
te zien en die uit te leggen, in plaats van
ons blind te staren op niet-bestaande,
bedachte gelijkheid.’

De praktijk

De Brito is binnen haar gemeente al
een tijdje bezig om de Jeugdwet en de
Wmo goed in te voeren. De wethouder
spreekt alle partijen aan op de manier
waarop ze samenwerken. ‘Bij samenwerking ontstaan veel mooie dingen.
In Wageningen hebben we één centraal
loket, altijd bemand door drie mensen.
Eén daadwerkelijk achter het loket, de
twee anderen op de achtergrond vanuit
verschillende disciplines. Zo kan de medewerker Wmo leren over de Jeugdwet
en de medewerker van de MEE leert weer
van de maatschappelijk werker. Dat vind
ik echt de meerwaarde van één loket voor
de professionals. Dat voordeel heb je niet
in wijkteams: daar zitten alleen maar generalisten. Terwijl je het soms heel hard
nodig hebt dat een specialist als generalist leert denken.’
De Brito vervolgt: ‘Naast kennis is bejegening het allerbelangrijkst. Zijn we wel
betrokken, houden we gesprekken mét
iemand, in plaats van óver iemand. Is
degene waarom het gaat altijd bij de gesprekken aanwezig? Hierbij hoort ook dat
we op ons jargon letten. Verschuilen we
ons achter termen of zeggen we gewoon
wat we bedoelen?’
‘Het is belangrijk dat we mensen behandelen zoals we zelf ook behandeld
zouden willen worden. Dat we voor mensen zorgen zoals we graag willen dat er
voor onze eigen moeder wordt gezorgd.
Bijvoorbeeld: een inwoner van onze gemeente kreeg een aangepast bed, prima
geregeld. Het bed werd neergezet, maar
de man ging er niet in slapen. Wat bleek:
hij had geen passende lakens. Als je het
bed bij je moeder had neergezet, had
je daar meteen even naar gekeken. Hoe
komt het dat we dat voor deze man niet
doen? Dan is er toch iets fout gegaan?’

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) regelt hulpmiddelen en voorzieningen waardoor mensen zelfstandig
kunnen functioneren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.
De gemeente is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Wmo.
De gemeente moet voorzieningen treffen waardoor mensen:
- een huishouden kunnen voeren;
- zich kunnen verplaatsen in en om
hun huis;
- zich lokaal kunnen verplaatsen (met
vervoermiddel);
- andere mensen kunnen ontmoeten en
een sociaal leven kunnen opbouwen.

Jeugdwet

Onder de nieuwe Jeugdwet vallen
alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar die
tijdelijk of langdurig ondersteuning
nodig hebben bij het opgroeien. Dan
gaat het om jeugdigen met een (licht)
verstandelijke beperking, jongeren met
opvoed- en opgroeiproblemen, kinderen met psychiatrische problematiek en
jeugdigen die met kinderbescherming
en/of reclassering te maken hebben.
Alleen kinderen met (zeer) ernstige
verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en
ondersteuning op grond van de nieuwe
Wet langdurige zorg (Wlz).
Meer info: https://iederin.nl/themas/
zorg-en-ondersteuning/
langdurige-zorg/

‘Om gelijke uitkomsten
te krijgen, moeten on
gelijke gevallen ongelijk
worden behandeld’
Cliëntondersteuning

Jeugdigen die onder de Jeugdwet vallen
(en hun ouders) hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit helpt
hen hun regie te nemen, de redzaamheid
te versterken en hun netwerk daarbij in
te zetten. Als professionele voorzieningen nodig zijn, helpt cliëntondersteuning om de hulpvraag te verduidelijken,
keuzes te maken en de juiste hulp te
organiseren en op elkaar af te stemmen.
Cliëntondersteuning is in principe van
korte duur, maar is wel afhankelijk van
de vragen waarmee ouders en jongeren te
maken krijgen. Het kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen aan de
orde zijn. Het is aan te raden om hier
gebruik van te maken.
Meer info: https://iederin.nl/themas/
onderwijs-en-jeugd/jeugd/

Mocht u meer brochures voor de gemeente nodig hebben, mail het ons en u krijgt
er nog een toegestuurd. ■
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Waar
denk
je
aan?
30 • Down+Up 112

Interview
Waar ik aan denk, vraag je? Ik denk aan de dingen waarvan ik had gehoopt
dat ze anders waren dan dat ze nu zijn. Of ik dat had kunnen voorkomen?
Een hele dikke vette NEE!! Maar dat neemt niet weg dat ik er toch vaak
aan denk… Hoe zou het zijn met twee kinderen? Heb ik spijt van drie?
En het o zo bekende ‘waarom?’ • Tekst: Wendy. Illustratie: Gert de Graaf
Vragen waar ik nooit antwoord op zal
krijgen, maar die me toch zo bezighouden. Behalve die tweede vraag. Die kan
ik stellig beantwoorden met NEE. Maar
het zat zeker niet in de planning. Totdat
die planning anders verloopt dan dat je
had bedacht.
Er spoken al geruime tijd bepaalde gedachten door mijn hoofd. Gedachten die
ik niet kon loslaten, tót ik besloot ze op
papier te zetten. En nu zit ik hier op een
donderdagnacht, bijna het einde van de
zomervakantie, met een opengetrokken
fles rode wijn aan de laptop. Niet wetende hoe ik het allemaal moet opschrijven.
Ik zou zoveel willen zeggen, zodat ik eindelijk verlost ben van mijn gedachten en
’s nachts weer normaal kan slapen. Maar
ik weet niet hoe.
Ik hou zo ontzettend veel van d’r. Maar
toch (ja, ook na bijna dertien jaar) probeer ik me voor te stellen hoe het zou
zijn zonder haar. Of tenminste, niet zonder haar, maar zonder haar ‘extraatje’. Ik
voel me schuldig als die gedachten door
mijn brein schieten, maar ik kom er niet
onderuit.
Mensen om me heen zeggen dat ze het
wel begrijpen, dat ze het zich wel kunnen voorstellen. Maar dat kunnen ze niet.
Gelukkig niet! Wie probeert zich nu een
leven voor te stellen zonder één van zijn
kinderen. Ja, ik dus. ‘Normale gezinnen’
kunnen zich niet voorstellen hoe het is
om een kind te hebben met dat extraatje.
Zij gaan door met hun leven, genieten
van hun eigen tijd die ze langzaam maar
zeker weer terugkrijgen, na jaren van investeren in hun kinderen. Mijn tijd staat
al jaren stil. Gevoelsmatig natuurlijk,
maar zo voelt het in een sombere periode
wel.

Liedjes van K3

Ik kan best een halfuurtje van huis
zonder dat de tent wordt afgebroken.
Of ik kan een heel gezellig, best serieus
gesprek met haar voeren en dan stiekem
denken: ‘Goh, heeft ze een goede dag
vandaag of is ze toch slimmer dan ik
denk?’. Maar daar staat tegenover dat
ik de hele dag de tunes van kleuterpro-

gramma’s aan moet horen en dat ze nog
steeds alle liedjes van K3 uit volle borst
meezingt. Op dertienjarige leeftijd.
Sociale contacten heeft ze niet, waardoor ze altijd thuis zit. Ze is heel nauw
verbonden met haar laptop, het oud
mobieltje van haar oudere zus (voor de
YouTube-filmpjes) en de tv. Zelden heb ik
een vrije middag om iets voor mezelf te
doen en dan tegen vriendinnen te kunnen zeggen dat ik wel naar hen kom voor
de koffie, want de kids gaan toch wel hun
eigen gang.

‘Normaal gesproken’

Ik hoor mensen denken die dit zouden
lezen: zo is het nou eenmaal als je kinderen hebt. En dat weet ik heel goed en ik
deel die mening. Maar normaal gesproken
is dat een beperkt aantal jaren en dan
groei je er ook weer uit. Maar bij ons is
dat dus niet het geval. Ik word ook vaker
aangesproken als ik de woorden ‘normaal
gesproken’ uitspreek. Want er is geen
‘normaal gesproken’. Dit, zoals we nu
leven, ís ons ‘normaal gesproken’, maar
dat is iets waar ik nog steeds niet mee
kan dealen. Het is zo gemakkelijk gezegd
door anderen en ik weet dat ze gelijk
hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ik
het dan ook maar zo kan zien en er mee
kan omgaan.

‘Mijn tijd
staat al
jaren stil’

Binnenspeeltuin

Mijn vriendinnen hebben kinderen in
dezelfde leeftijd als die van ons. Zij
zijn van die gevallen die hun eigen tijd
weer terugkrijgen en niet meer op tijd
naar huis moeten omdat de kids naar
bed moeten. Of omdat de kinderen het
zat zijn. Altijd zijn wij degenen die als
eerste vertrekken, dit tot grote ergernis
van mijn oudste, die natuurlijk dolgraag
bij haar vriendinnen blijft en bang is
dat ze een stukje gezelligheid mist.
Mijn vriendinnen zijn al in geen jaren
meer in een binnenspeeltuin geweest,
om de doodeenvoudige reden dat hun
kids daar nu eenmaal te groot en te oud
voor zijn geworden. Ik kom er dus nog
regelmatig.
Gelukkig hebben wij een hele lieve, onmisbare super-oppas die ons ongeveer
eenmaal per maand een weekend laat
genieten van de rust. Met ‘rust’ bedoel
ik genieten van een weekendje zoals dat
‘volgens mijn planning’ zou moeten zijn.
Dat klinkt wellicht wat plastisch, maar zo
voelt het voor mij nog steeds.
Dan ervaar ik telkens even wat andere
gezinnen met kinderen in de leeftijd als
die van ons, volgens mij zouden moeten
ervaren als de kinderen ouder worden.
Tijd voor jezelf, niet meer de kinderen te
hoeven entertainen, een rondje Monopoly
spelen, maar dan de grotemensenvariant,
rustig een discussieprogramma volgen op
tv zonder vragen te krijgen over wat die
meneer bedoelt of kunnen lachen om een
goede grap zonder die uit te hoeven leggen, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik probeer me wel eens voor te stellen
hoe het zou zijn met twee gezonde kinderen. Vanzelf zie ik dan de oudste en
de jongste voor me. Dat klinkt misschien
heel raar, want je bant niet je eigen kind
uit je gedachten. Maar ik kan haar niet
zien zónder dat extraatje, dus voor mij is
het dan logisch dat ik dan alleen de oudste en de jongste voor me zie.
Ik heb regelmatig gedacht; wat als ze
toch een hartafwijking blijkt te hebben
en ze morgen niet meer wakker zou worden. Ik denk dat ik dan een heel ander
leven zou krijgen. Natuurlijk niet het leven zoals het volgens mijn planning zou
zijn, maar wel een leven met meer rust
en een leven dat meer vooruit zou gaan.

Zonder dat extraatje

Als ik het bovenstaande nog eens doorlees, lijkt het alsof ik doorgeslagen ben.
Maar mijn gedachten hierover zijn minder
hard dan de woorden die hier staan. Ik
zou nooit, maar dan ook nooit zonder
haar kunnen! Maar wel zonder haar extraatje, en daar heb ik zo’n moeite mee.
Mensen denken dat je er aan went, maar
voor mij zal het nooit wennen.
Zij heeft dat ene extraatje, maar we hebben met ons hele gezin een beperking en
dat zal nooit veranderen, en ook zeker
nooit wennen.
Some things never change. ■
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Uit Peetjie’s dagboek
Peetjie Engels (1978) heeft Downsyndroom.
Sinds 1999 houdt zij een dagboek bij voor
Down+Up.

Plat
kalle
De meeste mensen weten dat ik in Limburg woon. Mijn hele familie praat dialect, in Limburg zeggen we ‘plat kalle’.
Toen ik klein was, praatte ik ook dialect.
Ik ben heel laat gaan praten, vertellen
mijn ouders. In het kinderdagverblijf
praatte ik ook dialect, maar toen ze me
gingen testen deden ze dat in het Nederlands. Maar ik antwoordde in het dialect.
Dat hebben papa en mama mij verteld,
want dat weet ik niet meer.
Toen gaf mijn moeder mij les om te leren lezen en rekenen en dat deed ze in
het Nederlands. Als je dan in het dialect
praat, is dat moeilijk want er zijn echt
heel veel andere woorden.
Zo is een vork een ‘ferchet” en rode bessen zijn ‘miemerte’. Mijn ouders praten in
het dialect verschillend, papa Sittards en
mama Midden-Limburgs. Maar ik versta
het allebei. Een hekje is in het dialect
van m’n vader ‘vaeke’ en in het dialect
van mamma ‘hekske’, en stroop is ‘kruudje’ bij mama en ‘sjroeëp’ bij papa.
Mama praatte altijd Nederlands tegen mij
en daarna mijn hele familie ook. Maar ze
praatten dialect tegen elkaar en dat kon
ik wel verstaan, maar ik antwoordde in
het Nederlands.
Op de middelbare school hadden we Engels en ook een jaar Duits en Frans. Toen
praatte ik thuis nog Nederlands, want an32 • Down+Up 112

ders waren dat wel erg veel verschillende
talen. Toen ik zowat 17 was, wilden ze
thuis graag dat ik ook dialect praatte. En
toen maakten we de afspraak dat iedereen die Nederlands praatte, een kwartje
in een potje moest doen. Van dat geld
gingen we uit eten. Ik leerde toen weer
best vlug dialect praten. Maar er zijn nog
steeds een paar woorden die ik moeilijk
vind. Zoals de woorden ‘kieës’, dat is
kaas, een beest is een ‘bieëst’ en bier is
‘biijer’ in het plat van papa. En daar plagen ze me best vaak mee.
Ik ben blij dat ik weer ‘plat kal’, want als
de collega’s dialect praten kan ik dat ook.
En ook kinderen uit mijn groep praten
dialect en die kan ik dus ook verstaan en
antwoord geven.
Als ik in het buitenland ben, moet ik
Engels praten. Dat was in het begin toch
best wel moeilijk, maar het is wel gelukt.
Als we in Tsjechië zijn om te werken,
dan slaap ik bij de assistenten en ik
ben de hele dag bij hen en dan moet
ik wel Engels praten. Anders zouden ze
mij niet verstaan. Nu kan ik goed Engels

praten. En nu in Afrika moet ik ook Engels praten. Op school moet ik elke week
voorlezen aan de kinderen. En toen heb
ik gevraagd of ik ook in het dialect mag
voorlezen, en dat vonden ze heel leuk. Ik
lees uit een platenboek met plaatjes en
rijmpjes in het ‘plat’. Ze zijn echt heel erg
leuk. Dit is een van de versjes:

Appelekits
Kiek ‘ne appel,
Es se ‘m its
Den kriegs se vanzelf
‘n appelekits.
Een ‘appelekits’ is het klokhuis van de
appel, dus als je een appel eet krijg je
vanzelf een klokhuis. Het boek heeft Riky
Simons gemaakt; een mevrouw die in het
‘plat’ schrijft, maar het boek is nog niet
te koop.
En dit kieër krieg ge allemaol de groete
van mich.
Peetjie

Date
Update

Een bijlage van Down+Up
ten behoeve van werkers
in het veld, zoals medici,
logopedisten,
fysio- en ergotherapeuten,
psychologen, pedagogen
en maatschappelijk
werkenden

Bijlage bij
Down+Up
nr. 112

Ondersteunde communicatie bij
kinderen met Downsyndroom
Interviews met ouders en logopedisten
Een belangrijk kenmerk van kinderen met Downsyndroom is een vertraagde
en verstoorde taal- en spraakontwikkeling. Een van de manieren om hier iets
aan te doen, is ondersteunde communicatie, ofwel OC. Dit artikel zet alle belangrijke feiten voor u op een rijtje. • Stijn Deckers en collega’s (zie p.37)
Een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling, het laat op gang komen van
de gesproken taal en een verminderde
spraakverstaanbaarheid zijn belangrijke
redenen om bij kinderen met Downsyndroom te kiezen voor ondersteunde communicatie (OC) (Brady, 2008).

communicatiepartner zelf, zoals ondersteunende gebaren, blikrichting, wijzen,
mimiek en lichaamshouding.

Communicatie-ondersteunende
hulpmiddelen

Onder OC vallen alle strategieën, communicatievormen en hulpmiddelen waardoor
de spraak van het kind ondersteund of
vervangen kan worden indien het zich
via spraak (nog) niet voldoende kan uitdrukken (Lloyd, Fuller & Arvidson, 1997;
Schlosser & Sigafoos, 2006).

Bij communicatievormen met hulpmiddelen kan gebruik worden gemaakt van externe hulpmiddelen, zoals een pictobord
of spraakcomputer (Roberts et al, 2008).
Technische communicatie-ondersteunende hulpmiddelen (COH) kunnen grofweg
in drie categorieën opgedeeld worden:
eenvoudige, statische en dynamische
hulpmiddelen.

Communicatievormen zonder hulpmiddel komen geheel vanuit het kind of de

Eenvoudige communicatiehulpmiddelen maken het mogelijk om gesproken

boodschappen op te nemen en af te
laten spelen. Hiermee wordt interactie
gestimuleerd, is het mogelijk om korte
gesprekjes te voeren en nog veel meer.
Statische communicatiehulpmiddelen zijn
communicatiehulpmiddelen die spraakboodschappen afspelen, geprogrammeerd
achter een vaste toets. Deze hulpmiddelen zijn voorzien van plaatjessystemen,
zodat het voor de gebruiker direct duidelijk is achter welke toets een boodschap
te vinden is.
Dynamische communicatiehulpmiddelen
hebben een interactief en veranderlijk
(aanraak)scherm. Ze zijn zowel geschikt
voor tekst- als symboolcommunicatie.
Doordat de schermen veranderlijk zijn, is
ook de indeling flexibel. Elke toets kan
bijvoorbeeld verwijzen naar een andere
pagina met nieuwe toetsen.

Begripsondersteuning

OC is niet alleen gericht op het beter
kunnen uiten door het kind, maar ook om
het begrip van het kind te ondersteunen.
Het liefst worden verschillende communiDown+Up 112 • 33

catievormen naast elkaar gebruikt, zowel
door het kind als zijn communicatiepartners. De richtlijn ‘Een update van de
multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom’ (Werkgroep Downsyndroom,
2011) beveelt aan om de communicatie
te stimuleren door gebruik te maken van
het ‘totale communicatie-principe’: Nederlands ondersteund met gebaren (NmG)
en visuele ondersteuning met foto’s, picto’s en/of geschreven taal. Opvallend is
dat in deze richtlijn niet gesproken wordt
over COH.

Gebaren

Een veelgebruikte vorm van OC bij kinderen met Downsyndroom zijn (ondersteunende) gebaren (Kumin, 2003). Veel jonge kinderen met Downsyndroom kunnen
dan ook al communiceren door middel
van gebaren, een geruime tijd voordat zij
communiceren door gesproken taal (Miller, 1994).
Uit het eerder beschreven onderzoek
van Berglund et al. (2001) blijkt dat de
woordenschatontwikkeling van kinderen
met Downsyndroom sterk vertraagd is in
vergelijking met normaal ontwikkelende
kinderen. Echter is in dit onderzoek alleen gekeken naar het gesproken woord:
gebaren zijn in dit onderzoek niet meegenomen. De beschreven grootte van de
woordenschat is daarom waarschijnlijk
een onderschatting van de daadwerkelijke taalontwikkeling van kinderen met
Downsyndroom.
Te Kaat-van den Os (2013) heeft een
onderzoek naar de expressieve woordenschat gedaan bij kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van 12 – 24
maanden. Hieruit bleek dat de vroege expressieve taalontwikkeling van kinderen
met Downsyndroom maar weinig verschilt
in vergelijking met normaal ontwikkelde
kinderen van dezelfde kalenderleeftijd.
Het onderzoek geeft aan dat het voornaamste verschil in de vroege woordontwikkeling is, dat het grootste deel van
de expressieve woordenschat bij kinderen
met Downsyndroom bestaat uit gebaren.
Gebaren worden vaak ingezet bij kinderen
met Downsyndroom, omdat over het algemeen bekend is dat de visuele modaliteit
en het visueel geheugen sterker is dan
de auditieve modaliteit en het auditief
geheugen (Kay-Raining Bird & Chapman,
1994). Zoals ook uit het onderzoek van
Te Kaat blijkt, heeft het inzetten van
gebaren duidelijke, positieve effecten
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op de taalontwikkeling bij kinderen met
Downsyndroom. Een nadeel van het gebruik van gebaren kan zijn, dat het kind
alleen in het ‘hier en nu’ kan communiceren. Daarnaast kan de communicatie
met gebaren beperkt zijn, omdat niet alle
communicatiepartners de gebaren (van
het kind) kennen (Roberts et al., 2008).
De transitie van éénwoords-uitingen naar
het maken van zinnen met alleen gebaren
is moeilijk (Brady, 2008). Motorische problemen kunnen ervoor zorgen dat gebaren niet goed gemaakt kunnen worden.
Zoals eerder al genoemd, kunnen verschillende communicatievormen worden
ingezet om het begrip en uiten van
taal door kinderen met Downsyndroom
te stimuleren. Waar bij kinderen met
andere syndromen relatief veel bekend
is over het gebruik en de effecten van
het gebruik van communicatie-ondersteunende hulpmiddelen (COH), is deze
kennis voor kinderen met Downsyndroom
zeer beperkt. Zeker de inzet van COH bij
Downsyndroom lijkt veel minder aandacht
te krijgen in de Nederlandse praktijk,
dan de inzet van gebaren. Dit terwijl
we in landen als de Verenigde Staten en
Duitsland wel een grotere groep kinderen
met Downsyndroom zien die van deze
hulpmiddelen gebruikmaken en er baat
bij lijken te hebben.

Individuele aanpak

Het is belangrijk om op te merken dat er
niet één communicatievorm is, die voor
alle kinderen met Downsyndroom werkt.
De keuze voor een bepaalde strategie,
communicatievorm of hulpmiddel moet
worden afgestemd op de mogelijkheden
van het kind en diens belangrijkste communicatiepartners. Voor ieder individueel
kind zou de keuze van OC idealiter gebaseerd moeten zijn op een breed assessment van de communicatieve mogelijkheden, waarbij zowel wordt gekeken naar
het kind als de mogelijkheden van ouders
en logopedisten (Beukelman & Mirenda,
2013).

Twee onderzoeken

Naar aanleiding van het bovenstaande
zijn er twee onderzoeken uitgevoerd,
die hieronder verder beschreven zullen
worden. Onderzoek 1 had als doel om in
kaart te brengen welke vormen van OC
worden ingezet bij kinderen met Downsyndroom in de Nederlandse praktijk en
welke redenen ouders en logopedisten
geven voor het inzetten van juist deze
vormen bij hun kind. Onderzoek 2 had als
doel om in kaart te brengen welke kennis

en denkbeelden er in de praktijk zijn over
de inzet van COH bij kinderen met Downsyndroom.

Praten kan ik niet…,

maar communiceren
wil ik wel!

Binnen het RAAK PRO-project ‘Praten
kan ik niet…, maar communiceren
wil ik wel!’, gesubsidieerd door
Stichting Innovatie Alliantie, is
onderzoek gedaan naar welke communicatievormen jonge kinderen met
Downsyndroom gebruiken. Binnen
het onderzoek is aan zowel ouders
als logopedisten gevraagd waarom
bij hun kind is gekozen voor deze
specifieke vormen en wie deze keuze
heeft gemaakt. Voor deze studie zijn
de ouders en logopedisten van 15
kinderen met Downsyndroom geïnterviewd. De vijftien kinderen hebben
een gemiddelde leeftijd van 4;4 jaar
(SD = 1;6 jaar, range: 2;4 – 6;7 jaar)
en hierbij waren acht jongens en
zeven meisjes. Inclusiecriteria voor
deelname aan het onderzoek waren:
a) niet of nauwelijks (verstaanbaar)
sprekend, en b) in de leeftijd van
twee tot en met zes jaar oud. Exclusiecriteria waren een niet-Nederlandstalige thuissituatie en ernstige
visus- of gehoorproblemen (tenzij
gecorrigeerd). Het project is goedgekeurd door de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) regio
Arnhem-Nijmegen (NL38926.091.12).
De antwoorden van de ouders en
logopedisten op de verschillende
vragen zijn onderverdeeld in drie
thema’s: ‘gebruikte communicatievormen’, ‘keuze voor communicatievorm’, en ‘kennis over OC’.

Gebruikte communicatievormen
- Door het kind

De communicatievormen die kinderen gebruiken zijn: gebaren (NmG, natuurlijke
gebaren, klankgebaren) (15), gesproken
taal (7), vocaliseren (5), aanwijzen (7),
blikrichting (5), gezichtsuitdrukking (2),
afbeeldingen/foto’s (2), lichaamstaal (1),
en geschreven taal (1).

- Door ouders

Alle (15) ouders communiceren door
middel van gesproken taal met hun kind.
Ouders maken daarnaast zelf gebruik van
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Taal- en spraakontwikkeling bij Downsyndroom

Een belangrijk kenmerk van kinderen met Downsyndroom is een vertraagde en verstoorde taal- en spraakontwikkeling
(Roberts, Chapman, & Warren, 2008). De expressieve taalontwikkeling (het uiten) is vaak meer vertraagd dan de receptieve
taalontwikkeling (het begrip) (Chapman, Seung, Schwartz & Kay-Raining Bird, 1998; Kumin, Goodman & Councill, 1991;
Miller, 1987) en de non-verbale intelligentie.

Vertraagde ontwikkeling

Dat de expressieve taalontwikkeling vertraagd is bij kinderen met Downsyndroom, blijkt onder andere uit onderzoek van
Berglund, Eriksson en Johansson (2001). Zij onderzochten de grootte van de gesproken woordenschat van 330 kinderen
met Downsyndroom. Twaalf procent van de kinderen sprak hun eerste woord op eenjarige leeftijd. Bij een leeftijd van twee
jaar heeft 80% van de kinderen het eerste woord gezegd. Gemiddeld genomen produceren kinderen met Downsyndroom hun
eerste woord rond de leeftijd van één jaar en negen maanden (Stoel-Gammon, 2001), maar hierin is veel variatie te zien
tussen kinderen (Berglund et al., 2001). De mijlpaal van 50 woorden wordt door normaal ontwikkelende kinderen gemiddeld
op de leeftijd van één jaar en negen maanden bereikt (Schlichting, 1996). Slechts drie procent van de kinderen met
Downsyndroom bereiken deze mijlpaal wanneer zij twee jaar oud zijn (Berglund et al., 2001).

Andere factoren

Naast een (licht) verstandelijke beperking kunnen ook andere factoren de taal- en spraakontwikkeling beïnvloeden. Van
kinderen met Downsyndroom is bekend dat zij vaak te maken hebben met gehoor- en visusproblemen.
Kinderen moeten bepaalde primaire sensorische en perceptuele vaardigheden beheersen om hun spraak en taal te
ontwikkelen. Onder sensorische vaardigheden worden het zien, horen, aanraken, proeven en ruiken van objecten en personen
in de omgeving verstaan. De perceptuele vaardigheden geven het kind de mogelijkheid om deze sensorische prikkels een
betekenis te geven (Kumin, 2003). Jackendoff (2002) beschrijft dat kinderen de betekenis van taal leren door de input
vanuit verschillende modaliteiten (zintuigen) tegelijk. Wanneer informatie via één van de modaliteiten (waaronder visus,
gehoor, reuk, tast, smaak) verstoord binnenkomt, kan dit leiden tot een vertraging in de taalontwikkeling. Zintuigelijke
stoornissen zoals gehoor- en visusproblemen, maar ook tactiele of sensorische integratie problemen, geven om deze reden
moeilijkheden in de taalverwerving.

Gehoor- en gezichtsstoornis

Van alle kinderen met Downsyndroom heeft ongeveer 80% een gehoorstoornis. Geleidingsverlies als gevolg van verstopte en
nauwe gehoorgangen en middenoorproblematiek zijn de meest voorkomende oorzaken hiervan (Venail, Gardiner & Mondain,
2004). Deze gehoorbeperking hoeft overigens niet constant aanwezig te zijn. Vaak zien we een fluctuerend beeld, met
perioden mét en zónder gehoorverlies.
Daarnaast heeft ongeveer 70% van de driejarigen met Downsyndroom één of meerdere afwijkingen aan de ogen (Wong &
Ho, 1997). Deze problemen of beperkingen kunnen ertoe leiden dat de woordenschat van kinderen met Downsyndroom zich
minder snel ontwikkelt dan de woordenschat van normaal ontwikkelende kinderen. Ze hebben dan ook over het algemeen een
kleinere woordenschat om zichzelf mee uit te drukken.

Verstoorde spraakontwikkeling

Naast deze kleinere woordenschat is er ook sprake van een verstoorde spraakontwikkeling, een factor die de
spraakverstaanbaarheid (sterk) beïnvloedt. Door een afwijkende orofaciale musculatuur, waar het hoge en smalle gehemelte
en de macroglossie (vergrote tong) voorbeelden van zijn, zullen kinderen met Downsyndroom vaak articuleren met
tongprotrusie (Stes, 2008); hun tong ligt tijdens het spreken tussen of buiten de tanden/lippen.
Daarnaast is de spierspanning in de tong, lippen en wangen laag, waardoor de articulatie minder pittig en precies uitgevoerd
kan worden (Kumin, 1996; Spender, Dennis, Stein, Cave, Percy & Reilly, 1995). Dit is slechts een beperkt overzicht van
mogelijke oorzaken van een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling. Al deze factoren kunnen ertoe leiden, dat wanneer
kinderen met Downsyndroom gaan spreken, zij (grote) problemen ervaren met het zich verstaanbaar maken (Roberts et al.,
2008). Vijfennegentig procent van de ouders van kinderen met Downsyndroom geeft aan dat hun kind vaak niet verstaanbaar
is voor personen buiten de directe omgeving (Kumin, 2006).
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ouders hun eigen kind gemiddeld maximaal een 5 op een schaal van 10 geven voor
spraakverstaanbaarheid. Problemen met de spraak kunnen het hele leven blijven spelen. De vertraagde of verstoorde
taalontwikkeling, het laat op gang komen van de gesproken taal en de verminderde spraakverstaanbaarheid zijn belangrijke
redenen om te kiezen voor ondersteunde communicatie (Brady, 2008).
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gebaren (11), grafische ondersteuning
tijdens de communicatie (6, waarvan
foto’s (2), pictogrammen (2) en plaatjes
(2)) terwijl ze spreken of van Leespraat
(‘leren lezen om te leren praten’) (3).
Sommige ouders maken dus zelf geen
gebruik (meer) van gebaren, terwijl hun
kind dit (nog) wel doet.

- Door logopedisten

Gesproken taal wordt gebruikt door alle
logopedisten en is daarmee de meest
gebruikte communicatievorm. Daarnaast
wordt er gebruikgemaakt van gebaren
(14, meestal NmG), klankgebaren (4),
Leespraat (4), grafische vormen als pictogrammen, foto’s en/of plaatjes (3) en
een communicatieklapper met foto’s geordend op thema’s genoemd (1).

Onderbouwing van logopedisten en
ouders voor gebruik OC

Na de vraag over welke vormen van communicatie worden gebruikt, zijn ouders
en logopedisten gevraagd naar de reden
waarom is gekozen voor deze vorm(en)
van communicatie. Het viel op dat zes
van de 15 ouders en vijf van de 15 logo
pedisten geen duidelijke reden kunnen
noemen waarom ze deze vormen zijn
gaan inzetten. Omdat gebaren de meest
gebruikte vorm zijn, zullen we hier verder
vooral ingaan op redenen om gebaren te
gaan gebruiken.
Ouders geven aan: ‘Wij zijn gebaren gaan
gebruiken, omdat andere ouders van een
kind met Downsyndroom dat wij kennen
het óók gebruikten’ (6); ‘We zijn gebaren
gaan gebruiken, omdat we merkten dat
ons kind gefrustreerd raakte, omdat het
via spraak zich niet duidelijk kon maken’
(2); ‘We zijn gebaren gaan gebruiken,
omdat we ons kind iets wilden aanbieden, waarmee het zich duidelijker kan
maken’ (2).
Opvallend is dat maar vier van de 15
ouders aangeven dat ze samen met de
behandelend logopedist de beslissing
hebben genomen om gebaren te gaan
gebruiken. Daarnaast geven 11 van de
15 ouders aan dat zij zelf het initiatief
tot het gebruik van gebaren genomen
hebben.

Ouder C: ‘Hij gaat nu sinds kort
naar school en daar zijn ze veel
met gebaren aan de slag. Dus
nu ben ik gebaren ook thuis
gaan inzetten.’
Interviewer: ‘Waarom en in
welke situaties gebruiken ze op
school die gebaren?’
Ouder C: ‘Dat weet ik eigenlijk
niet. In zijn schriftje stonden
na de eerste week enkele
gebarenplaatjes. Ik ben toen
via Google en in boekjes zelf
gaan zoeken naar meer gebaren
en die gebruik ik nu. Dit heb
ik nog niet overlegd met de
logopediste.’

Logopedisten noemden: ‘Op initiatief van
de ouders’ (5); ‘Ik heb eerder gebaren
gebruikt bij een kind met Downsyndroom
en dat werkte, daarom gebruik ik het nu
ook’ (4); ‘Collega’s gebruiken het ook bij
kinderen met Downsyndroom’ (4); ‘Dat
is de standaardprocedure binnen onze
instelling’ (3); ‘Op basis van observaties,
gesprekken met partners en verschillende
testen’ (2).
De volgende redenen werden maar door
één logopedist genoemd: ‘Vanwege een
verbale dyspraxie zijn we naar andere
vormen gaan kijken. Gebaren pikte ze
snel op’; ‘We hebben meerdere vormen
uitgeprobeerd en gebaren bleken het best
te blijven hangen’; ‘Je hebt je handen
altijd bij je; pictogrammen moet je bij
de hand hebben en houden, dat is soms
lastig’.

Interviewer: ‘Waarom bent u
gebaren gaan gebruiken bij dit
kind?’
Logopedist F: ‘We weten nu
eenmaal dat kinderen met
Downsyndroom erg visueel zijn
ingesteld, dan kies je eigenlijk
altijd voor iets visueels, zoals
gebaren.’
Logopedist I: ‘Gebaren kun
je altijd gebruiken, je hebt
immers altijd je handen bij
je. Een communicatieklapper
kan handig zijn, maar vaak in
een beperkt aantal situaties.
Die neem je niet mee op het
schoolplein of op straat.
Het is wel goed om een
communicatieklapper achter
de hand te hebben, natuurlijk
snapt niet iedereen alle
gebaren.’
Afsluitend is aan ouders en logopedisten
gevraagd hoe zij aan kennis over de inzet
van OC zijn gekomen. Opvallend is dat
zes logopedisten en zes ouders zelf al
aangeven dat ze onvoldoende kennis over
OC hebben. De rest van de logopedisten
geeft aan deze kennis uit cursussen en
bijscholing te halen, maar het gemist te
hebben in hun opleiding. Ouders geven
aan veel informatie van internet te halen
en zelf op zoek te gaan naar materialen
en methoden om in te zetten. Voorlichting door Stichting Downsyndroom of in
Down+Up wordt genoemd door slechts
een klein deel van de ouders. Het merendeel ziet dit juist wel als het platform om
meer over OC te kunnen leren.

Conclusies

Uit deze studie kan een aantal conclusies
getrokken worden:
- Waar de keuze voor communicatievormen specifiek is voor het individuele kind
en zijn communicatiepartners, blijkt de
keuze vaak gemaakt te worden omdat
andere kinderen met Downsyndroom het
ook gebruiken of ‘Omdat we weten dat ze
zo visueel zijn’. Niet elke oplossing past
voor elk kind.
- Waar de keuze voor communicatievormen gebaseerd zou moeten worden
op een breed assessment van de communicatieve mogelijkheden, blijkt dit
maar in enkele gevallen zo te zijn. In de
Down+Up van december 2014 (Update)
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is meer informatie te vinden over welke
ontwikkelingsdomeinen ten minste in
kaart gebracht zouden moeten worden
tijdens dit assessment.
- Waar het gebruik van communicatievormen met (alle) verschillende communicatiepartners moet worden besproken
en afgestemd om tot het best mogelijke
resultaat te komen, blijkt dat deze afstemming vaak ontbreekt. Om de communicatieve mogelijkheden van het kind zo
goed mogelijk te stimuleren, is het van
groot belang dat ten minste de ouders,
logopedist, en leerkracht/groepsleiding
afstemmen over het gebruik van communicatievormen. Het liefst worden hier ook
andere belangrijke gesprekspartners bij
betrokken, zoals broertjes/zusjes, oma’s
en opa’s, andere therapeuten, etc.
- Ouders en logopedisten geven aan
weinig kennis te hebben over OC en niet
goed te weten hoe ze aan deze kennis
moeten komen. De Down+Up of voorlichting vanuit Stichting Downsyndroom zien
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Waarom is deze Update ook voor ouders interessant?

De inhoud van deze Update kan stimuleren om goed op het gewicht van uw kind te
letten. Hoewel de algemene BMI-normen niet geheel adequaat hoeven te zijn voor
mensen met Downsyndroom, geven de BMI-gegevens uit de enquête wel een indicatie dat overgewicht en obesitas vaak voorkomen, in het bijzonder bij de volwassen
vrouwen.
Net als in de algehele bevolking, bewegen ook kinderen, tieners en volwassenen met
Downsyndroom te weinig. Dat is onwenselijk. Een actieve levensstijl gaat de achteruitgang van de hersenen bij het ouder worden tegen – juist bij mensen met Downsyndroom met hun verhoogde kans op vroege dementie zo belangrijk. Het onderzoek
laat zien dat investeren in een actieve hobby (sporten of wandelen/fietsen) leidt tot
meer beweging. Dat loont dus de moeite.
Het onderzoek toont dat ook bij kinderen met Downsyndroom veel moeders starten
met geheel of gedeeltelijke borstvoeding. Ook blijken er bij de jongste groep net zo
veel moeders als in de algehele bevolking met drie maanden en met zes maanden
nog geheel of gedeeltelijke borstvoeding te geven. Borstvoeding is dus zeker iets
om te proberen.
Deze Update laat zien hoe vaak bepaalde medische problemen voorkomen. Relatief
veel ouders geven hierbij aan dat gehoorproblemen en frequente luchtweginfecties
negatief zijn voor de ontwikkeling en het functioneren van hun kind. Dit zijn dus
belangrijke aandachtsgebieden.
Slaapapneu wordt ondergediagnosticeerd en onderbehandeld. Er moet hiervoor meer
aandacht komen.

De grote
follow-up enquête
Deel 3: Medische aspecten

In 2009 heeft de Stichting Downsyndroom (SDS) een enquête gehouden onder
ouders. De resultaten zijn besproken in D+U 90-97 (http://www.downsyndroom.
nl/enq). Dankzij projectsubsidie heeft de SDS in 2014 een follow-up kunnen
doen. In dit derde deel bespreken we medische aspecten. • Gert de Graaf
In de 2009-enquête inventariseerden
we een aantal medische thema’s. In de
2014-vragenlijst hebben we dezelfde
vragen nogmaals gesteld, aangevuld met
een aantal nieuwe, waaronder vragen
naar lengte en gewicht.

Lengte en gewicht

De gegevens over lengte blijken goed
overeen te komen met de TNO-groeicurven voor kinderen met Downsyndroom
(www.TNO.nl). Met vijf jaar zijn jongens
en meisjes met Downsyndroom gemiddeld
gesproken iets langer dan 1 m, met 10
jaar om en nabij de 1.30 m, met 15 jaar
zijn de meisjes gemiddeld bijna 1.50 m
en de jongens iets onder de 1.60 m,
tegen de volwassenheid zijn de vrouwen
rond de 1.53 m (1.52 m in het TNO-on38 • Down+Up 112

derzoek) en de mannen rond de 1.62 m
(1.63 m in het TNO-onderzoek). In tegenstelling tot TNO hebben wij kinderen
met bijkomende gezondheidsproblemen,
die van invloed kunnen zijn op de groei,
niet uitgesloten. Dit blijkt weinig invloed
te hebben op de resultaten. Er waren wat
betreft groei overigens ook geen significante verschillen tussen kinderen met en
zonder dergelijke bijkomende problemen
in onze steekproef.

BMI

Op grond van lengte en gewicht hebben
we de Body-Mass-Index (BMI) berekend.
Vervolgens hebben we de BMI-waarden
vergeleken met de leeftijdsspecifieke
BMI-normen voor (ernstig) ondergewicht,
overgewicht en obesitas, zoals deze voor

de algehele populatie worden gebruikt.
Zie Tabel 1.

Kanttekening bij BMI

Er zijn verschillende manieren om snel
een inschatting te maken of iemand een
gezond gewicht heeft: BMI, huidplooimeting: buikomvang meting; middelheup
ratio-bepaling; de Vetvrije Massa Index
(VVMI) gemeten via een bio-impedantiemeter. Nu zou je verwachten dat als
iemand volgens de ene methode overgewicht heeft, die persoon het meestal
ook volgens een van de andere methoden
heeft. Maar dat is lang niet altijd zo. Niet
bij mensen met een verstandelijke beperking (Verstraelen et al., 2008) en ook
niet in de algehele populatie (Everink et
al., 2010). We weten ook niet welke maat
het meeste samenhang vertoont met
gezondheidsrisico’s (Everink et al., 2010;
Verstraelen et al., 2008).

Kanttekening bij BMI bij Down
syndroom

Bovendien is het niet zeker of de algemene BMI-normen volledig valide zijn voor
mensen met Downsyndroom, met hun
enigszins andere lichaamsbouw, andere
vetverdeling over het lichaam en geringere lichaamslengte.
Bandini et al. (2013) gingen bij een
groep tieners met Downsyndroom na of
overgewicht en obesitas op grond van
BMI overeenkwam met overgewicht en
obesitas op basis van lichaamsvetpercentage bepaald door een DEXA-meting
(Dual Energy X-ray Absorptiometry).
Dit laatste is volgens de onderzoekers
de gouden standaard. Degenen die ernstig overgewicht hadden op basis van
BMI-normen, hadden dit bijna allemaal
ook op basis van lichaamsvetpercentage. Maar bij matig overgewicht was de
overeenstemming veel kleiner. Van de 17
personen met matig overgewicht volgens
BMI-normen hadden er 10 (59%) geen
verhoogd lichaamsvetpercentage.
De auteurs deden eerder onderzoek bij
kinderen uit de algehele populatie. Daar
had 30% van degenen met matig overgewicht volgens BMI-normen geen verhoogd lichaamsvetpercentage. Bij Downsyndroom was de mismatch tussen beide
meetmethoden wat betreft matig overgewicht groter. Waarschijnlijk leidt de
toepassing van de algemene BMI-normen
op mensen met Downsyndroom tot enige
overschatting van het percentage mensen
met matig overgewicht. Maar voor het
bepalen van obesitas (ernstig overge-
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wicht) bij mensen met Downsyndroom is
de BMI waarschijnlijk wel valide.

Overgewicht en obesitas

Eerder hebben Van Gameren-Oosterom
et al. (2012), gebruikmakend van de
BMI-normen voor de algehele populatie,
gekeken naar overgewicht en obesitas
bij Downsyndroom. Zij analyseerden de
lengte- en gewichtsgegevens die zijn
geregistreerd door de Nederlandse Downpoli’s, dus met een veel groter aantal
waarnemingen dan in onze steekproef.
Van Gameren-Oosterom et al. splitsten de
groep op in kinderen die ‘geen gezondheidsproblemen hadden die van invloed
kunnen zijn op groei of gewicht’ en
kinderen die wel dergelijke bijkomende
aandoeningen hadden. Zij sloten daarmee
58% van de waarnemingen uit, omdat er
bij deze kinderen sprake was van een ernstig aangeboren hartprobleem en/of aangeboren darmafwijkingen, hypothyreoïdie,
diabetes, leukemie, coeliakie, medicatie
tegen epilepsie, corticosteroïdengebruik
of afwijkingen van het bewegingsapparaat.
In onze steekproef wordt met deze zelfde
criteria ook 58% uitgesloten. Maar wij
vonden geen significante verschillen in
de mate van (ernstig) ondergewicht, overgewicht of obesitas tussen de kinderen
zonder of met deze gezondheidsproblemen. Dit komt overigens overeen met

Mannen + vrouwen
5-9 jaar
9-13 jaar
13-21 jaar
>= 21 jaar
5-19 jaar
Mannen
5-9 jaar
9-13 jaar
13-21 jaar
>= 21 jaar
5-19 jaar
Vrouwen
5-9 jaar
9-13 jaar
13-21 jaar
>= 21 jaar
5-19 jaar

Aantal
259
76
72
58
53
198
148
46
38
37
27
114
111
30
34
21
26
84

de analyse van Van Gameren-Oosterom.
Alleen tussen kinderen met en zonder
hypothyreoïdie was er in hun onderzoek
enig verschil in de mate van overgewicht,
maar na correctie voor leeftijd en geslacht was ook dit verschil niet statistisch
significant. Hieronder analyseren we de
bevindingen voor alle personen tezamen
genomen, en dus niet opgesplitst wat betreft bijkomende medische problematiek.
Onze steekproef is te klein voor een
opsplitsing in afzonderlijke jaren. Maar
we kunnen bij de analyse de groep in de
basisschoolleeftijd wel verder opsplitsen
in 5-9 jaar en 9-13 jaar. Voor een vergelijking met Van Gameren-Oosterom (die de
groep 0-19 jaar onderzocht) tonen we ook
de percentages voor de groep 5-19 jaar in
onze steekproef.
Van Gameren-Oosterom et al. stelden
vast dat er bij 25,5% van de jongens met
Downsyndroom (0-19 jaar) sprake was
van overgewicht (overgewicht en obesitas
tezamen genomen). In onze steekproef
was dit voor de leeftijd 5-19 jaar 24,6%.
In de algehele populatie is dit 12,2%
(CBS-cijfers voor 4-20 jaar voor 2014 Tabel Lengte en gewicht van personen,
ondergewicht en overgewicht).
Obesitas vonden Van Gameren-Oosterom
et al. in deze leeftijdsgroep bij 4,2% van
de jongens, in onze steekproef was dit

% ernstig
ondergewicht
2,3
3,9
2,8
1,7
0,0
3,0
3,4
6,5
2,6
2,7
0,0
4,4
0,9
0,0
2,9
0,0
0,0
1,2

4,4%, en in de algehele bevolking 3,1%
(CBS-cijfers). Bij de meisjes met Downsyndroom stelden Van Gameren-Oosterom
et al. bij 32,0% overgewicht vast, in onze
steekproef is dit 28,6%, en in de algehele
bevolking 14,2%. Voor obesitas bij de
meisjes zijn deze waarden respectievelijk:
5,1%; 8,3%; en 4,2%. Overgewicht en
obesitas (bepaald op grond van BMI) komen bij kinderen met Downsyndroom dus
vaker voor dan bij andere kinderen.

Vergelijkbaar patroon

In grote lijnen zien we in de studie van
Van Gameren-Oosterom et al. en in onze
steekproef hetzelfde patroon in het leeftijdsverloop van overgewicht (en obesitas) tussen 5 en 19 jaar. Zowel bij de jongens als de meisjes met Downsyndroom:
hoge percentages met overgewicht vooral
in de eerste jaren van de basisschoolperiode; iets lagere percentages in de latere
jaren van de basisschoolperiode; en in de
tienerjaren weer een stijging. Daarbij is
op alle leeftijden overgewicht frequenter
bij de meisjes/vrouwen dan bij de jongens/mannen met Downsyndroom.

Volwassenen

Het onderzoek van Van Gameren-Oosterom et al. beperkt zich tot de kinder- en
tienerjaren. In onze steekproef blijkt dat
bij de volwassenen met Downsyndroom
(met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar)
overgewicht nog veel vaker voorkomt,

% ondergewicht
(inclusief ernstig
% overgewicht
ondergewicht) (inclusief obesitas)
8,5
32,8
17,1
32,9
9,7
19,4
1,7
27,6
1,9
56,6
10,6
26,3
9,5
27,7
19,6
30,4
10,5
15,8
2,7
27,0
0,0
40,7
12,3
24,6
7,2
39,6
13,3
36,7
8,8
23,5
0,0
28,6
3,8
73,1
8,3
28,6

% obesitas
9,3
9,2
5,6
3,4
20,8
6,1
4,7
2,2
7,9
2,7
7,4
4,4
15,3
20,0
2,9
4,8
34,6
8,3

Tabel 1: percentage met ondergewicht of overgewicht volgens BMI-normen*

* BMI-normen gebruikt door TNO (zie de groeidiagrammen op www.tno.nl) en ook door anderen gehanteerd, bijvoorbeeld door het
Voedingscentrum. Deze normen zijn gebaseerd op mensen zonder Downsyndroom. Het is onzeker of de normen geheel valide zijn voor
mensen met Downsyndroom. Zie de alinea’s over ‘kanttekening bij BMI’ en ‘kanttekening bij BMI bij Downsyndroom’.
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bij 41% van de mannen en zelfs bij 73%
van de vrouwen met Downsyndroom. In
de algehele populatie is er overgewicht
bij 26% van de mannen tussen de 20-30
jaar, en bij 46% tussen 30-40 jaar; bij
vrouwen zijn deze percentages respectievelijk 30 en 39 (CBS-cijfers). Bij mannen
met Downsyndroom lijkt het percentage
met overgewicht iets hoger te liggen (gezien de gemiddelde leeftijd van 28 jaar
bij de volwassenen in onze steekproef)
dan bij mannen zonder Downsyndroom.
Maar in vergelijking met vrouwen uit de
algehele populatie ligt bij de vrouwen
met Downsyndroom het percentage met
overgewicht uitgesproken hoog.
Dit geldt ook voor obesitas (ernstig
overgewicht). In onze steekproef is er bij
7% van de mannen met Downsyndroom
sprake van obesitas en bij 35% van de
vrouwen. In de algehele populatie is dit
het geval bij 6% van de mannen tussen
de 20-30 jaar en bij 9% tussen de 30-40
jaar; bij vrouwen zijn deze percentages
respectievelijk 9% en 12%.
Wat betreft obesitas lijkt er geen verhoogd percentage te zijn bij de (volwassen) mannen met Downsyndroom, maar
bij de (volwassen) vrouwen met Downsyndroom zijn er opvallend hoge percentages. Dit komt overeen met onderzoek
door Melville et al. (2005). Zij rapporteren dat vrouwen met Downsyndroom een
sterk verhoogde kans hebben op overgewicht en obesitas in vergelijking met
vrouwen met een andere verstandelijke
beperking); bij mannen met Downsyndroom gold een verhoogde kans op overgewicht, maar niet op obesitas. Dit lijkt
dus overeen te komen met het beeld dat
wij in onze steekproef zien.

Gezondheidsrisico’s van overgewicht

De gezondheidsrisico’s van overgewicht
zijn niet helemaal gelijk bij mensen met
en zonder Downsyndroom. De Winter
(2014) deed onderzoek naar 50-plussers
met een verstandelijke beperking. Ondanks dat de mensen met Downsyndroom
vaker obesitas hadden dan degenen zonder Downsyndroom, was de kans op hoge
bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol
en metabool syndroom (in de algehele
populatie geassocieerd met obesitas
en met een verhoogd risico op hart- en
vaatziekten) minder hoog bij degenen
met Downsyndroom dan bij de anderen.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat het ook
bij mensen met Downsyndroom aan te
raden is om te streven naar een gezond
gewicht. Zo kan ernstig overgewicht op
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termijn leiden tot mobiliteitsbeperkingen. En: te weinig lichamelijk actief
zijn is niet gezond. Uit onderzoek naar
45-plussers met Downsyndroom blijkt dat
mobiliteitsbeperkingen de kans op overlijden vergroten (Coppus et al., 2008).

Ondergewicht

Verrassend blijkt ondergewicht (op basis
van BMI) in onze steekproef ook vaker te
worden gerapporteerd dan in de algehele
bevolking. De verhoogde percentages met
ondergewicht betreffen overigens alleen
de kinderen tussen de 5-9 jaar en in mindere mate die tussen de 9-13 jaar. Boven
de 13 jaar zijn deze percentages laag en
niet anders dan in de algehele bevolking.

Beweging

We vroegen de ouders een inschatting te
maken van het aantal uur per week dat
de persoon met Downsyndroom matig
(en/of zeer) intensief beweegt. In de
toelichting hebben we uitgelegd wat er
onder matig intensieve beweging wordt
verstaan. De ouders rapporteren een gemiddelde van 4,9 uur per week, 5,5 uur
bij de 5-13 jarigen, afnemend naar 4,3
uur bij de 13-21 jarigen en 3,9 uur bij de
volwassenen. Daarbij zijn er grote individuele verschillen, lopend van 0 tot meer
dan 20 uur.
Hoe verhoudt zich dit tot aangeraden
normen voor beweging? We kijken hierbij naar de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen, NNGB (www.kennislink.nl/
publicaties/nederlandse-norm-gezond-bewegen). Tot 18 jaar wordt aangeraden om
iedere dag matig intensief te bewegen,
minimaal een uur per dag, dus minstens
7 uur per week. Volgens een onderzoek
van TNO, waarbij ouders zijn bevraagd,
voldeed in 2013 in de algehele bevolking in de leeftijd 4 tot en met 11 jaar
slechts 21% aan deze norm (NNGB); en
bij de groep 12-18 jaar maar 13% (van
der Klauw et al., 2013). Volgens het CBS
(Tabel: Leefstijl, preventief onderzoek;
persoonskenmerken; 2010-2013) lag dit
percentage echter hoger, namelijk op
32% voor de groep 12-16 jaar. Ook bij de
kinderen en jongeren in ons onderzoek
voldeed slechts een minderheid aan deze
bewegingsnorm, 37% bij degenen van 5
tot en met 11 jaar en 19% bij de groep
12-18 jaar. Kinderen en jongeren met
(en zonder) Downsyndroom bewegen dus
meestal minder dan de aangeraden norm.
Boven de 18 jaar ligt de NNGB-bewegingsnorm op 5 keer per week minstens
een half uur, op minstens tweeëneen-

half uur per week dus. In 2013 voldeed
volgens het TNO-onderzoek 58% van de
volwassenen aan de NNGB. CBS rapporteert soortgelijke percentages, 55% bij
de twintigers en 49% bij de dertigers. In
ons onderzoek voldeed volgens de ouders
62% van de volwassenen met Downsyndroom aan deze norm, dus vergelijkbaar
met volwassenen zonder Downsyndroom.
Overgewicht kan samengaan met te weinig bewegen. In de enquête blijkt dit
verband er echter niet te zijn. Degenen
met overgewicht (matig of ernstig) en
degenen met obesitas voldoen niet minder vaak aan de NNGB dan degenen met
een gezond gewicht en bewegen gemiddeld gesproken niet minder uren matig
(en/of zeer) intensief. Bij de volwassenen in ons onderzoek voldoen degenen
met obesitas zelfs vaker aan de NNGB,
wellicht omdat zij meer gemotiveerd zijn,
of meer gestimuleerd worden, om toch
vooral wel te blijven bewegen.
Bewegen is heel belangrijk voor een
goede gezondheid. Er zijn diverse onderzoeken die erop wijzen dat een actieve
levensstijl bijdraagt aan de preventie van
cognitieve achteruitgang bij het ouder
worden, een beschermend effect heeft op
de hersenen en mogelijkerwijs ook kan
helpen om dementie uit te stellen (Rolland et al., 2008).

Actieve hobby’s

We weten natuurlijk niet zeker of de
ouders een juiste inschatting maken van
het aantal uren dat de persoon beweegt.
Maar we informeerden ook naar de hobby’s van de personen met Downsyndroom.
Als ouders een realistische inschatting
maken van de hoeveelheid matige (en/
of zeer) intensieve beweging, dan zullen
actieve hobby’s waarschijnlijk samengaan
met een hogere inschatting van het aantal bewegingsuren.
Volgens de enquête had zo’n 59% een
sport als hobby, oplopend van 52% bij
de 5-13 jarigen, naar 68% bij de 13-21
jarigen tot 69% bij de volwassenen. Bij
degenen die een sport als hobby hebben, worden inderdaad meer uren per
week matige beweging gerapporteerd.
Bij de 5-13 jarigen 6,2 uur per week
bij de sporters tegenover 5 uur bij de
niet-sporters; bij de 13-21 jarigen 4,6
tegenover 3,7, en bij de volwassenen 4,9
tegenover 2,2.
Daarnaast had in alle leeftijdsgroepen
één op de drie wandelen en/of fietsen als
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hobby. Ook hier worden er meer uren matige beweging gerapporteerd bij de wandelaars/fietsers. Bij de 5-13 jarigen 6,7
uur per week bij de wandelaars/fietsers
tegenover 5,1 uur bij de anderen; bij de
13-21 jarigen 5,2 tegenover 3,9, en bij
de volwassenen 4,9 tegenover 3,6.
Overigens hadden degenen met overgewicht (matig of ernstig) of obesitas niet
minder vaak een actieve hobby dan degenen met een gezond gewicht (volgens
BMI-normen).

Borstvoeding

Volgens het CBS (Tabel bevalling en
geboorte - 1989-2013) krijgt in Nederland iets minder dan driekwart van alle
zuigelingen (volledige of gedeeltelijke)
borstvoeding vanaf de geboorte (stijgend
van zo’n 67% rond 1990 naar zo’n 74%
nu). Na drie maanden krijgt nog iets
meer dan de helft (geheel of gedeeltelijk)
borstvoeding, met zes maanden ongeveer
35% (CBS-gegevens van 2007-2009).
Volgens onderzoek van TNO (Lanting &
Van Wouwe, 2007) waren deze percentages (geheel of gedeeltelijke borstvoeding
met drie en met zes maanden) in 2007
respectievelijk 44% en 31%; in 2015 respectievelijk 48% en 51%
(Peeters et al., 2015).
In eerder onderzoek (Weijerman, 2011)
werd gevonden dat er bij zuigelingen met
Downsyndroom minder vaak gestart wordt
met borstvoeding. Bij 482 kinderen geboren tussen 2003-2006 en geregistreerd
door het Nederlands Signaleringscentrum
Kindergeneeskunde (NSCK) gold dat 49%
van de moeders gestart was met exclusief
borstvoeding, en 13% met een combinatie van borst- en kunstvoeding, totaal
dus 62% met volledige of gedeeltelijke
borstvoeding (dat kon overigens ook
afgekolfde moedermelk via fles of sonde
zijn). Dat is een lager percentage dan de
74% in de algehele bevolking.
In onze enquête is 66% gestart met
borstvoeding (eventueel in combinatie
met kunstvoeding en mogelijkerwijs als
afgekolfde moedermelk via fles of sonde –
daar hebben we niet specifiek naar geïnformeerd), oplopend van 51% bij de mensen met Downsyndroom die nu volwassen
zijn, naar 60% bij de 13-21 jarigen tot
73% bij de 5-13 jarigen. Met drie maanden gaf nog 43% (van de totale groep)
geheel of gedeeltelijk borstvoeding; met
zes maanden 27%. Bij de volwassenen
liggen deze percentages op respectievelijk 28% en 19%; bij de groep 13-21 jaar

op 38% en 22%; bij de groep 5-12 jaar
op 50% en 32%.
Niet alleen starten bij de jongste groep
meer moeders met geheel of gedeeltelijke
borstvoeding, ook gaat een iets hoger
percentage hiermee door tot drie en tot
zes maanden. Deze tendens is ook zichtbaar voor de algehele bevolking, zowel in
de gegevens van het CBS als in het onderzoek van TNO (Peeters et al., 2015).
Uit de TNO-onderzoeken (Lanting & Van
Wouwe, 2007; Peeters et al., 2015) naar
borstvoeding in de hele bevolking blijkt
dat hoger opgeleide moeders iets vaker
starten met borstvoeding. In onze enquête
was geen samenhang tussen opleidingsniveau van de moeder en borstvoeding.
Het is mogelijk dat bepaalde gezondheidsproblemen bij het kind borstvoeding
bemoeilijken, bijvoorbeeld aangeboren
hartproblemen of darmafsluitingen. Verder zou borstvoeding een beschermende
werking kunnen hebben tegen bepaalde
gezondheidsklachten, zoals coeliakie of
luchtwegproblemen. In ons onderzoek
hebben we echter geen significante
verbanden gevonden tussen de gerapporteerde gezondheidsproblemen en het
al dan niet starten met borstvoeding, of
het al dan niet minstens zes maanden
borstvoeding geven. Ook was er wat betreft borstvoeding geen verschil tussen
jongens en meisjes.

Zindelijkheid

De enquête bevestigt dat kinderen met
Downsyndroom gemiddeld gesproken later
zindelijk worden dan kinderen zonder beperking. Zindelijkheid overdag komt over
het algemeen eerder dan zindelijkheid
’s nachts. Zindelijkheid voor ontlasting
’s nachts komt meestal eerder dan zindelijkheid voor urine ’s nachts. Bij de volwassenen is 98% overdag volledig zindelijk én 94% ook ’s nachts. Er is dus maar
een heel klein percentage dat uiteindelijk
niet zindelijk wordt.

Uit de enquête blijkt dat er zeer aanzienlijke verschillen zijn tussen de meisjes en
de jongens in de leeftijd waarop zij zindelijk worden, waarbij de meisjes zich op
dit gebied sneller ontwikkelen. In Tabel
2 wordt dit weergegeven. Vooral onder
de negen jaar zijn de verschillen tussen
de geslachten in mate van zindelijkheid
groot. In de tienerjaren verdwijnen de
verschillen.
We hebben gekeken of er een verband
is in de mate van zindelijkheid tussen
personen met Downsyndroom met een
IQ hoger of lager dan 50. We hebben dit
gecheckt voor de leeftijdsgroep 5-9 jaar
en 9-13 jaar. We konden geen verband
aantonen. Daarnaast hebben we gekeken
of er in dit opzicht verschil is tussen kinderen van hoogopgeleide moeders (HBO
of universitair) en minder hoog opgeleide
ouders in de onderscheiden leeftijdsgroepen. Ook dat was niet het geval.
We checkten voor de leeftijdsgroep 5-9
jaar en 9-13 jaar of er een verband is in
de mate van zindelijkheid en de verschillende bijkomende medische problemen.
We konden geen significante verschillen
aantonen. De enige uitzondering is dat in
de leeftijd 9-13 jaar de aanwezigheid van
autistiform gedrag samengaat met minder
vaak zindelijk zijn overdag (voor urine
en voor ontlasting). Van de vijf kinderen
met autistiform gedrag in die leeftijdsgroep waren er twee zindelijk overdag;
bij de 67 kinderen zonder autistiform
gedrag was meer dan 90% zindelijk overdag. Maar enige voorzichtigheid bij het
trekken van conclusies is hier wel geboden. Het aantal kinderen met autistiform
gedrag in onze steekproef en in deze
leeftijdsgroep is immers erg klein. Verder
zijn er boven de 13 jaar qua zindelijkheid
geen verschillen tussen degenen met en
zonder autistiform gedrag.

Bijkomende medische problemen

In de 2014-follow-up hebben we geïnformeerd naar dezelfde aandoeningen als in

Tabel 2: Percentage dat zindelijk is per leeftijdsgroep en geslacht
Percentage dat zindelijk is (in %)

Leeftijd
5+6 jaar
7+8 jaar
9+10 jaar
11+12 jaar
13-21 jaar
>=21 jaar

Aantal
Vrouw
Man
15
19
16
26
19
24
15
14
21
37
26
26

Overdag voor
urine
Vrouw
Man
67
16
81
62
95
71
100
93
95
92
96
100

Overdag voor
ontlasting
Vrouw
Man
67
16
75
62
95
75
100
100
95
95
96
100

’s Nachts voor
urine
Vrouw
Man
27
16
63
31
63
54
100
79
90
86
92
96

’s Nachts voor
ontlasting
Vrouw
Man
40
21
81
42
84
54
100
86
95
89
92
96
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2009, aangevuld met nog enkele andere.
In tabel 3 vindt u een overzicht. Bij de
interpretatie is het volgende belangrijk.
Ten eerste: de ouders is gevraagd of de
persoon de aandoening nu heeft of in

het verleden heeft gehad. Het medische
probleem hoeft dus niet nu nog actueel
te zijn. Ten tweede: bij sommige vragen
gaat het om redelijk harde medische
gegevens, bij andere vragen meer om

Aangeboren hartafwijking - geopereerd of niet geopereerd
Aangeboren hartafwijking - geopereerd
Aangeboren hartafwijking - niet geopereerd
Verworven hartafwijking (bijvoorbeeld een klepafwijking die later ontstaan is)
Aangeboren afwijkingen van het maag- en darmstelsel (totaal)
(Gedeeltelijke) afsluiting in de slokdarm
(Gedeeltelijke) afsluiting in de dunne darm
(Gedeeltelijke) afsluiting in dikke darm (=ziekte van Hirschsprung)
(Gedeeltelijke) afsluiting van de anus
Andere aangeboren afwijkingen van het maag- en darmstelsel
Obstipatie
Zure reflux
Coeliakie (gluten-allergie)
Bewezen koemelkallergie
Meer luchtweginfecties dan andere kinderen
Astma
Obstructief apneu syndroom
Infectie met RS-virus *
Pseudokroep *
Andere luchtwegklachten, namelijk * 1
Eczeem
Oogafwijking – staar
Oogafwijking – bril (refractieafwijking)
Oogafwijking – anders, namelijk 2
Gehoorproblemen
Schildklierproblemen
Leukemie
Motorische problemen
Autistiform gedrag (en/of officieel gediagnosticeerd autisme stoornis)
Autisme of aan autisme verwante stoornis ook officieel gediagnosticeerd *
ADHD *
Depressie
Psychose **
Eetstoornis *
Periode met sondevoeding *
Platvoeten *
Knieproblemen *
Heupproblemen *
Diabetes *
Epilepsie *
Anders, namelijk 3

5-13 jaar
(n=153)
46,4
28,8
17,7
2,0
7,8
2,0
4,6
0,7
0,0
0,7
26,1
5,2
6,5
2,6
38,6
3,3
2,0
10,5
15,0
16,3
9,8
2,0
66,7
13,7
37,3
23,5
4,6
33,3
9,2
3,3
2,6
0,0
0,0
3,3
15,7
33,3
3,9
5,2
0,0
2,0
15,7

Tabel 3. Door de ouders gerapporteerde medische problemen (2014-follow-up)

percepties van de ouders (dit laatste
bijvoorbeeld bij de vragen naar ‘meer
luchtweginfecties dan andere kinderen’,
‘motorische problemen’ en ‘autistiform
gedrag’).

13-21 jaar
(n=60)
41,7
23,3
18,3
1,7
6,7
0,0
3,3
3,3
1,7
1,7
23,3
5,0
13,3
0,0
38,3
8,3
0,0
10,0
13,3
20,0
8,3
3,3
60,0
11,7
35,0
26,7
3,3
25,0
20,0
10,0
5,0
1,7
0,0
1,7
11,7
43,3
5,0
0,0
1,7
10,0
16,7

>=21 jaar
(n=54)
31,5
18,5
13,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,1
13,0
7,4
3,7
35,2
5,6
0,0
5,6
13,0
11,1
16,7
9,3
51,9
11,1
31,5
27,8
0,0
24,1
18,5
5,6
0,0
7,4
5,6
7,4
7,4
51,9
9,3
3,7
0,0
0,0
25,9

Totaal
(n=267)
42,3
25,5
16,9
2,3
6,0
1,1
3,4
1,1
0,4
0,8
25,1
6,7
8,2
2,3
37,8
4,9
1,1
9,4
14,2
16,1
10,9
3,8
62,2
12,7
35,6
25,1
3,4
29,6
13,5
5,2
2,6
1,9
1,1
3,8
13,1
39,3
5,2
3,8
0,4
3,4
18,0

Percentage (%) ouders dat ‘ja’ heeft geantwoord bij de betreffende deelvraag (heeft de persoon met Downsyndroom de betreffende
aandoening en/of heeft hij of zij deze ooit gehad?)
*: Hiernaar is niet specifiek navraag gedaan in 2009, maar wel in 2014.
**: niet specifiek naar gevraagd, maar door respondenten (in 2014) vermeld bij overige aandoeningen.
1: longontstekingen (20x) en daarnaast vaak of voortdurend verkouden zijn (8x) wordt hierbij vaak genoemd. Verder enkele keren:
piepende ademhaling; benauwdheid; ontstoken keelamandelen.
2: scheel zien/lui oog wordt meest genoemd (12x); daarnaast, relatief vaak genoemd, ernstige slechtziendheid (6x); nystagmus
(3x); keratoconus (2x).
3: zeer divers, meeste aandoeningen maar één keer genoemd. Vaker genoemd: hypotonie/hypermobiliteit (4x); scoliose (4x);
psychose (3x); ontstekingen van haarzakjes (2x); alopecia (2x); klompvoet (2x).
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Bij de meeste aandoeningen is het beeld
niet anders dan in de 2009-enquête. Bij
vijf medische problemen lijken de percentages (per leeftijdsgroep bekeken) duidelijk hoger te liggen dan in 2009: schildklierhormoonproblemen (bij de groep
5-13 jaar); een bril dragen (bij de groep
5-13 jaar); coeliakie (bij 13-21 jaar);
eczeem (vooral bij 5-13 en 13-21 jaar);
depressie (bij de volwassenen). Dit is
niet het gevolg van selectieve uitval van
respondenten tussen 2009 en 2014 (meer
uitval bij degenen zonder de aandoening), maar van nieuwe diagnoses van
deze aandoeningen tussen 2009 en 2014.
Wellicht is er een betere onderkenning
van deze aandoeningen dan in 2009.

Eczeem

In 2009 constateerden we dat volwassenen
met Downsyndroom vaker eczeem hadden
dan volwassenen zonder Downsyndroom,
maar dat dit voor kinderen en tieners niet
leek te gelden. In de 2014-follow-up wordt
eczeem echter ook bij kinderen en tieners
met Downsyndroom redelijk vaak door de
ouders gerapporteerd (10% bij 5-13 jaar
en 8% bij 13-21 jaar). Dat is in overeenstemming met eerder onderzoek door
Weijerman (2011). Weijerman vond bij 130
kinderen met Downsyndroom (0-18 jaar)
bij 15% een door een arts gestelde diagnose van eczeem, even vaak overigens als
bij de broers en zussen van de betreffende
kinderen.

Veelvoorkomende aandoeningen

Welke aandoeningen komen zeer frequent
voor bij de mensen met Downsyndroom?
Percentages boven de 20% vinden we
(van hoog naar laag) bij: refractieafwijkingen; aangeboren hartproblemen;
platvoeten; meer luchtweginfecties dan
andere kinderen; gehoorproblemen;
motorische problemen; obstipatie; en
schildklierproblemen.

Sekseverschillen

Zijn er verschillen tussen de geslachten?
Evenals in de 2009-enquête rapporteren
de respondenten in 2014 bij de vrouwen
met Downsyndroom significant vaker
hartafwijkingen, geopereerde hartafwijkingen, staar en schildklierproblemen
dan bij de mannen, hetgeen overeenkomt
met de literatuur hierover. Niet in 2009,
maar wel bij de 2014-follow-up worden er
bovendien vaker bij de vrouwen dan bij
de mannen refractieafwijkingen en obstipatie gerapporteerd.
In D+U 92 is er wat betreft medische
aandoeningen een uitgebreide vergelij-

king gemaakt met wat hierover bekend is
uit de literatuur. Waar vergelijkingen mogelijk waren, bleek de enquête over het
algemeen (apneu vormt een duidelijke
uitzondering) in lijn te zijn met andere
onderzoeken.
Naar een aantal medische aandoeningen
hebben we in 2009 niet systematisch geïnformeerd, maar in 2014 wel. Daarnaast
hebben we bij enkele aandoeningen in
2014 aanvullende vragen gesteld. Daarom
lichten we hieronder nog enkele van deze
zaken apart toe.

Sondevoeding en eetproblemen

Volgens Weijerman (2013) had in een
representatieve groep van jonge kinderen
met Downsyndroom (uit de NSCK-registratie 2003-2008) rond een kwart sondevoeding gekregen, meestal startend
kort na de geboorte. In een onderzoek
van Van Trotsenburg had op de leeftijd
van 24 dagen zelfs ongeveer de helft
van de kinderen met Downsyndroom ooit
sondevoeding gehad. Overigens kan het
daarbij ook gaan om slechts één of twee
dagen sondevoeding vlak na de geboorte.
Op de leeftijd van 24 dagen kreeg in het
onderzoek van Van Trotsenburg nog 14%
sondevoeding. In onze 2014-follow-up
rapporteert zo’n 13% van de ouders dat
het kind een periode sondevoeding heeft
gehad. Waarschijnlijk rekenen ouders
een korte periode van enkele dagen sondevoeding dus niet mee, maar meerdere
weken of maanden wel.
Binnen ons onderzoek is er een verband
tussen geopereerde hartafwijkingen en
sondevoeding. Bij de personen die een
hartoperatie hebben ondergaan, rapporteren de ouders bij 29% een periode met
sondevoeding, bij personen die geen
hartoperatie hebben gehad (omdat zij
geen hartprobleem hadden ofwel een
hartprobleem dat niet hoefde te worden
geopereerd) bij 8%. Ook is er een verband tussen aangeboren darmafwijkingen
en sondevoeding. Bij degenen met een
aangeboren darmafwijking rapporteren
ouders bij 25% een periode met sondevoeding, bij de anderen bij 12%.
Een eetstoornis wordt door zo’n 4% van
de ouders gemeld. We vroegen de ouders
wat dit inhield. Bij zes kinderen ging het
om het weigeren van eten (en soms ook
drinken), bij één kind om het weigeren
van warm eten, bij twee kinderen om
het niet kunnen en/of willen eten van
niet-vloeibaar voedsel. Twee kinderen
hadden (of hebben) de neiging om on-

geremd door te eten. Bij de in het totaal
negen kinderen die eten (of bepaalde
vormen van eten) weigerden, wordt er
bij zes een periode met sondevoeding
gerapporteerd (67%). Of de sondevoeding
nodig was vanwege het eetprobleem,
of dat sondevoeding wellicht ook heeft
bijgedragen aan het ontstaan van een
eetprobleem, weten wij niet.

Luchtwegproblemen

Zo’n 38% van de ouders geeft aan dat in
hun perceptie hun kind met Downsyndroom vaker luchtweginfecties heeft dan
andere kinderen. Het gaat hierbij vaak
om ‘andere luchtwegaandoeningen’ – en
bij de toelichting leggen ouders uit dat
dit dan meestal longontsteking(en) betreft en/of chronisch of erg vaak verkouden zijn.
Hieronder gaan we nog in op een aantal
luchtwegaandoeningen waarnaar we specifiek hebben geïnformeerd. Volgens de
ouders heeft zo’n 14% van de personen
met Downsyndroom ooit pseudokroep
gehad. Dit percentage is overigens niet
anders dan bij kinderen zonder Downsyn
droom.

RSV-infectie

Het doorlopen van een RSV-infectie
wordt door 9% gerapporteerd. Nu krijgen
vrijwel alle kinderen in Nederland in de
eerste twee levensjaren een RSV-infectie,
maar vaak zal dit niet ernstig en onopgemerkt verlopen. Als ouders een RSV-infectie rapporteren, dan zal het gaan om
een gediagnosticeerde en heftig verlopen
infectie. Uit onderzoek van Bloemers
(2010) komt naar voren dat in de algehele bevolking ongeveer 1% van de kinderen in het ziekenhuis wordt opgenomen
als gevolg van een RSV-infectie, maar bij
kinderen met Downsyndroom bleek dit
zo’n 10% te zijn. In onze enquête heeft
9% een (heftig verlopen) RSV-infectie
gehad. Dit bevestigt het beeld dat kinderen met Downsyndroom een verhoogd
risico hierop hebben.

Obstructief apneu-syndroom

Het obstructief apneu-syndroom wordt
slechts bij 1% gerapporteerd, nog minder
dan in de 2009-enquête. Het gaat daarbij
om een belemmerde en (meestal in de
slaap) af en toe stokkende ademhaling.
Hierdoor is men overdag moe, functioneert men slechter en kunnen er gedragsproblemen optreden. In systematisch
onderzoek naar apneu bij Downsyndroom
worden heel hoge percentages met deze
problematiek gevonden (percentages als
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57% of zelfs 79%) (Dyken et al., 2003;
Marcus et al., 1991; Shot et al., 2006).
Apneu is geen onschuldige aandoening.
Het wordt in verband gebracht met
hoge bloeddruk, meer kans op hart- en
vaatziekten, diabetes en obesitas. In de
algehele populatie blijkt onbehandelde
ernstige apneu samen te gaan met een
verlaging van het IQ, een minder goed
auditief geheugen voor gesproken taal,
minder vloeiend taalgebruik en veranderingen in het functioneren van hippocampus en frontale lobben (Halbower et
al., 2006). Bij kinderen met Downsyndroom stelden Breslin et al. (2014) vast
dat het obstructief slaapapneu-syndroom
samenging met een gemiddeld gesproken
9 punten lager verbaal IQ en een minder
goede score op testen voor cognitieve
flexibiliteit. De kinderen met slaapapneu
vertoonden meer oppervlakkige slaap en
minder diepe slaap. Slaapapneu kan worden behandeld. Onze enquête laat zien
dat dit probleem echter nauwelijks wordt
onderkend.

Astma

In onze follow-up wordt astma bij 5%
gerapporteerd, met een piek van 8%
tussen de 13 en 21 jaar. In de algehele
bevolking komt astma volgens het RIVM
(2010) voor bij 2,5 à 3 procent, met een
piek voor de leeftijd 10-14 jaar van 3 à 4
procent. Mogelijkerwijs is er bij Downsyndroom dus een verhoogd risico op astma.
Bloemers (2010) vond bij kinderen met
Downsyndroom bij rond de 10% een door
een arts gestelde diagnose astma. Dat
wijst op een verhoogd risico. Weijerman
(2011) stelde in zijn onderzoek echter
vast dat de diagnose ‘astma’ bij kinderen
met Downsyndroom vaak ten onrechte is
gesteld als verklaring voor benauwdheid
en piepende ademhaling. De ouders in de
enquête hebben we gevraagd op grond
waarvan de diagnose astma is gesteld. In
alle gevallen is de diagnose gesteld door
een arts, meestal een kinderarts, soms
een huisarts of KNO-arts. De kinderen
hadden last van benauwdheid en vaak
ook van luchtweginfecties. Zeven van de
13 kinderen met een astmadiagnose slikten ten tijde van de follow-up medicijnen
hiervoor.

Platvoeten, knie- en heupproblemen

Platvoeten worden erg vaak gemeld door
de respondenten, toenemend van 33%
bij de 5-13 jarigen tot 52% bij de volwassenen. Prasher (1994) vond in een
groep volwassenen (met een gemiddelde
leeftijd van 42 jaar, tegenover 28 jaar bij
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de volwassenen in onze follow-up) zelfs
70%. Platvoeten komen dus veel voor bij
Downsyndroom. Er lijkt een toename te
zijn van het voorkomen – of van de onderkenning hiervan – met de leeftijd.
Knieproblemen worden door 5% van onze
respondenten genoemd, toenemend van
4% bij de 5-13 jarigen tot 9% bij de
volwassenen. Heupproblemen worden bij
4% gemeld, bij 5% van de 5-13 jarigen,
bij geen van de 13-21 jarigen en bij 4%
van de volwassenen. Er zou hierbij echter
sprake kunnen zijn van onderdiagnostiek,
omdat orthopedische aandoeningen lange
tijd onopgemerkt kunnen blijven doordat
mensen met Downsyndroom minder snel
pijn rapporteren. Nauwkeurige aandacht
voor de onderkenning van orthopedische
problemen door kinderarts en fysiotherapeut is belangrijk, ook omdat deze problemen op termijn – en zonder goede behandeling – invaliderend kunnen worden.

Autistiform gedrag en autisme/ASS

Officieel gediagnosticeerd autisme of
autisme spectrum stoornis (ASS) komt in
onze enquête voor bij 5% van de totale
groep, bij 3% van de 5-13 jarigen, 10%
van de 13-21 jarigen en 6% van de volwassenen. Het percentage in de jongste
groep is wellicht relatief laag, omdat er
nog kinderen in die leeftijdsgroep zijn
waarbij de diagnose nog niet is gesteld.
In onderzoeken naar ASS bij Downsyndroom vind je zeer wisselende cijfers.
In een populatie-gebaseerd onderzoek
stelden Kent et al. (1999) een prevalentie vast tussen de 5% en 9% ASS bij
kinderen met Downsyndroom. Capone et
al. (2005) vonden 13%, maar de onderzoekers geven aan dat er waarschijnlijk
een selectiebias is, waardoor er relatief
veel personen met ASS in hun onderzoek
zijn opgenomen.
Lund (1988) rapporteert ASS bij 11,4% in
een representatieve groep van 44 volwassenen met Downsyndroom. In Nederland
stelde Kraijer (1995) bij 103 kinderen
met Downsyndroom die een speciaal kinderdagverblijf bezochten bij 6% een autismespectrumstoornis vast. Bij 145 volwassenen in een aantal instituten stelde
hij zelfs bij 21% ASS vast. Waarschijnlijk
is een steekproef uit instituten echter
niet representatief voor alle personen
met Downsyndroom.
We hebben in 2009 en 2014 gevraagd
of er volgens de ouders sprake was van
autistiform gedrag (waarbij er niet per se

sprake hoeft te zijn van een officiële ASS
diagnose). In de 2014-enquête bevinden
zich 15 personen waarvan de ouders in
2009 aangaven dat er sprake was van autistiform gedrag. Bij 13 van de 15 (87%)
vinden de ouders dit in 2014 nog steeds.
Er zijn dus maar weinig personen waarbij
er in 2009 volgens de ouders sprake was
van autistiform gedrag en waarbij de ouders nu aangeven dat er geen autistiform
gedrag is. Wel zijn er relatief veel personen waarbij de ouders nu autistiform
gedrag rapporteren, maar in 2009 nog
niet. Van de 36 personen met in 2014
volgens de ouders autistiform gedrag zijn
er 23 (64%) waarvan de ouders geen autistiform gedrag rapporteerden in 2009.
Het gaat hierbij vaak om jonge kinderen;
elf waren er 0-5 jaar in 2009; zeven 5-13
jaar; vier 13-21 jaar; één was er volwassen.
Nu is er niet bij alle personen met volgens de ouders autistiform gedrag ook
een officiële ASS diagnose gesteld.
Deels zou dit het gevolg kunnen zijn
van onderdiagnostiek. Aan de andere
kant zal ook niet iedereen voldoen aan
de officiële criteria voor ASS. Bovendien
waarschuwt Buckley (2005) dat autisme
bij Downsyndroom moeilijk is te diagnosticeren en daarmee ook ten onrechte kan
worden gediagnosticeerd, met name bij
personen met een laag cognitief niveau.
Ernstige beperkingen in de communicatieve vaardigheden kunnen ten onrechte
worden geduid als ASS. Ook een neiging
tot dwangmatig gedrag of weerstand
tegen veranderingen hoeft geen ASS te
betekenen.
We hebben de ouders die autistiform
gedrag rapporteerden gevraagd of zij
concrete voorbeelden hiervan konden geven; 23 van de betreffende ouders geven
voorbeelden. Veel van de voorbeelden
(bij 20 personen) hebben betrekking op
een sterke behoefte aan vaste patronen
en rituelen en weerstand tegen veranderingen hierin.

‘Hij koppelt bepaalde rituelen
aan een bepaalde persoon, die
moet dat dan doen, anders raakt
hij overstuur. Deuren moeten
dicht, anders kan hij niet verder
met waar hij mee bezig was.
Dingen moeten in dezelfde
volgorde gebeuren, et cetera.’
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Voorbeelden hadden soms ook (7 keer)
betrekking op sociaal contact, op stereotype bewegingen (5 keer) of overgevoeligheid voor aanraking (1x).

‘Ze leeft veel in haar eigen
wereldje. Het is moeilijk om
contact met haar te maken.’
‘“Fladderen”, zijn bovenlichaam
en armen heen en weer bewegen,
vaak dezelfde bewegingen
met zijn hoofd maken, handen
onder z’n kin langs bewegen,
bromgeluiden maken.’
Er is binnen de door ons onderzochte
groep geen significant verschil tussen de
geslachten in gerapporteerd autistiform
gedrag, noch in officieel gediagnosticeerde
ASS. Er is wel een duidelijk verband tussen
autistiform gedrag en IQ. Van degenen met
autistiform gedrag (al dan niet met een
officiële ASS-diagnose) heeft 12% een IQ
van 50 of hoger; bij degenen zonder autistiform gedrag ligt dit op 50%. Eenzelfde
verschil geldt tussen degenen met een officiële ASS-diagnose (10% met een IQ van
50 of hoger) en de overige personen (47%
met een IQ van 50 of hoger).

Depressie en psychose

Bij kinderen en tieners met Downsyndroom is een depressie, ook volgens de
literatuur, zeer zeldzaam. Zo vonden
Myers & Pueschel (1991) bij 261 kinderen
met Downsyndroom tot 20 jaar niemand
met een depressie. Ook in ons onderzoek,
zowel in onze 2009-enquête als in onze
2014-enquête, wordt depressie bij kinderen en tieners bijna niet gerapporteerd.
Bij volwassenen met Downsyndroom is
er mogelijkerwijs een verhoogd risico
op een depressie. De literatuur hierover
is niet eenduidig. Myers & Pueschel
(1991) vonden bij 164 volwassenen
bij 6% een depressie; Collacott et al.
(1992) komt met een hoger percentage
van 11 procent (van 371); Mantry et
al. (2008) rapporteert 2,7 procent (van
166) op het eerste meetmoment in hun
studie en 5,2% (van 134) op het tweede
meetmoment (twee jaar later). In onze
2009-enquête werd bij slechts 1,2% (van
84) volwassenen gerapporteerd dat zij
een depressie hadden of ooit hadden gehad. Maar in onze 2014-enquête ligt dit
percentage hoger, namelijk op 7,4% (van
54) volwassenen. Verder rapporteren bij
‘overige aandoeningen’ drie ouders bij

de volwassenen met Downsyndroom een
psychose, bij één van hen in combinatie
met een depressie.
De in het totaal zes volwassenen (11%
van 54) die een depressie en/of een psychose hebben of hebben gehad, waren in
2014 allen ouder dan 25 jaar. Het betreft
twee twintigers, drie personen van begin 30 en één persoon van bijna 40 jaar
(leeftijd in 2014). Het zijn vier vrouwen
en twee mannen; bij twee is het IQ lager
dan 35; bij één tussen de 35-50 en bij
drie hoger dan 50; drie kunnen er redelijk of goed lezen, één matig, en twee
nauwelijks of niet; twee van de ouders
hebben in de jonge jaren van hun kind
intensief Early Intervention gedaan; één
heeft dit weinig intensief gedaan; drie
helemaal niet; drie van de personen met
Downsyndroom hebben er ooit op een
reguliere school gezeten, drie niet; drie
woonden er (in 2009) thuis bij de ouders;
twee in kleinschalige woonvormen; één
in een instituut. Er lijken geen duidelijke
gemeenschappelijk kenmerken te zijn,
maar de groep is natuurlijk erg klein.
Verder vonden vijf van zes betrokken
ouders in 2009 dat de dagbesteding/
het werk van hun kind goed was afgestemd op zijn of haar intelligentie en
vermogens. In 2009 was er dus nog geen
inschatting dat de persoon wellicht werd
overvraagd (maar deze inschatting hoeft
niet per se juist te zijn geweest; én er
kunnen natuurlijk veranderingen zijn
opgetreden na 2009, mogelijkerwijs ook
ingrijpende levensgebeurtenissen).

Medische problemen met een
negatief effect

We hebben bij de ouders geïnformeerd of er
tussen 2009 en 2014 sprake is geweest van
een medisch probleem waarvan zij denken
dat dit een negatief effect heeft gehad op
de ontwikkeling en/of het functioneren van
de persoon met Downsyndroom. Volgens
ongeveer een kwart van de geïnterviewden
was dit het geval, waarbij de percentages
per leeftijdsgroep ongeveer gelijk liggen.
De ouders noemen diverse aandoeningen
met een negatief effect. Als een aandoening maar één keer of slechts een
paar keer wordt genoemd, betekent dat
niet dat dit medische probleem niet van
belang is. Het kan bij de enkele kinderen
waar het wel wordt genoemd wel degelijk
een negatief effect op hun functioneren
of ontwikkeling hebben gehad. Bijvoorbeeld leukemie of epilepsie of een
heupoperatie of een depressie kan voor

de betreffende persoon zeer ingrijpend
zijn. Het komt alleen niet heel vaak voor.
Een tweetal problemen wordt opvallend
vaak genoemd bij aandoeningen die in
de afgelopen vijf jaar een negatief effect
hebben gehad: gehoorproblemen (22x)
en luchtwegproblemen (10x). Luchtwegproblemen worden vooral veel bij de
jongste groep (5-13 jaar in 2014) genoemd als een negatieve factor; gehoorproblemen bij de jongste groep en bij de
volwassenen.

Medicijngebruik

Zowel in 2009 als in 2014 vroegen wij
welke medicijnen de persoon gebruikte
of in de afgelopen twee weken had gebruikt. Evenals in 2009 ligt het totale
medicijngebruik hoger dan in de algehele
bevolking. Het blijkt in 2014 zelfs nog
iets hoger te liggen dan in 2009. Dat
geldt voor alle drie de leeftijdsgroepen.
Een aantal medicijnen wordt in 2014 duidelijk frequenter genoemd dan in 2009:
schildklierhormoon (in de groep 5-13
jaar); laxeermiddelen (en middelen die
de ontlasting zachter maken) (bij alle
leeftijdsgroepen); Ritalin/Concerta (bij
de 13-21 jarigen); melatonine (alle leeftijdsgroepen); middelen voor luchtwegproblemen, anders dan antibiotica
(13-21 jaar en >= 21 jaar); maagzuurremmers of maagbeschermers (>= 21 jaar);
anticonceptiemiddelen (13-21 jaar en
>= 21 jaar); ‘andere medicijnen’(>= 21
jaar). Omdat we in 2009 niet specifiek
hadden geïnformeerd naar een aantal
van deze middelen, maar deze werden
genoemd bij de open vraag naar ‘overige
middelen’ kan het werkelijk gebruik toen
hoger hebben gelegen. Naar schildklierhormoon, laxeermiddelen, Ritalin/Concerta en melatonine hebben we in beide
jaren wel specifiek geïnformeerd.
Bij de analyse van de 2009-enquête
maakten we een vergelijking met CBS-cijfers uit 2009 over medicijngebruik in de
algehele bevolking (per leeftijdsgroep).
In 2009 constateerden we dat alleen
het gebruik van laxeermiddelen (en het
gebruik van schildklierhormoon) bij de
personen met Downsyndroom opvallend
hoog is ten opzichte van de algehele bevolking. Na 2009 is het CBS gestopt met
de betreffende tabel. Een vergelijking tussen de 2009-gegevens van het CBS en de
2014-enquête laat zien dat ook in 2014
alleen het gebruik van laxeermiddelen (en
schildklierhormoon) opvallend hoog ligt
bij de mensen met Downsyndroom.
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Tabel 4. Gebruik van medicijnen (2014-follow-up)

Percentage (%) ouders dat ‘ja’ heeft geantwoord bij de betreffende deelvraag (gebruikt de persoon het betreffende medicijn op dit moment of in de afgelopen twee weken?)
Eén of meerdere medicijnen (al dan niet voorgeschreven;
anticonceptie niet meegerekend)
Slaapmiddelen
Schildklierhormoon
Anti-epileptica
Laxeermiddelen
Plasmiddelen (in verband met hartproblemen)
Noötropil
Ritalin Methylfenidaat/Concerta
(Multi)Vitamine-preparaten
Melatonine
Homeopathische middelen
Antibiotica *
Middelen voor luchtwegproblemen (anders dan antibiotica, bijv.
corticosteroïden of bronchiën-verwijdende middelen) *
Maagzuurremmers/Maagzuurbeschermers *
Anticonceptiemiddel * <percentage bij de vrouwen>
Insuline *
Andere medicijnen **

5-13 jaar
(n=153)

13-21 jaar
(n=59)

>=21 jaar
(n=54)

Totaal (n=267)

50,3

57,4

53,7

52,6

0,7

1,7

3,7

1,5

21,6

23,7

27,8

23,3

0,7

0

0

0,4

19,6

11,9

11,1

16,2

0

0

1,9

0,4

0,7

0

0

0,4

1,3

5,1

0

1,9

2,6

8,5

13

6

4,6

5,1

3,7

4,5

2,6

6,8

3,7

3,8

9,8

3,4

5,6

7,5

6,5

11,9

5,6

7,5

2,6
0

1,7
10,2

11,1

4,1
6,0

<0>

<28,6>

18,5 <37,0>

<13,8>

0

1,7

0

0,4

1,3

10,2

16,7

6,4

* Dit is niet systematisch nagevraagd in 2009 (maar werd door ouders bij ‘overige medicijnen’ genoemd), maar wel in 2014.
** divers, vaker dan 1x genoemd: antipsychoticum (4x); bloeddrukverlagend middel (3x); zalf tegen eczeem (3x); cholesterol
verlagend middel (2x).

Geslachtsverschillen in medicijngebruik

Schildklierhormoon wordt significant vaker gebruikt door de vrouwen dan door de
mannen, respectievelijk bij 30% versus
18% (alle leeftijden tezamen). Er is in
dit opzicht overigens weinig verschil tussen de geslachten bij de 5-13 jarigen met
24% versus 20%, maar bij de 13-21 jarigen en bij de volwassenen is dit verschil
groot met respectievelijk 38% versus
16% en 41% versus 15%. Laxeermiddelen
worden ook significant vaker gebruikt
door de vrouwen dan door de mannen,
namelijk bij 22% versus 11%. De richting
van het verschil is hier echter niet consistent door de leeftijdsgroepen heen.
Anticonceptiemiddelen (pil of prikpil)
worden door zo’n 3 op de 10 vrouwen
gebruikt in de leeftijdsgroep 13-21 jaar
(29% van 21) en bij 4 op de 10 bij de
volwassenen vrouwen (37% van 27).

Downsyndroomteams

In de groep 5-13 jaar en 13-21 jaar
heeft respectievelijk 62% en 61% ooit
een Downsyndroomteam bezocht. Bij
de volwassenen ligt dit op 47%. Van de
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kinderen tussen de 5-13 jaar heeft 32%
recent (binnen 12 maanden voorafgaand
aan de enquête) een Downsyndroomteam
bezocht; bij de groep 13-21 jaar 20% en
bij de volwassenen 8%. Van degenen die
in het afgelopen jaar naar een Downsyn
droomteam waren geweest, was 95%
tevreden over het team.
We konden qua bijkomende gezondheidsproblemen, medicijngebruik en
overgewicht/obesitas geen significante
verschillen vinden tussen degenen die
ooit en degenen die nooit een Downsyn
droomteam hebben bezocht (voor de
groep als geheel en per leeftijdsgroep bekeken), noch tussen degenen die recent
een Downsyndroomteam hebben bezocht
en degenen waarvoor dit niet geldt. Ook
bleek er geen verband tussen het al dan
niet bezoeken van een Downsyndroomteam en het opleidingsniveau van de
moeder of de vader.

Conclusies

Dit artikel is beschrijvend van aard, daarom zullen we in deze conclusie alleen enkele opvallende bevindingen weergeven.

Gewicht en lichaamsbeweging

- Bij kinderen, tieners en volwassenen
met Downsyndroom komen overgewicht
en obesitas vaak voor, zeer vaak vooral
bij de volwassen vrouwen. Mogelijkerwijs worden deze percentages enigszins
overschat, met name omdat algemene
BMI-normen waarschijnlijk niet helemaal
valide zijn bij mensen met Downsyndroom. Ook komt uit de literatuur naar
voren dat mensen met Downsyndroom,
ondanks meer kans op obesitas, geen hoger risico hebben op aan obesitas gerelateerde hart- en vaatziekten. Dat neemt
niet weg dat streven naar een gezond
gewicht belangrijk blijft.
- We konden geen relatie aantonen tussen gerapporteerde uren matig intensieve
lichaamsbeweging per week en BMI. Mogelijkerwijs worden degenen die neigen
naar overgewicht meer gestimuleerd om
toch vooral te blijven bewegen.
- Kinderen, tieners en volwassenen, zowel die met als zonder Downsyndroom,
voldoen vaak niet aan de aangeraden
normen voor lichaamsbeweging. Hier valt
nog veel winst te behalen.
- Degenen met actieve hobby’s (sport en
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wandelen/fietsen) bewegen meer dan
degenen zonder dergelijke hobby’s. Het
loont de moeite hierin te investeren.

Borstvoeding

- Afgaand op onze enquête lijkt er voor
de jongste groep (5-13 jaar) weinig verschil te zijn tussen kinderen met Downsyndroom en kinderen uit de algehele
bevolking waar het geheel of gedeeltelijke borstvoeding in het eerste levensjaar
betreft. Dit is in tegenspraak met eerder
onderzoek van Weijerman (2011). Mogelijkerwijs spelen er andere selectiemechanismen een rol bij een registratie door
kinderartsen dan bij de totstandkoming
van de groep ouders die de follow-upenquête hebben ingevuld.

Bijkomende medische problemen

- Autistiform gedrag wordt boven de 13
jaar bij zo’n één op de vijf gerapporteerd.
Officieel gediagnosticeerde ASS bij één
op de tien tot één op de twintig. Beide
(gedrag en officiële diagnose) gaan vaker
gepaard met een lager IQ.
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De Parelklas
Integreren vanuit een speciale klas
Basisschool de Toermalijn in Bavel heeft een Parelklas. In deze klas zitten kinderen met een verstandelijke beperking, van 4 tot en met 12 jaar. Drie met Downsyndroom en drie met een andere beperking. Down+Up interviewde
initiatiefnemers en leerkrachten. En Alma Boevé vertelt hoe deze Parelklas een uitkomst was voor haar zoon Kees.
• Tekst: Gert de Graaf. Foto’s: Lidia van Hooijdonk (kindermagazine Chatime), Alma Boevé en Gert de Graaf
Enny Haagh stond als intern begeleider en als lid van het
management van de Toermalijn aan de wieg van de Parelklas.
Hoe is het idee ontstaan? Enny kijkt terug: ‘Acht jaar geleden
had ik een kleuterklas met daarin een leerling met Downsyndroom. Dat ging heel goed. In de overgang naar groep drie kwamen er wel wat vragen: Welke collega zou dat willen oppakken?
Hoe stem je zijn onderwijsbehoeftes af op de reguliere groep?’
‘Een paar jaar daarvoor was het met een andere leerling met
Downsyndroom niet zo goed gegaan. Dat beeld was bepalend
voor hoe de mensen erover dachten. Uiteindelijk is besloten dat
ik meeging naar groep drie. In groep vijf begonnen de betrokken partijen zich af te vragen wat de meerwaarde was voor deze
leerling om bij ons naar school te gaan. De ouders zijn toen op
zoek gegaan naar een passende plek. Zij kwamen uit bij een
Parelklas in Tilburg, georganiseerd vanuit de ZML-school. Dat
zouden wij ook moeten hebben, dacht ik toen. De kinderen in
die klas konden zichzelf zijn en kregen les op hun niveau. En
er waren momenten dat andere kinderen hen kwamen halen om
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mee te doen met de reguliere groep. Dat is misschien de manier
om kinderen met een verstandelijke beperking langer op de basisschool te laten blijven.’

Omgangsvormen

Petra Leermakers, één van de leerkrachten van de Parelklas van
de Toermalijn, vult aan: ‘We zien in de bovenbouw dat de afstand tussen de leerlingen in de Parelklas en de andere leerlingen op sociaal-emotioneel gebied groter wordt. Er ontstaat een
verschil in de manier waarop je met elkaar omgaat. Hoe uit je
bijvoorbeeld verliefdheid? In de Parelklas besteden we veel aandacht aan de omgang. Een high five mag wel, maar kussen niet.
Handen bij jezelf houden, is ook een gouden regel. Ook de reguliere klassen waarin de kinderen integreren moeten weten hoe
zij hiermee moeten omgaan. We leggen hen uit dat ze er iets
van mogen zeggen als ze gedrag niet prettig vinden. Ze hoeven
niet hun mond te houden, omdat het zielig zou zijn. Hand in
hand lopen of knuffelen past niet meer in de bovenbouw.’
Enny: ‘Het zijn niet alleen de kinderen uit de Parelklas die op

gedrag moeten worden aangesproken. Bij buitenspelen komt het
weleens voor dat kinderen Kees de schuld geven van iets dat er
is gebeurd. Kees gaat niet zeggen dat hij het niet heeft gedaan.
Dus soms vinden kinderen het wel makkelijk om hem de schuld
te geven. Dat bespreek je dan met de kinderen. De Parelklas
bestaat nu anderhalf jaar. Het is een leerproces, voor iedereen,
ook voor de kinderen. Het is leren van en met elkaar.’
Maar wat zijn nu precies de voordelen van een Parelklas?
Petra: ‘Waar het mogelijk is, kunnen de kinderen meedoen met
leeftijdgenoten zonder beperking. Waar het nodig is, kunnen ze
zaken doen op hun eigen niveau. Een voordeel is ook de verantwoordelijkheid. Als een kind integreert in de gewone klas, en
het gaat die dag niet goed, dan is er een escape voor de reguliere leerkracht. In de Parelklas kunnen wij dat dan oppakken:
wij zijn de achtervang. Dit is absoluut geen bezighouden, maar
bewust bezig zijn het onderwijs passend te maken.’

Uitdagen

Enny: ‘Ik heb op het speciaal onderwijs gekeken. Mijn ervaring
zou natuurlijk specifiek kunnen zijn voor dat moment in die
klas, maar ik vond dat de lat wel heel laag lag. Dat is ook wat
we van sommige ouders terug horen. Er zat in die klas een kind
een kleuterwerkje te doen: letters sorteren met een brievenbus.
Hij kon het bijna met zijn ogen dicht. Hij hoefde er helemaal
niet meer bij na te denken. Zo willen wij het dus niet doen.
Wij willen niet bezighouden, maar uitdagen. De kinderen in
de Parelklas verschillen zeer van elkaar, ook door de leeftijds
verschillen. Ze trekken zich daardoor ook op aan elkaar.’
Petra: ‘Onze Parelklas trekt gezond kritische ouders aan. Ze willen hun kind iets meegeven waar het in de toekomst wat aan
heeft. Niet die houding van ‘zo’n kind heeft lezen toch helemaal
niet nodig’, maar het kind uitdagen.’ In de Parelklas werken
twee leerkrachten, beide parttime. Enny: ‘De duo-leerkracht van
de Parelklas is gedetacheerd vanuit de ZMLK-school. We hebben
haar kennis en ervaring echt nodig. Ook wij als leerkrachten
leren in dit proces van en met elkaar.’

Integratiemomenten

Petra: ‘Iedere dag zijn er wel één of meer kinderen die vanuit
de Parelklas in de reguliere klas integreren. Hoeveel uren per
week een kind daarheen gaat, is verschillend. Er zijn kinderen
die halve dagen naar de reguliere klas gaan, en daarnaast nog
op andere momenten, afgestemd op hun behoeften. Een bepaalde zelfstandigheid is wel nodig. Maar ieder kind integreert.
Bij gymnastiek doen ze allemaal mee met de gewone klas. Dat
is ook zo bij knutselen, tekenen en muziek. Vijf keer per jaar is
er een voordracht op het podium. Dan doet het kind mee met
de reguliere klas waarin het integreert. Verder gaan de kinderen
mee met de uitjes van de gewone klas en met kamp: soms een
paar uurtjes, soms het hele kamp. En alle pauzes zijn samen
met de reguliere klas. Vaak integreren de kinderen ook bij lezen,
bij nieuwsbegrip en schrijven. Sommigen doen mee met wereldoriëntatie of met de schooltelevisieprogramma’s. En het kind is
altijd aanwezig als er een verjaardag wordt gevierd in de reguliere klas. Ieder kind is aan één groep gekoppeld.’

Petra Petra Leermakers (l) en Enny Haagh.
In deze regio is de dubbele bekostiging afgeschaft, die er altijd
was bij de Rugzak voor leerlingen vanaf groep drie. En de standaard onderwijsarrangementen staan in de regio ook voor minder geld dan de enkele Rugzak indertijd. Daarmee zijn we voor
de bekostiging van de Parelklas erg afhankelijk van de goodwill
van het Samenwerkingsverband. De directeur van het Samenwerkingsverband ziet de meerwaarde van de Parelklas. Maar alles is
nieuw in Passend Onderwijs en de lijntjes zijn nog niet allemaal
even duidelijk.’
Enny: ‘We hebben een goede band met het Samenwerkings
verband, maar de toekomst is onzeker. En het overleg kost veel
energie.’

Meerwaarde

Het is wel alle moeite waard, vinden Petra en Enny: ‘De kinderen
uit de Parelklas horen er echt bij. Ieder kind uit de Parelklas
heeft een maatje vanuit de klas waar het kind integreert. Als
er een feestje is, dan vergeten ze onze leerlingen niet. Dan
komt het maatje het kind halen. De kinderen doen niet flauw.
Er wordt altijd gezegd dat kinderen met een beperking meer
structuur en duidelijkheid nodig hebben. Door de integratiemomenten is het niet altijd duidelijk, maar de kinderen blijken er
gemakkelijk mee om te kunnen gaan. Ze hebben niet altijd veel
meer structuur nodig. Switchen gaat eigenlijk goed. Sommige
van de Parelklas-kinderen hebben dat wel moeten leren. Maar
als je dat opbouwt in kleine stapjes, dan gaat het goed. De
leerlingen uit de Parelklas vragen nu ook uit zichzelf om extra
integratiemomenten. Ze worden flexibeler en zelfredzamer daarin. Je ziet de kinderen groeien.’

Kees

Alma Boevé is de moeder van Kees, een twaalfjarige jongen
met Downsyndroom. Alma kan niet anders dan beamen dat Kees

Pioniers

Een Parelklas komt niet vanzelf tot stand. Het vraagt veel inzet
van de initiatiefnemers om het op poten te zetten en in stand
te houden. ‘We zijn pioniers. We hebben onze tanden erin gezet’, aldus Petra. Enny vult haar aan: ‘We zijn gestart zonder
leerlingen. We hebben het project opgezet en zijn daarna pas
op zoek gegaan naar leerlingen voor de klas.’ Petra: ‘Toen we
twee jaar geleden startten, konden we de Rugzakfinanciering
inzetten. Maar nu hebben we te maken met Passend Onderwijs.
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gen. Alma: ‘Thuis was hij heel anders dan op school. Ik herkende hem niet in de verslagen. Hij vertoonde ook veel negatief
gedrag. Kees is een sociale jongen. Hij wil graag contact. Maar
de klasgenoten verstonden hem niet. Negatief gedrag leverde
wel aandacht op. Het was echt een negatieve spiraal. De ZMLschool erkende de problemen wel, maar ze waren ook handelingsverlegen. Bovendien was het onderwijs ontoereikend. Geen
maatwerk. Kees moest meedoen met het groepsprogramma,
maar was al veel verder qua lezen en schrijven. Hij kreeg geen
instructie om daarin verder te komen. Hij ging achteruit.’

Kees kiest voor de Parelklas

groeit dankzij de Parelklas: ‘Hier wordt hij uitgedaagd. Hij gaat
weer vooruit in lezen, schrijven en rekenen. Ze hebben vertrouwen in Kees. Het is een positieve spiraal, ook wat betreft zijn
sociaal gedrag.’

Vastgelopen op de reguliere school

Voordat Kees startte in de Parelklas, heeft hij een moeilijke tijd
gehad in het onderwijs. Alma: ‘Kees is gestart op een andere
reguliere school, in een reguliere klas. Tot en met groep vier
ging het best heel goed. In groep vijf wilde die school niet
meer verder. Ze vonden dat ze handelingsverlegen waren. Kees
liet ook gedragsproblemen zien, maar ik vond dat ze daar niet
oplossingsgericht mee omgingen. Ze weigerden expertise van
buitenaf. Ook wilden ze geen extra hulp in de klas vanuit het
Persoonsgebonden Budget. De beslissing om hem weg te sturen
was onwrikbaar. Ik vermoed dat de verwachte invoering van
Passend Onderwijs ook meespeelde. Ze dachten misschien dat
ze na die invoering aan hem vast zouden zitten. Wat betreft
de aanpak van gedrag deed de groepsleerkracht dingen die
averechts werkten. Ze liet bijvoorbeeld klasgenoten turven hoe
vaak Kees zijn tong uitstak naar andere kinderen. Dus dat leverde gigantisch veel aandacht op, waardoor Kees dat alleen maar
meer ging doen.’
‘Ook kon Kees nooit ‘ster van de week’ worden, hoe hij ook zijn
best deed. Als een kind in die klas zich een hele week goed
gedroeg, dan kon dat kind ‘ster van de week’ worden. Voor elk
dagdeel dat je je onberispelijk gedroeg, werd er op een bord
op de deur een kruisje achter je naam gezet. Kees raakte geobsedeerd door het idee om ook een keer ster van de week te
worden. Maar hij kreeg nooit genoeg kruisjes. Het was zo frustrerend voor hem. De school wilde ook geen hulp van het thuisfront. Ik mocht aanvankelijk Kees niet thuis voorbereiden op
lesstof. Ik mocht de boeken niet lenen. Kees moest en zou naar
de ZML-school. Er was onder de ouders van andere kinderen ook
een sfeer dat hij daar nu eenmaal hoorde, althans zo heb ik het
gevoeld. De ingeschakelde onderwijsconsulent heeft ons niet
goed geholpen. Bij ieder gesprek schoof hij meer op richting de
school. Ik voelde me door deze onderwijsconsulent verraden. De
casus is volgens de onderwijsconsulenten bevredigend opgelost,
maar dat is niet waar.’

Negatieve spiraal op de speciale school

‘Het voelde onwelkom op de reguliere school. Ze zagen hem
alleen nog maar als een last. In mei van dat jaar zijn we overgestapt naar een ZML-school. Dat pakte in de praktijk niet goed
uit. Kees raakte in een regressie.’
Alma leest een paar stukken voor uit de verslagen van de ZMLschool. Het verslag vertelt dat Kees kopieergedrag vertoonde en
zich daarbij richtte op de langzaamste en slordigste leerlingen
in de klas. Hij trok zich helaas niet op aan de snellere leerlin50 • Down+Up 112

‘Mede door hoe het op de ZML-school met Kees ging, zijn we
verhuisd. Ik ben gaan zoeken naar een school met een inclusief
klimaat. In deze regio ben ik op twee scholen gaan kijken die
Kees wel wilden opnemen. Er was een andere school waar hij
in een gewone klas zou kunnen komen, maar dat durfde ik niet
meer aan. Ik wilde niet dat hij nog een keer zou vastlopen.
Ik wilde dat hij onvoorwaardelijk welkom zou zijn. Bovendien
heeft Kees zelf gekozen voor de Toermalijn. Hij heeft op beide
scholen gekeken en had een voorkeur voor deze school. Bij de
rondleiding kwamen we in groep zeven bij de spellingles. Het
ging over Engelse woorden als team en keeper. Op het bord
stond dat gespeld als tiem en kieper. Kees wist gelijk hoe het
wél moest.’

Weer leren

‘De Toermalijn was voor Kees een warm bad. Vanaf dag één
vroegen ze hem wat hij wilde worden en bespraken ze met hem
wat je daarvoor moet leren. Ze spreken zijn innerlijke motivatie
aan. Bij de eerste rondleiding schreef hij zijn naam op en die
van Petra. Binnen twee weken nadat hij in de Parelklas startte,
hadden we een gesprek. Het leek alsof ze hem al jaren kenden.
Ze konden zelfs tips aan ons geven. Bijvoorbeeld hoe je kunt
omgaan met zijn neiging soms te veel lichamelijk contact te
willen zoeken. Leer hem een high five te geven als alternatief.
Ze hebben andere kinderen ook uitgelegd dat ze daar op die manier mee konden omgaan. Vorig jaar waren er weleens momenten dat hij te fysiek was, bijvoorbeeld een kind een schop gaf.
Ik schrok daar enorm van. Maar hier wordt Kees niet gezien als
dat lastige kind. Ze gingen ook kijken naar omgevingsfactoren
en naar hoe zij hem als leerkracht konden helpen.’
‘Het bleek dat veranderingen in de klas, waarin hij integreerde,
wat veel voor hem waren. Ze hebben toen een periode iemand
met hem mee laten gaan naar de reguliere klas om zijn integratie daar geleidelijk op te bouwen. Ze denken hier ‘out of the
box’. Ze zoeken oplossingen. Hij wordt hier uitgedaagd en hij
gaat weer vooruit in lezen, schrijven en rekenen. Hij wil zelf
graag Engels leren. Dan gaan ze dat ook doen. Het hoogtepunt
voor hem is nieuwsbegrip, een les waarbij leerlingen de actualiteiten volgen. Je zou denken dat is te hoog gegrepen voor hem,
maar hij vindt het juist een uitdaging. Hij krijgt een individueel
plan op maat. Ze denken in oplossingen. Hij zit nu in een positieve spiraal.’

Passend Onderwijs Pluim

Ouders kunnen hun school een Passend Onderwijs Pluim,
de POP, geven als zij aan de reguliere school van hun kind
waardering voor de inzet willen tonen. Zie hiervoor
www.facebook.com/PassendOnderwijsPluim. Voor Alma was het
duidelijk. De Toermalijn verdient zonder meer een POP. In maart
2015 was het zover: onder belangstelling van de plaatselijke
pers reikte Alma de POP uit aan de school.
Mocht u in de regio Breda en omstreken wonen: er is nog ruimte
voor vier kinderen… ■

Integreren in een
reguliere klas
Gijs Doornenbal is negen jaar en gaat naar groep vijf van een reguliere school. Gijs hoort er helemaal bij in de
klas. Met een maatjessysteem en een laatjessysteem voor zelfstandig werken kan veel worden bereikt. ‘Een goede
afstemming is belangrijk.’ • Tekst: Gert de Graaf. Foto’s Janet Honders en Gert de Graaf
Gijs is een boerenzoon. Opgroeien op een boerderij heeft voordelen, vertelt zijn moeder Liesbeth Doornenbal: ‘Ze hebben hier
de ruimte, er is een trampoline en een dierenweitje. Het spelen
met klasgenoten hier thuis gaat prima. Als ik van tevoren had
geweten dat de contacten met de andere kinderen zo goed zouden gaan, had ik me nooit zo’n zorgen gemaakt. Hij maakt zelf
op school speelafspraken en speelt vaak met meisjes. Hij speelt
bij een ander kind, of zij komen hier. Ook gaan ze vaak tussen
de middag bij elkaar eten. Af en toe een verjaardagsfeestje. De
kinderen snappen hem. Ze passen zich aan aan zijn tempo. Zijn
klasgenoten zijn met hem opgegroeid en kennen hem door en
door. Het gaat sociaal gewoon heel soepel. Daar werkt iedereen
aan mee. De leerkrachten zetten zich voor hem in. Dit is een
school met een goed sociaal klimaat. Niet alleen voor Gijs, maar
voor alle kinderen.’

Aanmelden

‘Met drieënhalf jaar heb ik Gijs officieel aangemeld. Ze kenden
ons al op school, want onze oudste zat daar al een aantal
jaar. Toen Gijs net was geboren, zeiden ze meteen: ‘Gijs is
hier straks welkom’. Deze school wil een ‘vruchtbare bodem
zijn voor elk talent’. Een paar mensen uit het team zijn op de

peuterspeelzaal komen kijken en hebben contact gehad met
de peuterleidster. Ze hebben hem toegelaten en ik heb niet
de indruk dat daar veel discussie over was. Ze gaven aan dat
ze het per jaar zouden bekijken: het moet wel blijven passen.
Toen Gijs naar groep één ging, was hij nog niet zindelijk. Mede
in verband daarmee was er extra begeleiding nodig. Oproepje
geplaatst in de nieuwsbrief van de school en zo is Janet gestart
als begeleider.’

Maatjessysteem

Janet Honders begeleidt Gijs al vanaf groep één. Zij vertelt dat
het heel goed met hem gaat op school. Janet: ‘De klas gaat heel
leuk met hem om. Hij wordt helemaal geaccepteerd. Hij wordt
door klasgenoten geholpen op een goede manier, niet bemoederend. En als dat weleens een keer gebeurt, dan bespreken we
dat met de kinderen, die begrijpen het wel. We hebben een
maatjessysteem. Iedere dag is er een maatje dat Gijs helpt, zodat hij niet alles aan de juf hoeft te vragen. Iedere dag van de
week is een ander kind maatje. Bijna de hele klas wil meedoen.
Het maatje heeft een blokje met een groene en een rode stip.
Bij een rode stip mag Gijs zijn maatje even niet storen. En de
juf let erop dat maatjes niet gaan helpen als het niet nodig is.’
Down+Up 112 • 51

Vertoont Gijs ook weleens minder wenselijk gedrag?
Janet: ‘Als Gijs zich verveelt, pakt hij wel eens spullen af van
een ander kind. Hij krijgt dan een waarschuwing van de leerkracht. Bij de derde waarschuwing moet hij apart zitten. Maar
dat gebeurt zelden, minder dan één keer per week.’ Liesbeth:
‘Als hij gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een loopoor,
dan laat hij meer van zulke gedragingen zien.’
Janet: ‘Toen hij nog in groep vier zat, speelde zijn klas samen
met de kleintjes op het schoolplein. Hij was weleens te onstuimig met jongere kinderen, gaf ze bijvoorbeeld een duw.
Dat moesten leerkrachten wel in de gaten houden. Maar dat
speelt nu niet meer. Hij is nu een van de jongsten op het bovenbouwplein. En tot en met groep drie moest hij een oranje
verkeershesje dragen, omdat hij weleens wegliep van het plein
als het hek openstond. Maar we hebben steeds weer uitgelegd
dat hij niet het plein af mag. Op een gegeven moment deed
hij dat niet meer. Als er nu eens een keer iets voorvalt, maak
ik daar een kort verhaaltje van. Dan laat ik hem lezen wat er is
gebeurd, wat hij heeft gedaan, waarom hij dat niet moet doen
en wat hij beter wel kan doen. Dat helpt.’

Laatjessysteem

Janet vertelt hoe er wordt gewerkt aan het leren van zelfstandig werken. ‘Daarvoor gebruiken we een kastje met zes laatjes.
Bovenop het kastje staat een kaartenhouder met kaartjes in zes
kleuren, corresponderend met de kleur op de laatjes. Gijs doet
het werkje uit het bovenste laatje. Als het werkje klaar is, doet
hij het kaartje met de juiste kleur in dat laatje. Daardoor slaat
hij geen laatjes over. In het laatste laatje zit iets wat hij leuk
vindt. We vullen de laatjes vaak samen, zodat ik hem wat keuze
kan geven. Er zitten werkbladen in, maar ook puzzels of een
opdracht voor op de iPad. We zijn hiermee gestart in groep vier,
toen nog met maar drie laatjes. Inmiddels is het opgebouwd
naar drie kwartier zelfstandig werken. Het was het advies van de
ambulant begeleider om het zo op te bouwen. We hebben een
heel goede ambulant begeleider die vaak goede tips heeft.’

Meedoen met de klas

Janet: ‘We kijken waar hij mee kan doen met de groep, al is het
op een andere manier. We willen dat hij onderdeel is van de
klas. Een gedeelte doet hij met de klas mee. Bij stillezen, leest
hij ook. Aan Engels doet hij in principe mee, op zijn eigen manier. Maar hij pikt er wel wat van op. Hij doet mee met gym en
met handenarbeid. Verder hebben we ‘onderzoekend leren’. Dat
is een manier om vakken te geven aan de hand van vragen die
de kinderen zelf bedenken. Een deel doen ze in een groepje. Ze
maken eerst een woordveld. Gijs schrijft dan in het woordveld
ook een aantal woorden die met het onderwerp te maken hebben. En z’n maatje schrijft wat dingen voor hem op. Of Gijs kan
letters invullen in woorden die hij nog niet helemaal zelfstandig
kan schrijven. De kinderen proberen hem erbij te betrekken.
Ik leg uit hoe ze dat kunnen aanpakken. Vervolgens gaan de
kinderen zelfstandig onderdelen uitzoeken. Ik begeleid Gijs dan
om ook iets op te zoeken, bijvoorbeeld op internet. Gijs doet
mee aan de presentatie door het groepje aan het eind van een
project. Ik werk op een ‘Leespraat-achtige’ manier met hem.
We maken samen een verhaal over een onderwerp, laatst bijvoorbeeld over ‘molens’, want de kinderen wilden uitzoeken hoe
molens werken. Hij leert de woorden lezen en sommige woorden
schrijven. We lezen het verhaal samen een paar keer terug. Dan
kan hij het daarna zelf presenteren voor de klas. Daar was hij
supertrots op.’

Leespraat

Liesbeth: ‘Vanaf drieënhalf jaar doen we Leespraat met Gijs. Dat
is via lezen ook beter leren praten. Heidi van Ginkel, consulent
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Leespraat, komt hier een keer per week aan huis. Zij oefent met
hem. Gijs zoekt zelf door de week dingen uit waarbij hij het bijbehorende woord wil leren lezen. Hij maakt daar foto’s van en
appt die aan Heidi.’
Janet: ‘Ik krijg die informatie ook weer door van Heidi. Ik oefen
de woorden of ik maak er samen met Gijs verhalen mee.’ Liesbeth: ‘Heidi schrijft samen met Gijs verhalen in een schrift. Bij
het slapen gaan herhaal ik die verhalen met hem. Hij leest ze
aan mij voor. Daarmee krijgt hij extra oefening. Ook hebben we
een bakje met woordjes om te oefenen. Op school hebben ze
ook zo’n bakje met dezelfde woorden erin. Daar oefent Gijs ook
zelf mee.’
Janet: ‘In groep drie heeft hij wel wat meegedaan met de gewone leermethode, maar dat hebben we al in groep drie weer
losgelaten. Het ging te snel voor hem. Hij kon ook niet hakken
en plakken. Bovendien zeiden de woorden uit de methode hem
niets. Het gaat veel beter als je woorden kiest uit zijn belevingswereld. Toen hij bijvoorbeeld naar het ziekenhuis was
geweest, vond hij het interessant om woorden zoals neusspray,
dokter en ziekenhuis te leren lezen. Die woorden leert hij dan
heel snel. Voor de school was het wel wennen dat hij op zo’n
andere manier leert lezen. Ik heb zelf een paar keer meegekeken
bij Heidi. Daardoor krijg je gevoel voor de methode en hoe je
dat kunt doen.’

Samenwerken

Liesbeth: ‘Op school hebben ze een multomap met tabbladen,
bijvoorbeeld voor rekenen en voor lezen. In de map schrijven
de verschillende mensen die met Gijs werken wat ze doen: de
leerkracht, de remedial teacher, de begeleider en wij. Daardoor
weten we van elkaar waar we mee bezig zijn. Een goede afstemming is belangrijk.’ ■

Voor u gelezen
Nationale Wetenschapsagenda
In twee vorige nummers van dit blad
schreven we over de vraag van de SDS
aan de Nationale Wetenschapsagenda:
‘Wanneer gaan we in ons land nu eindelijk full speed werken aan medicatie voor
de verlichting van de symptomen van
Downsyndroom en het verbeteren van
functioneren en cognitie?’
Toen we de tekst voor het vorige nummer
schreven, hadden de jury’s van de
Wetenschapsagenda onze vraag alleen een
nummer toegekend, 1.149, maar nog niet
ingedeeld. Dus vroegen we per mail hoe
het nu verderging. Onze vraag bleek te
zijn ondergebracht onder de overkoepelende vraag S19: ‘Hoe kunnen inclusie, veerkracht, en talenten van jeugd met ontwikkelingsproblemen/-achterstanden (psychische, cognitieve, lichamelijke) bevorderd
worden?’ We moesten even denken aan
het spelletje ‘Woordje doorgeven’ dat we
als kinderen deden. De resulterende vraag
ging ook over Downsyndroom, en was
zeker interessant, maar had weinig meer
met onze oorspronkelijke vraag te maken!
Langs de weg van de Wetenschapsagenda
zien we het wonder van meer onderzoek
naar medicatie dan ook niet meer gebeuren. Een gemiste kans, al blijven we hevig
benieuwd wat er dan misschien toch nog
aan Downsyndroom onderzocht zal gaan
worden op basis van die agenda.

Downsyndroom erkend als
zeldzame ziekte

We hebben er in dit blad al vaak over
geschreven: Downsyndroom zou moeten
worden opgevat als een zogeheten zeldzame ziekte, ook ‘weesziekte’ genoemd.
Dat biedt aanzienlijke voordelen bij de
ontwikkeling van therapeutische mogelijkheden, vaak ‘weesgeneesmiddelen’
genoemd.
Volgens de gangbare definities moet een
aandoening levensbedreigend zijn of althans mensen chronisch beperken, om tot
de zeldzame ziekten te kunnen worden
gerekend. Dat laatste is zeker waar bij
Downsyndroom. Maar daarnaast mogen er
niet meer dan vijf op de 10.000 mensen
de conditie hebben. Voor een land als
Nederland zijn dat dus maximaal 8.000
patiënten per ziekte. Daar voldoet Downsyndroom dan niet aan. ‘We’ zijn met te
veel in Nederland! Er zijn naar schatting
13.000 mensen met Downsyndroom.
Vanuit de SDS hebben we echter steeds
benadrukt dat Downsyndroom wellicht
in de toekomst aan die criteria gaat
voldoen. Nieuwe screeningstesten zou-

In deze rubriek weer interessant nieuws uit de media met onderwerpen die in meer
of mindere mate van toepassing zijn op Downsyndroom. Wat ons als redactie zoal
opviel, voor u geselecteerd. • Erik de Graaf, Gert de Graaf, Marian de Graaf-Posthumus

den immers kunnen samengaan met een
afname van het aantal geboorten van
baby’s met die conditie. We wilden niet
dat Downsyndroom tussen de wal en het
schip zou raken.
Intussen is in andere landen van Europa
Downsyndroom echter wel degelijk als
‘zeldzaam’ aangemerkt met als gevolg dat
Downsyndroom ook keurig is opgenomen
in het Europese koepelnetwerk Orphanet. Een uitvloeisel daarvan is dat er in
ons land nu door de minister erkende
Expertisecentra voor Downsyndroom zijn
aangemerkt.
Een voorwaarde daarvoor is dat er een
team bij behandeling en onderzoek betrokken is, citeren we uit het AMC-magazine van september jl.: ‘Eén dokter
die veel van een ziekte afweet, volstaat
niet. Hij kan bijvoorbeeld ergens anders
gaan werken en dan is de kennis in het
ziekenhuis weg. Het centrum moet, zoals
dat heet, duurzame zorg bieden. Verder
moet er onderzoek worden verricht naar
de ziekte en de kennis die dat onderzoek
oplevert, moet worden vertaald naar de
praktijk in het ziekenhuis. Het centrum
moet internationaal toonaangevend zijn.
En ten slotte moet er onderwijs worden
gegeven op dit gebied.’
Alleen dán komt een centrum straks in
aanmerking voor bepaalde subsidies van
de EU om de kennis verder uit te breiden.
Daarbij is het ook nog een vereiste dat
de desbetreffende patiëntenorganisaties
betrokken worden. In die hoedanigheid
heeft de SDS haar inbreng gehad in de
benoeming van Nederlandse expertise-

centra voor Downsyndroom die er nu zijn.
En dat proces gaat nog door.
Bronnen:
http://bit.ly/1UXaLNd en
http://bit.ly/1iz9AaW

Eén chromosoom uitschakelen

In dit blad gaat het vrijwel altijd over
chromosoom 21 dat in drievoud aanwezig
is bij mensen met Downsyndroom. Andere
mensen hebben er daar maar twee van.
Eén chromosoom meer geeft problemen,
want gewoonlijk geldt dat hoe vaker een
bepaald gen in de celkern voorkomt, hoe
vaker het wordt afgelezen en vertaald in
een eiwit dat in die cel een bepaalde klus
moet klaren.
Zou er ooit een manier gevonden kunnen
worden om de invloed van dat derde
exemplaar te verminderen of het zelfs
helemaal uit te schakelen? Dertig jaar
geleden hoorde de eerste auteur van dit
artikel Jerome Lejeune, de ontdekker van
trisomie 21, al zeggen dat de wetenschap
voor een oplossing van het probleem van
trisomieën zou moeten kijken naar chromosoom X.
Zoals u weet hebben mannen maar één
X-chromosoom, terwijl vrouwen er in elke
cel twee hebben. Maar slechts één van de
X-chromosomen in vrouwelijke cellen is
actief. Vrouwelijke embryo’s zetten in al
hun cellen zo snel mogelijk één van beide X-chromosomen uit. Wetenschappers
zouden moeten onderzoeken hoe cellen
dat klaarspelen, stelde Lejeune toen
al. In nummer 103 van dit blad (herfst
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2013) schreven we ook over dit proces
in deze rubriek. Dergelijk onderzoek gebeurt nu in Nederland, aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen, door de onderzoeksgroep van Hendrik Marks en Henk
Stunnenberg, lazen we op 19 augustus
op de website van het maandblad Eos.
Een paar dagen later, op 31 augustus,
kwam er een persbericht uit van Elixirgen
uit Baltimore. Het bedrijf, dat is gevestigd op het Science & Technology Park
van de Johns Hopkins Universiteit, heeft
in het blad DNA Research een artikel gepubliceerd over veelbelovende potentiële
therapieën voor mensen met Downsyn
droom en andere afwijkende chromosoomconfiguraties.
Het beschrijft het gebruik van het
ZSCAN4-gen als een manier om chromosomale abnormaliteiten te corrigeren. In de eerste plaats ontwikkelden
de onderzoekers van het bedrijf een
‘footprint’-vrije manier om ZSCAN4 in
cellen naar binnen te krijgen. Daarbij
is de gen-expressie tijdelijk. Vervolgens
stelden ze vast dat een dergelijke ‘hitand-run’ toepassing van het gen het percentage cellen met een normaal aantal
chromosomen, zogeheten euploïdie, in
een populatie embryonale stamcellen van
een muis met hoofdzakelijk afwijkende
aantallen chromosomen, zogeheten aneuploïdie, significant deed toenemen.
Ten slotte pasten de onderzoekers de
menselijke versie van hetzelfde gen toe
op cellen afkomstig van mensen met
Down- en met Edwardssyndroom en stelden daarbij eveneens een significante
toename van euploïde cellen vast. Omdat zowel Down- als Edwardssyndroom
veroorzaakt word door het in drievoud
aanwezig zijn van een chromosoom (resp.
21 en 18), vertonen die euploïde cellen
niet langer de kenmerken van een van
beide syndromen. Daarbij moet worden
opgemerkt dat ZSCAN4 gewoon voorkomt
in de tweecellenfase van embryo’s van
zoogdieren en af en toe ook in stamcellen, waardoor de toepassing van het gen
een natuurlijke chromosoomtherapie genoemd zou mogen worden. Bij mensen zit
ZSCAN4 dan op chromosoom 19.
Zoals bekend doen zich bij mensen met
Downsyndroom vaak allerlei problemen
en complicaties voor. In het algemeen is
dat in mindere mate het geval bij mensen
met een mozaïekvorm van Downsyndroom, waarbij de persoon in kwestie
een mengsel heeft van euploïde en
aneuploïde cellen in plaats van uitsluitend aneuploïde cellen.
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‘Ons doel is om de problemen van mensen
met Downsyndroom te verlichten met behulp van ZSCAN4-therapie door hun aantal euploïde cellen te vergroten’, stelde
dr. Minoru Ko, de hoofdonderzoeker van
Elixirgen. Het bedrijf richt zich er nu op
om hun Downsyndroom-therapie naar de
kliniek te brengen.

Overigens was die laatste toepassing
precies wat we zelf in onze bijdrage in
D+U 103 ook al voorstelden. Al met al
komt er natuurlijk meer en meer kennis
rondom Downsyndroom, maar een daadwerkelijke correctie van het aantal chromosomen zal nog wel de nodige tijd op
zich laten wachten.

Maar heeft Elixirgen nu het wondermiddel
gevonden? Binnen twee weken publiceerde dr. Michael Harpold, hoofd onderzoek
van de LuMind RDS Foundation, waar we
in de vorige versie van deze rubriek aandacht aan hebben besteed, een uiterst
kritisch commentaar dat we hieronder
samenvatten.

Bronnen:
http://bit.ly/1KjgckD,
http://prn.to/1LRHDHN en
http://bit.ly/1KoCQHl

- Het gaat hier om onderzoek op celculturen in Petri-schaaltjes in het laboratorium en niet over levende dieren of
mensen.
- Goed beschouwd gaat het maar om een
beperkt aantal cellen dat een normaal
aantal chromosomen meekrijgt. Voor
een echt therapeutisch effect zou het
percentage daarvan veel sterker moeten
toenemen. Dat betekent nog een behoorlijke uitdaging. Verder zal het proces ook heel moeilijk goed in de hand
te houden zijn.
- Opgemerkt moet worden dat het volledige biologisch functioneren van
ZSCAN4 nog onduidelijk is en onderwerp
van onderzoek, alhoewel eerder werk
suggereert dat het een rol zou kunnen
spelen bij bepaalde onderhoudsfuncties
van chromosomen of cellen.
- Het zal nog een enorme uitdaging zijn
om de methodiek toe te kunnen passen
op laboratoriumdieren, om maar niet
te spreken van mensen. Verder is het
heel moeilijk om je voor te stellen hoe
deze aanpak ooit verbetering van het
cognitieve functioneren, met inbegrip
van de ziekte van Alzheimer, zou kunnen bewerkstelligen in de hersenen van
iemand met Downsyndroom.
- Gegeven dat deze aanpak kan resulteren
in het verlies van extra chromosomen
(in ieder geval enige cellen) in een
cultuur buiten het lichaam, is het wel
denkbaar dat de methodiek zou kunnen
worden toegepast op ‘auto’-transplantatie therapieën (het weer terug in
het lichaam brengen van buiten het
lichaam behandelde eigen lichaamscellen). Die worden gebruikt in het geval
van bepaalde afwijkingen in het bloed
of het immuunsysteem. Maar zelfs voor
het geval dat die zich niet uitstrekken
tot andere orgaansystemen of cellen in
het lichaam, zal er nog veel onderzoek
gedaan moeten worden.

Actievere rol artsen bij informatie over genziekte

Bij vaststelling van erfelijke ziektes
wordt de familie niet altijd goed ingelicht. Artsen zeggen toe daar nu verbetering in te brengen. Klinisch genetische
afdelingen in ziekenhuizen gaan controleren of patiënten hun familie goed inlichten, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze een erfelijke ziekte hebben,
citeerde het NRC op 27 augustus uit de
mond van Frederik Hes, voorzitter van de
Vereniging Klinische Genetica Nederland
(VKGN).
Dat familie wordt geïnformeerd, is ook
bij Downsyndroom van belang, althans
in het geval van translocaties. Als daarbij een van de ouders drager is van een
zogenoemde gebalanceerde translocatie,
behoort zijn/haar familie daarover te
worden geïnformeerd. Op die manier
kunnen familieleden op wie dat ook van
toepassing is, zich beraden bij een eventuele kinderwens.
Bron:
http://bit.ly/1PXsHpu

Voor u gelezen
Gedragsproblemen en sterktes bij
kinderen met Downsyndroom
Lisa Dieleman, Sarah De Pauw, Bart Soenens, Peter Prinzie & Geert Van Hove
vroegen de ouders van 67 kinderen met
Downsyndroom (4-19 jaar) naar het gedragsmatig functioneren van hun kind.
Zij schreven hierover in het juninummer
van Kind en Adolescent.

CBCL en BERS

zeer voorzichtig te zijn met de interpretatie van vooral dit laatste. De onderzoekers hebben niet gekeken naar scores op
de afzonderlijke items van die schaal. Dat
is jammer, want het had inzicht kunnen
brengen in wat er nu eigenlijk gemeten
is. Wij vermoeden dat dit heel andere
aspecten van gedrag zullen zijn dan waar
deze specifieke schaal eigenlijk voor bedoeld is.

De auteurs wilden in hun onderzoek zowel aandacht besteden aan de ‘donkere
kant’ als aan de ‘lichte kant’. Daarom
gebruikten zij niet alleen een vragenlijst gericht op het in kaart brengen van
gedragsproblemen, de Child Behavior
Checklist (CBCL), maar ook een vragenlijst over sterktes in het sociaal functioneren, de Behavioral and Emotional
Rating Scale (BERS). Wat leverde deze
inventarisatie op?

De kinderen met ASS functioneren sociaal
anders dan de kinderen zonder ASS. Maar
ASS is hier vastgesteld door ouderrapportage, en waarschijnlijk veronderstellen
ouders ASS op het moment dat de kinderen meer teruggetrokken gedrag laten
zien en/of meer dwangmatig gedrag. Een
verband tussen ASS en klinische scores
op de CBCL ligt dus voor de hand. Het
zou heel vreemd zijn als dit verband er
niet was.

Ongeveer één op de drie kinderen had
volgens de CBCL klinische scores voor
gedragsproblemen: een zodanige mate
van gedragsproblematiek dat de persoon
er in het leven van alledag waarschijnlijk
door wordt belemmerd. Dit komt overeen
met eerder onderzoek door Van Gameren
naar een grote groep 18-jarigen met
Downsyndroom. Maar wat betekent dit nu
in concreto?

Gedragsmatige sterktes

De betrokken kinderen hadden, aldus
Dieleman en collega’s, vooral moeilijkheden met sociale interacties, concentratie
en het loslaten van bepaalde (vreemde)
gedachten en handelingen; een zekere
dwangmatigheid dus. Gegeven het feit
dat kinderen met Downsyndroom een verstandelijke beperking hebben, zijn deze
zaken natuurlijk niet verwonderlijk.

Sterktes kunnen compenserend werken
tegenover zwaktes. De BERS meet deze
sterktes op vijf gebieden: interpersoonlijke sterktes; familiale betrokkenheid;
intrapersoonlijke sterktes; schools functioneren; affectieve sterktes. Op elk van
deze gebieden had de meerderheid van
de kinderen met Downsyndroom een
gemiddelde score. Op de gebieden ‘betrokkenheid op de familie’ en ‘het uiten
en ontvangen van affectie’ scoorden het
overgrote merendeel van de kinderen met
Downsyndroom gemiddeld tot hoog. Op
die gebieden onderscheiden veel kinderen
met Downsyndroom zich dus in positieve
zin. Dit lijkt ons herkenbaar.

Autismespectrumstoornis

Vervolgens keken de onderzoekers naar
mogelijke verbanden tussen probleemgedrag en een aantal andere variabelen. Geslacht bleek hierop geen invloed te hebben. Ontwikkelingsleeftijd ook niet, maar
kalenderleeftijd wel. Oudere kinderen
vertoonden meer internaliserende problemen, wat betekent dat tieners vaker teruggetrokken gedrag vertonen dan jongere kinderen. Verder hing de aanwezigheid
van autismespectrumstoornis (ASS) sterk
samen met gedragsproblematiek.
Kinderen met Downsyndroom én ASS vertoonden meer teruggetrokken/depressief
gedrag, sociale problemen, concentratieproblemen en denkproblemen (met dit
laatste wordt een zekere dwangmatigheid
in denken en handelen bedoeld). De kinderen met ASS scoorden ook hoger op de
schalen agressief gedrag en delinquent
gedrag. Ons lijkt het daarbij raadzaam om

De onderzoekers waren ook geïnteresseerd in gedragsmatige sterktes. Sterktes
worden gedefinieerd als gedragingen
(bijv. affectie kunnen uiten) die een
gevoel creëren van voldoening, relaties
bevorderen, het vermogen om met tegenslagen en stress om te gaan versterken
en in het algemeen de ontwikkeling
bevorderen.

Ook wat betreft sterktes zijn er natuurlijk
grote individuele verschillen tussen de
kinderen. Geslacht en kalenderleeftijd
hingen daarbij niet samen met gedragssterktes. Ontwikkelingsleeftijd (ingeschat
aan de hand van de Vineland Screener,
een oudervragenlijst) wel. Hoe hoger de
ontwikkelingsleeftijd, hoe meer sterktes.
Zoals te verwachten ging ASS gepaard
met minder sterktes, op alle vijf de gebieden, maar vooral wat betreft het uiten
en ontvangen van affectie.
Omdat er zulke grote verschillen zijn tussen kinderen met Downsyndroom met of
zonder ASS, zowel in sociale problemen

als in sterktes, pleiten de onderzoekers
voor een betere en snellere onderkenning
van ASS bij Downsyndroom én voor meer
maatwerk in de begeleiding van deze kinderen en hun gezinnen.
Bronnen:
Kind & Adolescent, juni 2015, 36, pp.
101-118, DOI 10.1007/s12453-0150078-z

Passend onderwijs
nog niet passend
In september is een rapport verschenen van de Kinderombudsman over
passend onderwijs. Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn, geeft de
Kinderombudsman aan dat er ook nog
veel knelpunten zijn, waardoor niet
alle kinderen een passende vorm van
onderwijs krijgen. Het rapport analyseert knelpunten en good practices.
Ook geeft het heldere aanbevelingen
voor verbeteringen.
Het kan worden gedownload via
www.dekinderombudsman.nl.
We komen er uitgebreider op terug
in de volgende Down + Up.

Scan de QR-code voor
alle links in dit artikel.
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Dylan is

tosti-

runner

Tosti van Josti:
commercieel met sociaal tintje
Het is druk bij Tosti van Josti! We zitten rond

12.30 uur in een hippe lunchtent, midden in het centrum van Den Haag. Dylan Slotboom heeft het druk. Hij
serveert rijk belegde, dikke tosti’s. Tijdens een drukke
lunch gaan er zo’n 150 tosti’s van de keuken naar de
gast. Dat is hard werken voor alle personeelsleden, mét
of zonder een verstandelijke beperking.
• Tekst: Helene de Bruin

Dylan Slotboom.
Jasper Kool wist al op de Hogere Hotelschool dat hij na zijn afstuderen een eigen zaak wilde. Ook wist hij dat het een sociale
onderneming moest zijn. Hij ontmoette Sam Holtus, op dat moment Food & Beverage Manager bij Van der Valk. Ook Sam wilde
zelfstandig ondernemer worden. En ook hem sprak het sociale
aspect aan.
‘Ons uitgangspunt was een zogenaamde éénproductszaak, commercieel en ongebonden, dus zonder subsidies. De ambitie is
een financieel gezonde zaak draaien, met mensen met een arbeidsbeperking. Maar we hebben beiden geen ervaring met deze
brede doelgroep. Dus hebben we verschillende zaken en horecaconcepten bezocht waar mensen werkten met een arbeidsbeperking. Daar zagen we goede voorbeelden. En zagen we ook dat
het werken met mensen met een psychische of verstandelijke
beperking ons aansprak. En bij onze éénproductszaak paste.’
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Toestemming van de Jostiband

Jasper en Sam kwamen al snel uit bij de tosti. Een relatief makkelijk te bereiden product, met veel mogelijkheden tot variatie.
‘En dan ga je brainstormen over namen. ‘Tosti van Josti’ kwam
elke keer weer boven. Het is een leuke naam, die iets verraadt
over onze onderneming. Maar we wilden natuurlijk wel toestemming van de enige echte Jostiband.’
Jasper en Sam bezochten de repetities en vertelden over hun
bedrijf en ambities. De Jostiband ging akkoord met het gebruik
van de naam. Jasper: ‘In de praktijk blijkt dat de naam lang niet
voor alle gasten een verwijzing is naar deze bijzondere muziekband. Maar het komt ook voor dat de naam reactie en emotie
oproept. In de meeste gevallen positief.’

Samen met een jobcoach

De naam doet vermoeden dat er veel mensen met Down
syndroom werken, maar dat is niet het geval. ‘De helft van onze
mensen komt via het reguliere kanaal en heeft geen beperking,
de andere helft heeft wel een verstandelijke beperking. Omdat
we zelf geen ervaring hebben met het werken met deze doelgroep, hebben we een jobcoach die onze medewerkers begeleidt
en kan doorleiden naar een reguliere baan. Want dat is wel onze
bedoeling. Inmiddels is er al één meisje met autisme ‘gepromoveerd’; ze is weer in dienst bij haar vorige werkgever. Deze zag
dat ze een enorme leercurve had doorgemaakt.’

Even wennen

weer op en dan vraag ik: ‘Was het lekker? Wilt u nog wat drinken?’. Als de gasten weggaan, maak ik de tafeltjes schoon.’
Dylan heeft het erg naar zijn zin. Maar het werk is soms ook
pittig, al die mensen, al die bestellingen, al die vragen en al die
antwoorden. Wordt het te veel, dan gaat hij de keuken in. ‘Dan
mag ik van Jasper de broodplankjes schoonmaken. Ja, want dat
moet natuurlijk ook gebeuren!’
Tosti van Josti is zeven dagen per week geopend:
Korte Poten 5, Den Haag, www.tostivanjosti.nl.
Op de Facebookpagina van Tosti van Josti zie je bij de post van
28 juli 2015 Dylan en zijn collega’s aan het werk. ■

Ook Dylan (32), de enige kracht met Downsyndroom, maakt een
leercurve door. ‘Hij begon bijvoorbeeld met 6 uur per dag. Dat
was te veel voor hem. Ook hebben we een speciaal werkplan
met plaatjes voor hem gemaakt. Tussen twaalf en twee uur
is zijn enige taak: tosti’s serveren. En dat doet hij goed. We
zijn nu zo op elkaar ingespeeld dat we weten wat we aan hem
hebben.’ Vóór Dylan liep er nog een jongen met Downsyndroom
rond. Dat liep minder goed af. Jasper: ‘We weten nu ook dat
we onze lunchroom niet met alleen maar mensen met Down
syndroom kunnen draaien. Daarvoor duurt het ‘piekmoment’ te
lang en is het te druk en hectisch.’

Dylan ‘runt’ tosti’s

Tijdens dat piekmoment is Dylan druk: ‘Dan ‘run’ ik de tosti’s.
Als de keuken klaar is met een bestelling, breng ik ze naar de
tafeltjes. Ik zeg: ‘Smakelijk eten’. Als ze klaar zijn, haal ik het
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Over boeken gesproken...
Onze vaste rubriek over boeken, spelmateriaal en andere leuke dingen. Van sommige boeken kan
SDS via de uitgever beschikken over gratis proefexemplaren. Wil je daarvoor in aanmerking komen,
mail dan naar info@downsyndroom.nl en wij checken voor je wat er mogelijk is.

Mijn kleine tuin &
Mijn kleine bos
• Isadora Warring

Wat zijn dit leuke en hippe baby(cadeau)boekjes! Ze zijn
met milieuvriendelijke inkt gedrukt op bruin, hergebruikt
karton. Dat maakt dat ze er direct al anders uitzien dan
andere boeken.
De boekjes zijn geschikt voor de allerkleinsten en hebben
elk zestien pagina’s. Eigenlijk is het te vergelijken met een
woordenboekje voor baby’s zoals je die wel vaker tegenkomt.
Maar dan zijn deze boekjes wel echt een aanrader! Mooie
tekeningen, die allemaal te maken hebben met de natuur en
met dieren, maken dat er voor de kleintjes veel te zien is.
ISBN Mijn kleine tuin: 9789 045 118 031
ISBN Mijn kleine bos: 9789 045 118 024
Auteur & illustraties: Katrin Wiehle
Uitgever: Querido
Prijs: € 9,99 per stuk

Dus jij en mama hebben het gedaan?!
• Isadora Warring

Geen gespreksonderwerp met kinderen is zó ingewikkeld en zó leuk als seks. Wat
mij betreft slaat dit boekje exact de juiste toon aan over seksuele voorlichting.
Aan de hand van de vragen die gesteld zijn door kinderen (en dus ook in kindertaal), worden alle mogelijke onderwerpen behandeld.
Het boekje slaat naar beneden open en heeft steeds op de onderste pagina een
vraag geschreven door een basisschoolleerling. Het antwoord op de vraag staat
op de volgende pagina. Er komen vragen voorbij als ‘Hoe groot is een zaadje’ of
’Kun je ziek worden van seks’. Maar ook ‘Is seks zo belangrijk’ en ‘Waarom doen
jongens stom en gemeen?’. Er zit dus geen zichtbare volgorde in de vragen en
toch komt alles zo’n beetje aan bod.
Alles is geschreven zodat het geschikt is voor kinderen van de basisschoolleeftijd. En behalve ontzettend grappige tekeningen bij de vragen komen er geen
wazige doorsnedes van lichaamsdelen in voor. Gewoon grappig én informatief
dus! Ik heb zelden zo’n leuk boek over seksuele voorlichting gezien!
ISBN: 9789 025 760 588
Auteur: Katharina von der Gathen
Illustraties: Anke Kuhl
Uitgever: Gottmer
Prijs: € 12,95
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Over boeken gesproken...

Weggewaaid
• Isadora Warring

‘Weggewaaid’ is een geinig prentenboek over Jelle de pinguïn. Op een dag
krijgt hij een rode vlieger en wordt hij meegesleurd door de wind. Al zijn
vriendjes willen hem helpen en blijven ook aan de vlieger hangen. Zo komen
ze met z’n allen op een tropisch eiland. Dat vinden ze een spannend avontuur, maar ze willen toch graag weer naar huis...
Het verhaal is geschreven in rijmvorm, wat ik persoonlijk altijd lekker vind
voorlezen. De tekeningen zijn vrolijk en origineel. Het verhaal is niet lang,
maar wel heel grappig. Dit zou best eens een boek kunnen zijn dat keer op
keer moet worden voorgelezen!
ISBN: 0789 025 759 605
Auteur & illustraties: Rob Biddulph
Uitgever: Gottmer
Prijs: € 13,95

Insectendetective
• Isadora Warring

Dit boek zit vol leuke weetjes en handige feiten over kleine beestjes. Op elke spread
komt er één soort kriebelbeestje aan bod, zoals de vlinder, de worm en de vlieg (en gek
genoeg ook de wandelende tak). Op een vrolijke manier worden er allerlei weetjes en
feitjes beschreven. Voor kinderen die graag een informatief boek lezen, is dit echt een
aanrader. Wanneer je kind nog niet zo goed kan lezen of snel het overzicht kwijt is, is
het boek echter wat onoverzichtelijk. De teksten zijn klein en er is veel te zien op één
pagina. Maar dat kan natuurlijk ook juist positief zijn. Om de pret nog wat groter te
maken, zit er in de kaft van het boek een klein vergrootglaasje dat je kunt gebruiken
om kleine beestjes op te sporen.
Ik vind het boek zeer geschikt voor kinderen die van de natuur houden, maar ook om
wat korte informatie uit te halen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt of werkstuk. Niet
omdat het bulkt van de informatie, maar wel van de leuke kleine feitjes om je schoolwerk mee op te fleuren!
ISBN: 9789 0521 0982 4
Auteur & illustraties: Maggie Li
Uitgever: Kosmos Uitgevers
Prijs: € 12,50
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Kook Ook
• Monique Hessels

Allereerst: wat een mooie chique vormgeving! Onze Timo heeft op zijn
logeerplek en op zijn dagbesteding/zorgboerderij dit boek (geheel zelfstandig) uitgeprobeerd met meerdere jongvolwassenen. Ze hebben meerdere
recepten uitgeprobeerd, maar de hamburgers en de garnalenboten waren
favoriet!
Het boek is heel geschikt om zelfstandig mee te koken. Wel even wennen
aan het afvinken, maar dan is het goed te doen. Ook voor de allerzwaksten,
zij hebben er ook mee gewerkt.
Omdat Timo graag thuis en op zijn dagbesteding kookt, was het voor hem
wel erg basic. Er zou ook wel wat meer variatie in gezonde recepten in
mogen staan.
Tip 1 - Misschien handig is dit boek de vorm van een ringband te geven, dan
is het makkelijker om te slaan en neer te leggen.
Tip 2 - Timo werkt ook in de horeca en daar vielen ze over het feit dat in dit
boek altijd een witte snijplank wordt gebruikt. Timo raakte er niet van in de
war, maar in de horeca wordt gewerkt met vaste kleuren: vis op de blauwe
plank, groente op de groene, enzovoort. Omdat veel mensen met beperking
in de horeca werken, lijkt het handig om daarop te letten.
Namens Timo heel erg bedankt dat hij dit kookboek mocht uitproberen.
Hij vond het heel stoer.
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Jesse en Timo maken op de dagbesteding heerlijke
hamburgers voor de groep.

Over boeken gesproken...

Oud, niet out!

Over ouderen met een beperking en inclusie
• Marian de Graaf-Posthumus
Wij worden allemaal steeds ouder en het liefst doen we dat in goede
gezondheid, wonend op een vertrouwde plek. Maar wel graag met
veel contacten en een netwerk van kinderen, vrienden, buren en
(in laatste instantie) een zorgaanbieder uit de eigen omgeving.
Inmiddels weten we allemaal dat deze wens steeds meer onder
druk staat. Ondanks de beleidsvoornemens van onze overheid, die
mantelzorg sterk propageert, is de praktijk weerbarstig. Ons netwerk
is vaak sterk verspreid en naarmate we ouder worden, raakt het
bovendien uitgedund. Hoe meer we gehandicapt en zorgafhankelijk
raken, hoe moeilijker het wordt om de zorg ook geregeld te krijgen
binnen de samenleving.
Hoe is dat nu als je door de beperking waarmee je geboren bent, al
jaren ervaring hebt met dat zorgcircuit – zoals mensen met Down
syndroom? Ook zij worden ouder. Worden daar nieuwe, meer individuele en geëmancipeerde, inclusieve begeleidingsvormen gevonden?
Dit boek tracht met bijdragen uit binnen- en buitenland in te zoomen
op kwaliteit van het bestaan, op beleidsopties en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld reguliere zorgaanbieders, om de knelpunten
en uitdagingen bloot te leggen. Hierbij wordt ook gerefereerd naar
het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking dat
immers streeft naar een leven in een inclusieve setting.

Dit boek beschrijft vele aanzetten tot ‘good practices’ van inclusie
en ‘ageing in place’. Wat daar precies mee bedoeld wordt, is verschillend geïnterpreteerd door de auteurs van de diverse bijdragen.
Interessant! Verder is de groep die in de loop van het leven ervaring
gaat krijgen met beperkingen als gevolg van ouderdom aanzienlijk
groter dan de groep die van jongs af aan al ervaring had in de zorg.
Kruisbestuiving tussen die groepen lijkt me erg belangrijk. Het
inclusiedenken van die grote groep nieuwe, geëmancipeerde zorgvragers kan van grote invloed zijn op de praktijk van de gevestigde zorg
voor mensen met een beperking. Een boek vol inspirerende ideeën.

Voorzieningen worden uitgedaagd een beroep te doen op de kracht
van de cliënt zelf, onder het motto ‘Gewoon waar het kan, speciaal
waar het moet’. De nadruk moet liggen op de ondersteuning die
iemand nodig heeft om een goed leven te leiden, zo luidt de stelling. Er moet een verschuiving plaatsvinden van ‘zorgen voor’ naar
‘individuele ondersteuning op maat’.

J. Warnez, N. Schepens & C. Seynaeve (red.)
Oud, niet out! Over ouderen met beperking en inclusie
ISBN: 9789044129236
272 pagina’s
Uitgever: Garant Uitgevers nv
Prijs: € 30,00

Superleuk cadeau
voor Sint of kerst!
Een kinderfauteuil (1 tot 5 jaar) of
kinderfauteuil XXL (4 tot 11 jaar) met
naam of leuke tekst.

Met deze actiecode
ontvang je de
borduurtekst
t.w.v. € 7,95 GRATIS!
Ga naar www.kidzimpulz.nl
en vul deze actiecode in: DOWNBORDUUR
Deze actie is geldig tot en met 20 december 2015
en geldt niet samen met andere actiecodes.
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Heksje Lilly.
Piraten, ahoy!
en het Dyslexie-font
Christien Creed-van Citters
Ontwerper Christian Boer verdiepte zich in zijn
studietijd al in de blinde vlek die dyslexie heet.
Hij studeerde af met een speciaal lettertype (of:
font) van unieke letters die niet meer elkaars
spiegelbeeld of omgekeerde broer of zus kunnen
zijn. Voor mensen met beeld-dyslexie vat hij
hiermee de koe bij de horens. Leesfouten zijn
nauwelijks meer aan de orde, wat het leesplezier
enorm verhoogt.

Dyslexie-font, en ik vind het een heel prettig
leesbare letter.

Alle vogels leggen eieren. Als vogels een
partner hebben gevonden, maken ze meestal
samen een nest. Veel vogels bouwen een

Dat uitgeverij Kluitman ‘Heksje Lilly. Piraten,
ahoy! ’ uit heeft gegeven in het Dyslexie-font is
een gouden greep. Lilly lijkt op het eerste gezicht
een heel gewoon meisje, maar is dat niet. Lilly
heeft namelijk een geheim boek, dat zij verstopt
onder haar bed. Het is een toverboek vol echte
spreuken en tovertrucs. Leon, Lilly’s broertje,
heeft een nieuw piratenschip. Als Lilly zichzelf
nou eens naar de tijd van de piraten kon toveren... Dat zou pas echt spannend zijn! Snel gaat
ze op zoek in haar toverboek.

Het schriftbeeld doet een beetje denken aan
dat van oude typemachines die een schrijfletter
wilden suggereren en vroeger voor invitaties en
menukaarten werden gebruikt. Het font is bijzonder weinig uniform en het tekstbeeld doet op het
eerste gezicht aan als een verwilderde tuin.

Dyslexie-font
Ontwerper: Christian Boer
http://www.dyslexiefont.com
Thuisversie Dyslexia Regular: Gratis
Voor school Regular, Bold, Italic en Bold Italic:
vanaf € 49,Zakelijk Regular, Bold, Italic en Bold Italic:
vanaf € 35,-

Ook voor mensen die geen dyslexie hebben, is het
een goed leesbare letter. Jimmy (mijn zoon met
Downsyndroom) zit in groep 4 van het reguliere
onderwijs. Voor het aanpassen van het materiaal
op school gebruik ik dagelijks het Dyslexie-font.
Er zijn verschillende boeken uitgegeven in het

Heksje Lilly. Piraten, ahoy!
Uitgeverij Kluitman Alkmaar
Auteur: KNISTER
Illustrator: Birgit Rieger
ISBN: 9789020683523
Prijs: € 12,50

nest in bomen of struiken. Maar ook dicht
bij huis bouwen ze nesten in klimop, onder
dakpannen of in dakgoten.

In het nest leggen de vrouwtjes meerdere
eieren. Daarna broeden ze de eieren uit.
Als de kuikens uit het ei gekropen zijn,
zorgen hun ouders goed voor ze. De ouders
brengen voedsel naar het nest en
beschermen hun jongen tegen roofdieren.
Als de vogeltjes goed kunnen vliegen,
verlaten ze het nest en moeten ze voor
zichzelf zorgen.

De minireuzen
miereneter
Ontdekkingen over verbazingwekkende dieren
Christien Creed-van Citters
Wist je dat apen in spoken geloven? Zeeslakken met
meeuwen meeliften door de lucht? Dat muizen kunnen
zingen? Dat sprinkhanen heel verlegen kunnen zijn?
Dat mieren een kaart maken van hun omgeving, en dat
walvissen hun eigen hitparade hebben?

Maak monsters, men
sen en andere mormels
Christien Creed-van Citters

Een kleurboek in de boekenreview? Ja, maar niet zomaar een kleurboek:
eentje dat de kinderfantasie wel heel uitdagend kietelt. De opdracht
– bijvoorbeeld: ‘Van wie zijn deze schoenen? Teken jij de rest’ – staat in
een duidelijke letter boven de tekening. Zo weten ook de beginnende
lezers meteen wat de bedoeling is.
De kleurplaten komen uit de portfolio’s van 40 verschillende tekenaars:
een speeltuin vol kleurplaten! Eén van de leukste tekenboeken van dit
moment.
Maak monsters, mensen en andere mormels
Uitgeverij Lemniscaat
40 verschillende illustratoren
ISBN: 9789047707417
Prijs: € 12,50
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De minireuzenmiereneter is een boek vol met biologische weetjes voor de kleine wijsneus. Menno Steketee
schreef deze verhalen over dieren voor de kinderwetenschapspagina van NRC Handelsblad. Ze zijn
daardoor net zo kort en bondig als de hoofdstukken
uit Jip en Janneke, dus ideaal om voor te lezen voor
het slapengaan.
De minireuzenmiereneter
Ontdekkingen over verbazingwekkende dieren
Auteur: Menno Steketee
Illustraties: Irene Goede
ISBN: 9789057124563
Uitgeverij Nieuwezijds
Prijs: € 14,95

Over boeken gesproken...

Het dansende dierenbos met cd
Kinder-yoga op muziek
Christien Creed-van Citters

Doet mamma of pappa yoga? Dan is er waarschijnlijk niets zo echt als dit
boek. In dit boek zit namelijk een hele yogales verborgen. En dacht je
dat yoga ingewikkeld was? Helemaal niet!
Het boek is bijzonder en duidelijk vormgegeven en ziet er heel uitnodigend uit. In de combinatie van intimiteit en instructie zit de jonge yogi
totaal niet met de herhaling. En al snel leest het boek als bladmuziek.
Het concept is eenvoudig. In het boek staan dieren; bij elk dier hoort
een lied, en yogahoudingen die dat dier zou kunnen maken. Zo kunnen
kinderen zich helemaal inleven in de dieren. Je kunt de complete serie
doen, of slechts een of enkele houdingen.

Het dansende dierenbos met cd
Kinderyoga op muziek
ISBN: 9789000347711
Uitgever: Unieboek het Spectrum
Muziek: Jasper Merle
Teksten: Jasper Merle en Hester van Toorenburg
Yoga-oefeningen, vormgeving en illustraties: Hester van Toorenburg

Daar buiten slaapt
een aap
Christien Creed-van Citters
Een stemmig boek voor het slapengaan.
In dit boek zie je hoe en waar vele dieren
slapen. Sommige slapen alleen, andere
slapen samen. De één ligt in een hangmat,
de ander in een hol.

LOGO-Art Lange
woorden
Christien Creed-van Citters
Het langere, meerlettergrepige woord is al
snel een tong-struikelblok voor de lezende
en pratende kinderen met Downsyndroom.
Voor het oefenen van het langere woord
hebben de drie auteurs van LOGO-Art
Lange woorden een voor de hand liggende,
beknopte woordenlijst samengesteld en
toegankelijk gemaakt.
LOGO-Art Lange woorden bestaat uit een
ringband met uitneembare bladen vol
duidelijke zwart-witillustraties van ‘lange
woorden’. Ze zijn gedrukt op glanzende
pagina’s en makkelijk te beplakken met zelf
beschreven ‘post-its’. De woorden zijn ge
selecteerd op het aantal lettergrepen, op de
klemtoon en op de aanvang van de woorden:
met be-, ge-, en ver-. Op de voorkant staan
negen illustraties met de woorden eronder
en achterop staan dezelfde plaatjes zonder
woorden.
Jimmy leest de woorden graag voor en op
het moment dat hij vastloopt, dek ik het

woord af, zodat hij lettergreep voor lettergreep moet lezen. Het is praktisch oefenmateriaal om de articulatie van lange woorden
inzichtelijk te maken en te verbeteren. Het
is ook geschikt voor het vervaardigen van
werkbladen: vellen met vragen en/of puzzels
die lesstof meer beeldend duidelijk maken.
Je kunt je kind de woorden zelf laten plakken door de lettergrepen van de woorden
los te knippen, en haar of hem het juiste
woorddeel te laten zoeken, aanleggen en
voltooien.

Maar net als kinderen slapen ze niet allemaal, sommige zijn juist op en wakker!
Ook wat ze dan doen, is door houtsnedekunstenares Henriette Boerendans prachtig
omschreven en geïllustreerd. Een mooi
boek om samen keer op keer te bekijken, en
daarna lekker zelf in je holletje te kruipen.
Welterusten!
Daar buiten slaapt een aap
ISBN: 9789025760854
Auteur: Henriette Boerendans
Uitgever: Gottmer Uitgevers Groep b.v.
Prijs: € 14,95

Ook voor ouders die aan de hand van de
omdraaimethode van Leespraat bezig zijn
met lange woorden, kan dit boek zeer goed
gereedschap zijn. Het is wel belangrijk om
de illustraties uit te kiezen die jouw kind
aanspreken. Als uitgangspunt voor het
maken van lesmateriaal is dit boek een mooi
bronboek.
LOGO-Art. Lange woorden
Illustrator: Diana Baarda
Auteur: Diana Baarda
Neeke de Boer-Jongsma
Wenda Haasjes-Jongsma
Uitgever: Uitgeverij LOGO-Art
www.logo-art.com
Prijs: € 109,00
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Koop met k%rting
in onze webshop
De SDS heeft een eigen winkel. Hierin kunt u boeken, dvd’s en brochures kopen. Als donateur ontvangt u 20% korting op
al onze eigen uitgaven. Ieder kwartaal bespreken we enkele interessante uitgaven. We nodigen u van harte uit om al onze
producten te bekijken op www.downsyndroom.nl/winkel.

DVD-actie

Voor meer informatie of het bestellen van deze
dvd en het bijbehorende materiaal in boekvorm
kunt u tijdens kantooruren bellen met de
Stichting Downsyndroom: 0522.281.337 of eFax
naar 0522.500.121.
U kunt ook mailen naar info@downsyndroom.nl

© SDS 2009 / foto Erna Vader

Bestel nu DVD-pakketten met heel veel korting!
Deze actie is geldig tot en met 31 januari 2016.

Pakket 1 - Jonge kinderen: € 11,95
Bestelcode ACTIE1

MU / SDS

De dvd is van hoge kwaliteit en leuk om naar te
kijken. Hij is oorspronkelijk gemaakt voor ouders
op het Australische platteland die geen hulpverleners en geen speciale voorzieningen in hun
directe omgeving hebben. Zij kunnen leren hun
kinderen, meteen vanaf de geboorte, zo goed
mogelijk zelf te begeleiden en voor te bereiden
op de gewone basisschool. Het is een ideale
instructie om ouders te helpen (weer) zelf het
roer in handen te nemen. Dat geldt ook voor
de Nederlandse situatie. Daarbij maakt het niet
uit of ouders er nu helemaal alleen mee willen
werken of dat ze gebruik willen maken van
(thuis)hulp aan gezinnen met jonge kinderen
met een verstandelijke belemmering.
‘Kleine Stapjes’ is geen dvd die u één keer bekijkt
om precies te weten wat hij te bieden heeft. Bij
elke volgende keer zult u weer nieuwe aspecten
zien, die u daarvoor wellicht niet had opgemerkt.
Dat komt omdat uw kind intussen weer zoveel
is gegroeid. Zo kan deze dvd jarenlang een leidraad voor u zijn.
Deze dvd is niet syndroom-specifiek. Hoewel
er alleen kinderen met Downsyndroom worden
getoond, gaat het gestelde evenzeer op voor
kinderen met andersoortige belemmeringen.

Productie:
Macquarie University
Nederlandse bewerking:
Stichting Downsyndroom
Financiële steun:
Ministerie van WVC

Kleine Stapjes

Kleine Stapjes
Deze dvd hoort bij de ringband ‘Kleine Stapjes’.
Het is een soort Teleac-cursus Early Intervention
van elf lessen die bij elkaar meer dan drie uren
duren:
1. Inleiding
2. Kinderen leren, ouders onderwijzen
3. De volgorde van ontwikkelingsstappen
4. Toetsing
5. Geschikte taken kiezen
6, 7. Het lesgeven zelf 1 en 2
8. Spelen, herinneren, generaliseren
9. Iets bij een voorbeeld zoeken
10, 11. Taalontwikkeling 1 en 2

Stapjes
Kleine

- Kleine stapjes, grote sprong.
Hoe pas je Kleine Stapjes toe in je dagelijkse leven.
- Kleine stapjes, instructie DVD. De originele Australische DVD bij het Early
Intervention programma Kleine Stapjes. Is een praktische leidraad bij
Kleine Stapjes.
- GRATIS bonus CD met rustgevende muziek voor baby’s en peuters.

Pakket 2 – School: € 11,95
Bestelcode ACTIE2

- Down to Earth, integratie van kinderen met Downsyndroom in het
reguliere basisonderwijs.
- Down Ahead, integratie van leerlingen met Downsyndroom in het reguliere
vervolgonderwijs.
- GRATIS bonus CD, Zonder taal geen verhaal. Leuke taalsprookjes.

Pakket 3 – Jongvolwassenen: € 11,95
Bestelcode ACTIE3

- Get Down on it!: integratie van mensen met Downsyndroom op de
werkvloer.
- Settling Down, op jezelf wonen.
- GRATIS bonus DVD Downistie, leuke serie voor jongvolwassenen
met Downsyndroom.

Pakket 4 - Alles
(dus de pakketten 1, 2 en 3!) voor € 30,Bestelcode ACTIE4

Bestel snel via www.downsyndroom.nl/winkel
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Links Harry Hertsenberg, rechts Willem van Dooren.

Aboma rijdt zuinig voor SDS

Vorig jaar is het nieuwe rijden geïntroduceerd binnen onze
organisatie. Een jaar lang hebben onze Aboma-medewerkers
zich ingezet om, met een leasepark van zo’n 80 bedrijfs
auto’s, het totale brandstofverbruik te verlagen. Het bedrag
dat hiermee is bespaard, € 3.500 in totaal, gaat in zijn
geheel naar Stichting Downsyndroom. Dit goede doel is aan
gedragen door onze medewerker Willem van Dooren, trotse
vader van een tweejarige zoon, Mats, met het Downsyndroom.
Willem van Dooren: ‘Voor ons is SDS zeer waardevol.
We kunnen met al onze vragen bij hen terecht en hun inzet
voor een maatschappij waarin mensen met Downsyndroom
zoveel mogelijk mogen participeren, is iets waar Mats nog
veel profijt van gaat hebben.’
Vrijdag 25 september 2015 werd de cheque ter waarde van
€ 3.500 overhandigd door Harry Hertsenberg, algemeen
directeur van Aboma.

Oproep
Ik heet Fréderique en ben bijna 14 jaar. Ik woon in Haren, in
Groningen. Ik zit in de tweede klas van het VMBO BB en heb het
daar erg naar mijn zin. Ik ben goed in wiskunde en vind Engels
en biologie de leukste vakken.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en hockey. Ik speel in G1 van GHHC
in Haren.
Ik zoek leeftijdsgenoten om iedere één à twee maanden af te
spreken en iets te ondernemen, zoals gezellig te gaan shoppen,
naar de film te gaan of iets anders gezelligs te doen. Ergens in
Nederland; het is geen probleem als je iets verder weg woont.
Wil je reageren op deze oproep? Mail dan naar
info@downsyndroom.nl. Wij sturen je mail dan
door naar Fréderique.

Giften
24-08-2015

Marian de Graaf www.sieradenuitdenatuur.nl

20-09-2015

Dam tot Damloop. Er deden dit jaar 2 teams voor de SDS mee aan de Damloop. Alle 19 deelnemers hebben zich laten sponsoren voor de SDS en liepen 10 Engelse mijlen. Een hele prestatie waar ze ontzettend trots op mogen zijn.

02-10-2015

Lida en Alb van Putten. Donaties i.v.m. 50-jarig huwelijksfeest

06-10-2015

Hubert Oversteegen. Afscheidsreceptie Hubert Oversteegen, opa van Julian. Julian woont samen met zijn ouders
en zijn zusje in Sydney. De zorg voor Julian is ook in Australië prima geregeld. Toen hij drie jaar werd, is hij naar
een gewone primary school gegaan, waar ook extra begeleiding voor hem is.

€ 165
€ 5.632,18

€ 2.190

€ 2.345
22-10-2015

Aboma rijdt zuinig voor SDS

€ 3.500

SDS wil alle donateurs, sponsors en andere betrokkenen bij deze giften nogmaals van harte bedanken voor hun inspanningen
en bijdragen!
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Downsyndroom Poli’s en Downsyndroom Teams
Leiderdorp/Alphen a/d Rijn
Downsyndroom Team Rijnland. Rijnland Ziekenhuis
Locatie Leiderdorp. Michel Weijerman, kinderarts,
m.weijerman@rijnland.nl. Afspraken
(071) 582 8052 (Poli Kindergeneeskunde) of
(071) 580 2831 (Helen Versteegen, contactouder)
Amersfoort
Samenwerkingsverband voor regio Eemland, Meander Medisch Centrum. Paul Hogeman, kinderarts
(033) 850 5050 (Meander Ziekenhuis),
p.hogeman@meandermc.nl. Sandra Hertog, MEE
Utrecht, (033) 460 6500, shertog@mee-utrecht.nl
Amsterdam
Academische consultatie VU medisch centrum.
Chantal Broers, kinderarts. Afspraken via
(020) 444 0887
Hoofddorp/Heemstede
Upside Down Team, Spaarne Ziekenhuis
dr. J.P. de Winter, kinderarts. Inl. polikliniek
Kindergeneeskunde (023) 890 74 00
upsidedownteam@spaarneziekenhuis.nl
Groningen
Downsyndroom Team Martini Ziekenhuis
downteam@mzh.nl, I.I.C. Wijmenga, kinderarts.
Info en aanmelden (050) 524 6900. Elke vierde
dinsdag v.d. maand.
Almere
De Kinderkliniek, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere.
Tel: 036-7630030, fax: 036-7630035
Mail: afspraak@dekinderkliniek.nl. Contactouder:
Mariëtte van Vugt: mariette.van.vugt@kpnmail.nl
Meppel
Downsyndroom Team Noord Nederland
Diaconessenhuis, Kinderpoli, A.C.M. Van Kessel,
kinderarts. Elke derde dinsdag in de maand van
13.30 tot 16.00 uur. Afspraken via Sylvia Post en
Jenny ten Hartog (0522) 233 804
Utrecht
Downsyndroom Team Utrecht
St. Antonius Ziekenhuis. E. Post, kinderarts.
H. van Wieringen, kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen.
Spreekuur 1 à 2 x per maand op ma. Secretariaat
kindergeneeskunde, tel. 088-320 6300. Mail:
downteam-utrecht@antoniusziekenhuis.nl. Tijdens
poli-middag zijn ook aanwezig: KNO-arts, oogarts
en orthoptiste, kinderrevalidatiearts, kinderfysiotherapeut, logopediste, consulent van MEE,
coördinator Downteam.
Gouda
Downsyndroom Team Midden-Holland, ondergebracht bij MEE MH. Coördinator Carola Littel
(0182) 520 333, downteam@meemh.nl
Secretaresse Gea v.d. Velden, (0182) 520 333
Den Haag e.o.
Downsyndroom Team ‘s Gravenhage e.o.
HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis.
Info en aanmelden: (070) 210 7371,
a.vanbruggen@hagaziekenhuis.nl
66 • Down+Up 112

Sliedrecht
Downsyndroom Team Drechtsteden
Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Sliedrecht
ASZ kindergeneeskunde (078)6523370
Boxtel
Downpoli 18+
Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Liduina, Liduinahof 35, 5281 AD Boxtel. Drs. P.T.H. Vos, arts. Poli
elke 4 weken op woensdagochtend via verwijzing
huisarts/specialist. Afspraken ma-do 09.00-17.00:
(0411) 656877. Contactmogelijkheid: pvos@cello-zorg.nl; p.vos@jbz.nl en polivg@cello-zorg.nl
Tilburg
Downpoli 18+ Amarant /AVG: inl. Rian Kluyt,
coördinator/poliverpleegkundige, 013 4652261,
mail: r.kluyt@amarant.nl
TweeSteden ziekenhuis, Kasteellaan 2 in Waalwijk
(Downpoli) en Bredaseweg 570 in Tilburg (alleen
AVG); Zandoogjes 9 in Breda (Downpoli) en Leijen
akkerplein 4 in Rijsbergen (alleen AVG)
Tiel
Downsyndroom Team Ziekenhuis Rivierenland
Kinderarts mw. A.J.I.W. Bergman-van Emous.
Info en aanmelding: secr. A. van Lienden (0344)
674666 (di-wo-vrij). Poli op di-ochtend. Afspraken
(0344) 674046 (poli kindergeneeskunde).
Den Bosch
Downteam Jeroen Bosch Ziekenhuis, mw. dr.
E. de Vries, kinderarts en mw. M.W. van Steenbergen, kinderarts. Info: (073) 5532304

Veldhoven
Downsyndroom Team Veldhoven, Maxima Medisch
Centrum, locatie Veldhoven. Info Francien Kerkkamp,
coördinator, (040) 888 8270
Downpoli 18+: MECK, Provincialeweg 44, tel.
088 5516234, mail polikliniek@lunetzorg.nl.
Boxmeer
Downsyndroom Team Maasziekenhuis Pantein.
Afspraken: poli tel. (0485) 567 500 / 505. Mail:
SecM_kind@maasziekenhuispantein.nl.
Medisch coördinator: G. Janssen, kinderarts.
Helmond
Downpoli Team Helmond, Elkerliek ziekenhuis Helmond, R.F. Bos, kinderarts. Info Peter Janssen,
coördinator (0492) 595173, mail
pjanssen@elkerliek.nl, Mia Kusters, contactouder
(0493) 492023, mail bjen@hetnet.nl.
Deurne
Downsyndroom Team 18+
Medisch coördinator: mw. A. Coppus, arts VG. Locatie: Elkerliek ziekenhuis Deurne. Inl.: Peter Janssen
(0492 595173) pjanssen@elkerliek.nl;
Marijke de Witte (0493 329433) MdWitte@oro.nl.
Venlo
Downsyndroom Team Noord-Limburg, Poli Kinder
geneeskunde VieCuri Medisch Centrum voor
Noord-Limburg, Postbus 1926, 5900 BX Venlo.
Contactpersoon: H. Thissen, secr. (077) 320 5730

Bergen op Zoom
Downsyndroom Team West Brabant
Ziekenhuis Lievensberg, Bergen op Zoom. Coördinator: H. Quik-Schrauwen, revalidatiearts. Contact
persoon: E. van der Lugt. Inl. tel. (0164) 278 310
of mail: downteam@lievensberg.nl.

Maastricht
Downsyndroompoli Zuid-Limburg, Academisch
ziekenhuis Maastricht. Dr. J. Schrander, kinderarts en
medisch coördinator, mevr. Lea Lapré, coördinator,
mail llap@paed.azm.nl. Adres P. Debyelaan 25,
6229 HX Maastricht, tel. (043) 3875284.
Downsyndroom Team 18+
Coördinator Sera Langenveld, (043) 3875855

Breda
Downteam Amphia Ziekenhuis. Inl. en aanmeldingen via secr. Kindergeneeskunde, tel. 0765952629/5951012, C. Verkooijen, ass. Spreekuur
elke laatste vr-middag van de maand.

Zutphen
Down-polikliniek Gelre ziekenhuizen. Afspraak na
overleg via mw. A. Hulst, coördinator en kinder
verpleegkundige, downpolikliniek@gelre.nl
Tel. 0575-592824 (poli kindergeneeskunde)

Early Intervention/speelgroepen/schoolvoorbereiding
Den Haag - meerdere groepen
St. Middin. Early intervention, ambulante bege
leiding. Marise Gast. Speelleergroep op di-ochtend.
1-4 jaar. Methode Kleine Stapjes.
Mail a.van.ojen@middin.nl of tel. 06 13083949.

Rosmalen - speelgroep
Early Bird. Early Intervention speelleergroepen
van 0 tot 5 jaar. Speelgroep 0-3 jr op vr-ochtend en
schoolvoorbereidend klasje op wo-ochtend. Info:
06-21528669; www.stichtingearlybird.nl.
Mail via website.

’s-Gravenzande - speelleergroep
De Regenboog. Voor kinderen tussen de 1-4 jaar.
1x per 14 dagen samen met ouders/verzorgers op do.
van 9.00-11.00 uur. Inl. (0174) 417387;
info@kinderfysiotherapieregiowestland.nl.

Baexem - speelgroep en schoolvoorbereiding
PSW Junior (0475) 452 745, Marlies Kusters
Zie www.psw.nl; mail speelleergroep@pswml.nl en
schoolgroep@pswml.nl

Noordwijkerhout - speelleerochtend
Woensdagochtend. Stichting Het Raamwerk
Monique Tjoelker (0252) 373441
Mail m.tjoelker@hetraamwerk.nl.

Helmond - speelgroep
Stichting ORO Helmond, (0492) 530 053.
Jolanda Maas, Ted van Giezen. Dagdelen: speelleergroep en schoolvoorbereidende groep.

MEE mag u doorverwijzen naar een speelleergroep, maar heeft vaak te weinig informatie.
Heeft u nog een goede tip? Laat het ons weten: info@downsyndroom.nl

SDS-KERNEN
Hieronder telefoonnummers en e-mailadressen
van de coördinatoren van de SDS‑Kernen. Ouders
die met andere ouders in contact willen komen,
kunnen bellen naar het nummer in hun regio.
Groningen
Willemijn Akkermans en Mark Brans 050 5718850
Lidy Hendriks en Jan Blok 050 573 22 34
Ronald Olsen en Huyla Halici 050 5716131
kerngroningen@downsyndroom.nl
Friesland
Peter Blaauw, Kerncoördinator, 06-15968841
Jan Noorderwerf 0515 427511 of 06 22827477
kernfriesland@downsyndroom.nl;
www.sdskernfriesland.nl
Drenthe
Hannie Berends, Meppel 0522 24 09 08
Sjacko de Jonge, Kerncoördinator 0528 27 43 60
Ina de Vries, Klazienaveen 0591 31 36 42
kerndrenthe@downsyndroom.nl
West-Overijssel
Dominique van der Knaap, 038-3326069
Strephanie Helbig, 038-2306686
kernwestoverijssel@downsyndroom.nl
Twente
Roelof en Chantal Wobben, 074-2773712
Jeroen en Linda de Boer, 074-2504564
Richard en Karin Gerritsen Mulkes, 06-14661315
kerntwente@downsyndroom.nl
Doetinchem
Wouter en Marlies Bongers, 0314-842068
Roy en Marleen Arentz, 0314-662284
Fam. Wolters, 06-23791840
kerndoetinchem@downsyndroom.nl
Apeldoorn
Regina van Etten, 06-2190 6021
Joyce Bakx, 06-5434 7884
Tessa Helvoirt-Uijl, 026 327 4330
kernapeldoorn@downsyndroom.nl
www.sdskernapeldoorn.nl

Amsterdam
Annemieke Blank 020 6717350
Petra van Doorn 020 6123209
Joffrey van der Vliet 020 8465287
info@downsyndroomamsterdam.nl
kernamsterdam@downsyndroom.nl
www.downsyndroomamsterdam.nl
Leiden
Joyce en Ed Willems 071 4088343
kernleiden@downsyndroom.nl
Noordelijk Noord Holland
Ed en Jolanda Langedijk: 072 5039231
Jeanette Groen: 075 6428133;
kernnoordelijknoordholland@downsyndroom.nl;
www.downspeelgroep.nl
Haaglanden
Yvette Lohuis
070 3176259
kernhaaglanden@downsyndroom.nl
www.kernhaaglanden.webs.com
Utrecht
Bertina Slager, 06-12930437
Tamara de Kroon
kernutrecht@downsyndroom.nl
Het Groene Hart
4 t/m 12 jaar: Jan-Willem en Monique Vlierboom,
0182 580 048; 13 jaar en ouder:
Yvonne en Han Kamperman, 0182 526 675;
Tot 4 jaar: Sandra Korenwinder, 0348 690448
www.sdsgroenehart.nl
kerngroenehart@downsyndroom.nl
Rotterdam
Saskia van den Berg, tel 0181-324432
Martine Sitter, tel 06-50512797
Petra Visser, tel 06-41491741
Annemarie Kranenburg, tel 06-51023694
kernrotterdam@downsyndroom.nl

Dordrecht
Linda de Vos, Kerncoördinator, 078 6312036
Marjolein de Vin, 0180 463717
kerndordrecht@downsyndroom.nl
West Brabant
0-6 jr: Marjan Middelhof, 078 887 1666
7-15 jr: Wendy Sanderson, 076 5652014
Vanaf 16 jr: Muriel Moerings, 0165 550 269
kernwestbrabant@downsyndroom.nl
Tilburg
Esther de Kock, 013 505 5868
Danielle Molenschot, 06-51362851
kerntilburg@downsyndroom.nl
Den Bosch
Wendy Verlouw: 06-48525059
Margie Korsten: 06-44110271
kerndenbosch@downsyndroom.nl
Eindhoven
Tineke Eulderink-Barbiers, 040 253 00 48
Mia Kusters, 0493 492 023
kerneindhoven@downsyndroom.nl
Noord-Limburg
Louise Peeters 077 3967140, Margriet Brouwers
077 4632662, Elona Tielen 077 464 1711,
Wendy Cremers, Midden-Limburg 0475 543030
kernnoordlimburg@downsyndroom.nl
Zuid-Limburg
Kerncoördinator:
Michel van Zandvoort
Marcia Adams
kernzuidlimburg@downsyndroom.nl
www.downsyndroomlimburg.nl
Zeeland
Kerncoördinator Jacqueline Filius, 0113 211190,
Ria de Ridder, 0118 46 2775, Louise de Ronde,
(0111) 461408, kernzeeland@downsyndroom.nl

Nijmegen
Marion Terpstra 024-6451112, kinderen tot 4 jaar.
Marlies Schoonen 024-3770768: blogspot.
Nadine Claessen 026-3794162: activiteiten.
Kim Martens 024-3236397: handpraat/comm.
kernnijmegen@downsyndroom.nl
www.sdskernnijmegen.nl
www.sdskernnijmegen.blogspot.com
Amersfoort
Caroline van Dorresteijn (035) 603 0106
Jolanda Blaauw (033) 8884188
Elma Kollen (033) 432 5285. 10-Plussers:
Pauline van den Brink (033) 888 7368
Monique Rabeling (033) 494 73 28
kernamersfoort@downsyndroom.nl
Haarlem
Robbert Lammertink, 06 14477827
Christien Creed-van Citters, (023) 5312382
kernhaarlem@downsyndroom.nl
Flevoland
Esther Veenhuis, Noordoostpolder e.o. 0527615192 / 06-51719964, Cynthia Plomp, Lelystad/
Almere e.o. 06-12762415, Alma Kroese,
Swifterbant/Dronten e.o. 0321-849362

De Stichting Downsyndroom heeft ten doel, zonder enige binding met welke
politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige opvatting dan ook en zonder
aanzien van ras of nationaliteit, al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de
ontplooiing en de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met Downsyndroom,
zowel voor wat betreft hun gezondheid als hun opvoeding, hun onderricht en hun
ontwikkeling om zodoende hun aanpassing aan en integratie in de maatschappij
zodanig gunstig te beïnvloeden dat zij in overeenstemming met hun eigen wensen
een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden – geheel indachtig het feit dat onze
Grondwet voor hen geen uitzondering maakt – waarin daadwerkelijk kan worden gerealiseerd wat voorzien is in de verklaring van de Verenigde Naties over de rechten
van de gehandicapten.
Donateurs van de SDS betalen minimaal € 45,- per jaar (mits zij in Nederland
wonen, anders € 50,-). Het streefbedrag bedraagt echter € 50,-, resp. € 55,-, waarbij extra steun zeer welkom is.
Het donateurschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het
lopende jaar op het SDS‑bureau een schriftelijke opzegging is ontvangen!
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Maud
Maud, sterk krijgster betekent haar naam. Een
betere naam hadden we haar niet kunnen geven.
Wat zijn wij trots op onze kanjer!!!
Familie Versluis

