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Kleine Stapjes-app
‘Overzichtelijk, compact, helder’: dat zijn de eerste
reacties van de ouders die de app Kleine Stapjes al
hebben. Je hoeft niet meer aan te kijken tegen een heel
dikke map, maar krijgt alle stapjes op maat aangeboden.

Als je kindje Downsyndroom heeft, moet je je kind meer
ondersteunen en stimuleren zodat het zich goed kan ontwikkelen.
De methode Kleine Stapjes is hierbij een hulpmiddel. Via heel kleine
stapjes kun je je kind helpen om zich te ontwikkelen. Voor ouders
is de methode heel prettig, je leert goed naar je kind te kijken en
nog meer plezier te beleven aan de ontwikkeling van je kind. De
methode is bruikbaar voor kinderen van 0 tot ongeveer 5 à 6 jaar.
De app is verkrijgbaar
in de App store.
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Dreamnight
i n t h e zo o
Begin juni 2016 zijn ruim 700 gezinnen naar een Dreamnight geweest in Burgers’ Zoo,
Dierenpark Amersfoort, WILDLANDS en Artis. De dierenparken hebben de gezinnen op
verschillende manieren getrakteerd: met eten, drinken, acteurs, muziek en schmink.
Het was voor alle deelnemers weer één groot feest!
Alle vrijwilligers, medewerkers van de parken en iedereen die deze Dreamnights
mogelijk hebben gemaakt: duizendmaal dank!
Foto's: Erik en Marian de Graaf, Mary Kouwenhoven.
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Als eten niet vanzelf gaat
Voedselweigering kan eetmomenten
veranderen in een uitputtende strijd.
Door een intensieve behandeling bij
SeysCentra leerde de nu 4-jarige Joa weer
eten. Moeder Claudia vertelt hoe dat ging.
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Indy heeft enorm
veel energie

De 14-jarige Indy heeft altijd veel gesport.
Het helpt hem zijn overtollige energie kwijt
te raken, maar is natuurlijk ook belangrijk
voor zijn ontwikkeling en sociale contacten.
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Actueel
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Een tweeling en
maar ééntje met
Downsyndroom?
Begin juni van dit jaar kwamen twaalf
tweelingen en een drieling met hun ouders
bijeen in het Uilenbos in Lunteren. Voor
kinderen en ouders was het een feest van
herkenning. Gezamenlijk lachen over die
steeds maar terugkerende vraag: ‘Een tweeling
en maar ééntje Downsyndroom? Kan dat?’

32

In de Update aandacht voor pijnbeleving bij volwassenen met Down
syndroom, naar aanleiding van een promotie-onderzoek door
Nanda de Knegt. Daarnaast een aflevering uit de serie ‘De grote follow-up
enquête’, over de ontwikkeling van vaardigheden (zelfredzaamheid,
spraak-taalontwikkeling, lezen, schrijven, rekenen en computer skills).
Dit ontwerp wordt u
aangeboden door:
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Op de omslag staat Milou Vrolijk, foto: Fero studio te Voorburg.
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Ik heb het er vaak over met ouders: als je zelf Downsyndroom
hebt geaccepteerd, volgt nog een grote klus: omgaan met de
reacties uit de omgeving. Vroeg of laat gaat het gezin weer
draaien. Het leven met een kind met Downsyndroom wordt het
gewone leven. Wat niet gewoon wordt, is dat je nooit meer
onbevangen je kind kunt opgeven voor de peuterspeelzaal, de
school, voetbal of zwemmen. Altijd moet je er iets bij vertellen.
Altijd ben je afhankelijk van de reactie van de ander. Pakken ze
het goed op of schrikt het af? En telkens weer moet je vooraan
beginnen met de ander wijzer maken. Soms reageert iemand
meteen met begrip en enthousiasme. Dan ben je als ouder blij en
misschien wel dankbaar. En eigenlijk is dat erg. Hoever zijn we
afgezakt als je blij bent wanneer iemand normaal reageert?
In de discussie rond de NIPT valt het buitenstaanders op dat
ouders van een kind met Downsyndroom zo positief zijn. Dat kan
niet waar zijn; ‘die positieve ouders zeggen niet de waarheid’
wordt er geconcludeerd. Wat deze buitenstaanders niet begrijpen,
is dat die positieve houding een reactie is op jarenlange
ervaring met afwijzingen. Hoe onmenselijk is het eigenlijk dat
je als ouder het gevoel hebt dat je het leven van je kind moet
rechtvaardigen? En is het niet erg begrijpelijk dat wanneer
anderen om die rechtvaardiging vragen, je als ouder teruggrijpt
op dat wat je in overvloed hebt: de onvoorwaardelijke liefde voor
je kind.
Stop met kinderen te degraderen en ouders zullen vanzelf
genuanceerd overkomen. Want als je niet het gevoel hebt dat je
je moet verdedigen, dan ben je ouder van een lief kind. Want het
is jouw kind. En jouw kind heeft streken, maakt grappen, is soms
makkelijk en soms moeilijk. Want het is een kind.
In deze Down+Up geven we weer de nodige ervaringsverhalen.
Een bijzondere start in India, over G-hockey, over een
zorgboerderij. Ook vindt u prachtige foto’s van tweelingen. Met
hen hebben we een heel leuke en informatieve dag gehad in
Lunteren. Op het moment dat deze Down+Up bij u op de mat
ligt, zijn 20 sporters klaar om de Damloop te gaan lopen, zij
lopen 5 of 10 Engelse Mijl en hebben hiervoor sponsoren gezocht
voor de SDS. Super trots zijn we op Daphne Westerveld en
David de Graaf: zij lopen de 5 Engelse Mijl.
We hebben dit nummer weer met plezier voor u gemaakt. Heeft u
vragen, opmerkingen of tips voor ons? Wij vinden het altijd fijn
om van u te horen of te lezen.
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Giften������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 65
Downsyndroom Poli’s en Teams���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66
SDS-Kernen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67
Deadline volgend nummer: 18 oktober 2016

Regina Lamberts, directeur SDS
reginalamberts@downsyndroom.nl
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Doneren aan de Stichting Downsyndroom
kan voordeliger
U leest de Down+Up, dus u bent waarschijnlijk donateur: dankzij uw donaties kunnen wij ons werk doen.
Maar weet u ook dat andere instanties kunnen meebetalen aan uw donatie aan de SDS? Er zijn bijvoorbeeld
zorgverzekeraars die een donatie aan een patiëntenvereniging vergoeden. Kijk hiervoor bij de voorwaarden
van uw verzekering. Als uw verzekeraar een bewijs van ‘lidmaatschap’ nodig heeft, kunt u mailen met
info@downsyndroom.nl.
Een andere mogelijkheid is dat de Belastingdienst meebetaalt aan uw donatie. Hiervoor moet u met een
onderhandse overeenkomst vastleggen dat u minimaal 5 jaar een bedrag aan de SDS schenkt. U kunt, met
een onderhandse overeenkomst, ieder bedrag opvoeren bij uw belastingaangifte. Er geldt dus geen financiële
drempel. Overigens, als u per jaar € 100 of meer op deze wijze doneert, hoort u bij onze Club van 100 met
enkele extra voordelen. Een voorbeeld van een onderhandse overeenkomst of meer informatie kunt u krijgen
via info@downsyndroom.nl of door ons even te bellen.

Als ik dit vooraf had
geweten
Al enige maanden werken Angela Lukus en Marlies Wisse
namens de SDS aan het maken van de documentaire
‘Als ik dit vooraf had geweten’. De documentaire laat
moeders aan het woord, die zelf vertellen hoe het is
om een kindje met Downsyndroom te krijgen en te
hebben. Angela en Marlies hebben samen met bureau
5gradenoost een prachtige crowdfunding-actie opgezet.
Zij hebben in twee maanden € 12.094 binnen gehaald,
een fantastisch bedrag. We zijn nu heel druk bezig om
het resterende bedrag bijeen te krijgen. En dan kan
de documentaire worden gemaakt. Een noodzakelijke
aanvulling aan het symposium ‘De vervolmaakte mens’
en alle andere acties van de SDS.

SDS en FC Utrecht
De SDS wordt eenmalig shirtsponsor bij
FC Utrecht! Telecombedrijf Tele2 is sinds vorig
voetbalseizoen een partnership aangegaan met
FC Utrecht, en wil thuiswedstrijden gebruiken
om goede doelen een podium te geven. Ons logo
komt op de achterkant van de shirts en ook de
led-borden langs het veld zullen het SDS-logo
laten zien. Daarnaast krijgen we vier volledig
verzorgde arrangementen in de Tele2 Connected
Lounge. Het gaat om de wedstrijd FC Utrecht NEC van 30 oktober! We maken er een geweldige
happening van.
Hou www.facebook.com/StichtingDownsyndroom
in de gaten voor de kaarten voor het viparrangement en andere leuke acties.
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Dam tot Damloop,
17 - 18 september 2016
Op 17 september lopen tien mannen en vrouwen
5 Engelse Mijl (8 km) tijdens de Damloop by night. Een
dag later lopen tien mannen en vrouwen de 10 Engelse
Mijl (16 km) tijdens de Dam tot Damloop. Alle lopers
hebben hard getraind en hebben zich laten sponsoren
ten bate van de SDS. Een dubbele prestatie dus. Het is
de vierde keer dat er teams van de SDS meelopen. Wilt
u volgend jaar ook meelopen? Het lijkt ons heel erg
leuk. En u kunt nu vast beginnen met trainen. Ook voor
mensen met Downsyndroom is de 5 mijl echt mogelijk.
Daphne en David gaan deze afstand dit jaar in het
SDS-groen lopen!
Wilt u nu nog snel de lopers een hart onder de riem
steken en sponsoren?
Kijk dan snel op downsyndroom.geef.nl

Nieuws
De vervolmaakte mens
Op 26 september a.s. vindt in Corpus in Leiden het symposium ‘De Vervolmaakte Mens’ plaats – een initiatief
van Stichting De Upside van Down, in samenwerking
met Stichting Downsyndroom.
Met dit symposium willen wij bijdragen aan een breder
gedeeld begrip over de rol van prenatale screening in
Nederland en het verbeteren van de counseling aan aanstaande ouders. De stichtingen sturen nadrukkelijk niet
op specifieke uitkomsten. Om dit te waarborgen hebben
wij gezorgd voor een onafhankelijke dagvoorzitter en
gerenommeerde sprekers. De betrokkenheid van diverse
grote namen in het veld van Downsyndroom, prenataal
testen en counseling, waarborgen een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk symposium.
Wij zetten ons in voor een verbeterde beeldvorming
rondom mensen met Downsyndroom. Wij streven ook

naar een evenwichtige beeldvorming rondom Downsyndroom bij aanstaande ouders. Dit kan ouders helpen bij
de overwegingen om al dan niet te kiezen voor een prenatale test. Evenwichtige beeldvorming wordt nog belangrijker als een vrouw zwanger blijkt van een kind met
Downsyndroom. Ouders staan dan voor een ingrijpende
keuze, die vaak van grote invloed is op hun leven.
Wij vinden het in het licht van recente ontwikkelingen
op het gebied van prenataal testen belangrijker dan ooit
dat ouders de best mogelijke begeleiding en informatie
krijgen bij het maken van hun keuzes. Deze begeleiding
moet uitgaan van een realistisch en evenwichtig beeld
van het leven met Downsyndroom in de 21ste eeuw.
Zorgprofessionals spelen onbetwistbaar een cruciale rol
bij deze voorlichting en begeleiding. Het symposium
biedt hopelijk zowel bijdragen aan nieuwe inzichten en
ontwikkelingen in screening en counseling als handvatten voor de dagelijkse praktijk. Er zijn nog kaarten beschikbaar. We hopen u op 26 september te verwelkomen.
Zie www.devervolmaaktemens.nl.

'Beards for Down' in Duurstede
Op zaterdag 13 augustus vond in Wijk bij Duurstede de eerste editie
plaats van het evenement ‘Beards for Down’, vernoemd naar de
gelijknamige organiserende stichting. Deze stichting, ontstaan uit een
hechte vriendengroep met daarin fanatieke baarddragers, organiseert
voor kinderen en jongvolwassenen met Downsyndroom activiteiten en
belevenissen.
Het event werd druk bezocht, en zoals het er nu uitziet zal deze
zeer geslaagde en gezellige dag volgend jaar zeker terugkeren op de
plaatselijke evenementenkalender. De dag heeft een prachtig bedrag van
bijna € 6.400 opgeleverd.
Meer weten: www.beardsfordown.nl

Een leuke dag met o.a. livemuziek,
oldtimers, verkiezing van de markantste
baard, braderie, modeshow, kidsplein
en nog véél meer.
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Behandeling van eetproblemen door SeysCentra

Als eten niet
vanzelf gaat

Eten kan een feest zijn. Maar bij sommige kinderen loopt het anders. Voedselweigering kan
eetmomenten veranderen in een uitputtende strijd. Zo ontwikkelde Joa Hoiting in zijn tweede
levensjaar zulke ernstige eetproblemen, dat sondevoeding onontkoombaar was. Maar wat dan?
• Tekst: Gert de Graaf. Foto’s: Gert de Graaf.

Gelukkig hielp de sonde bij Joa: hij groeide weer.
Maar hoe ga je daarna verder? SeysCentra bracht de
oplossing. Door een intensieve behandeling bij deze
specialisten in eetproblemen heeft Joa weer leren
eten. Zijn moeder Claudia vertelt over de eetproblemen en over de behandeling ervan.
‘Toen Joa een maand of negen was, begon ik met
het introduceren van potjes. Dat ging hartstikke
goed: hij at alles en ook nieuwe smaakjes vond hij
prima. Je verwacht dan dat je baby ook leert kauwen. Op advies van de logopedist gaf ik hem stukjes brood, Liga en dergelijke, om op te sabbelen.
Maar hij kauwde niet en dat veranderde ook niet.
Potjes gingen wel goed, en gepureerd eten wat de
pot schaft ook. Tenminste in het begin.’
‘Hij verslikte zich weleens bij het eten. Ik weet
niet of dat de aanleiding is geweest, maar hij ging
steeds minder eten, ook van de potjes. Het ging
met ups en downs. Daarbij is hij ook nooit een
goede drinker geweest. Je kon hem geen fles met
pap geven. Hij dronk niet uit de fles, alleen met
een rietje. Tussen de leeftijd van 12 en 18 maanden ontwikkelde Joa ernstig ondergewicht. Eind

2013 – hij was toen bijna 1 jaar en 10 maanden –
kreeg hij een neussonde.’

Mic-key

De neussonde was geen succes: Joa trok hem er
steeds uit en was heel boos. Claudia: ‘We hebben
het tien dagen geprobeerd. Toen heb ik gevraagd
of hij een mic-key kon krijgen. Dat is een sonde
die operatief wordt aangebracht, door de buikwand
heen direct naar de maag.’ Eerst wordt er tijdelijk
een PEG-sonde door de buikwand geplaatst, bij Joa
in maart 2014. Hij was toen net twee jaar en woog
nog geen negen kilo. Een paar maanden later volgt
dan de plaatsing van de mic-key. Dat was in augustus 2014. Vanaf maart 2014 groeide hij door die
sondevoeding als kool. ‘Het was een verademing na
die langdurige strijd om hem met liedjes, grapjes en
gek doen een paar hapjes te laten eten.’

Ooit weer gaan eten?

Toen Joa de sondevoeding kreeg, stopte hij helemaal met ‘gewoon’ eten. Hij was verzadigd. Claudia:
‘Je gaat toch zelf ook geen koekjes eten, als je net
een groot bord eten op hebt. Met de logopediste
heb ik wel geprobeerd om hem een beetje te laten
Down+Up 115 • 9

eten, maar dat lukte niet. Na een jaar sondevoeding heb
ik bij de kinderarts aangekaart dat ik er ook wel weer
een keer vanaf zou willen. Ze noemde SeysCentra als gespecialiseerd in de behandeling van eetproblematiek. Ik
heb haar gevraagd om een doorverwijzing.’

Intake bij SeysCentra

Claudia vervolgt: ‘Tijdens het consultgesprek met de
hoofdbehandelaar en arts van SeysCentra legde ik het
probleem uit. Zij vroegen wat ik zelf als beste optie
zag, want ze hebben de mogelijkheid van ambulante
zorg, dagbehandeling of 24-uurs zorg. Dat laatste leek
hun en mij het beste vanwege de complexiteit van
de problemen bij Joa. Bovendien woonden wij te ver
weg van Utrecht voor dagbehandeling. Ze hebben ook
filmpjes bekeken van eetmomenten. Daarop zie je Joa
zijn hoofd steeds wegdraaien. Hij had geen enkele interesse in eten.’ Het eerste gesprek bij SeysCentra was
eind 2014. Joa kwam op de wachtlijst en kon starten
in april 2015.

Dubbel gevoel

In die maanden dat hij op de wachtlijst stond, had
Claudia een dubbel gevoel: ‘Ik vond het aan de ene kant
heel moeilijk. Je moet je kind vijf dagen per week missen. In het weekend zou hij wel thuis zijn. Aan de andere kant kon ik niet wachten om hem weer te leren eten.
Ik had hem al een aantal weken aangekondigd dat hij
naar een eetschool zou gaan, dat hij daar zou leren eten
en daar zou gaan logeren. Ik heb aan hem niet gemerkt
dat hij het vervelend vond. Er waren natuurlijk tranen
bij het afscheid. Volgens de behandelaars miste hij mij
later ook. Maar over het algemeen was hij vrolijk. Ik had
van tevoren verwacht dat hij wel wat gedragsproblemen
en slaapproblemen zou krijgen. Maar het ging eigenlijk
heel soepel.’
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Persoonlijke benadering

Claudia vervolgt: ‘Ze gaan daar heel goed met de kinderen om en doen leuke dingen met ze. Ik heb nog nooit
zoveel knutselwerkjes gehad. Ze houden ook goed contact met de ouders. Je mag je kind bezoeken wanneer
je wilt en je kunt ze altijd bellen. De eerste twee weken
belden zij mij iedere dag even, daarna twee keer per
week, één keer met de behandelaar voor het eten en
één keer met de persoonlijk begeleider.’
‘Je krijgt ook een map mee naar huis waarin per dag
staat wat ze hebben gedaan. Als ouder schrijf je daarin
wat er het weekend is gebeurd. Ze zijn heel erg betrokken en geïnteresseerd. Als je iets niet begrijpt, leggen
ze het nog een keer uit. De benadering is heel persoonlijk. Toen Joa daarnaartoe ging, hadden ze kabouter
Plop – Joa’s favoriet – op een A4 uitgeprint met daarbij
geschreven ‘Welkom Joa’. Dat hing op de voordeur en
ook op de deur van de groep en slaapkamer.’

Behandeling van het kind

SeysCentra werkt aan de eetproblemen met een
stappenprogramma. De eerste week wordt er vooral geobserveerd om te onderzoeken op welk punt een kind in
het programma kan beginnen. Claudia: ‘Joa stopte bijvoorbeeld dingen in zijn mond. Er zijn ook kinderen die
daar een afkeer van hebben. Joa had wel weerstand tegen eten. Ze zijn toen begonnen met het bewegen van
een vinger over zijn mond. Daarna met het bewegen
van een vinger met een beetje water door zijn mond,
daarna met een vinger met een beetje vla. In heel kleine stapjes lieten ze hem wennen aan eten in zijn mond.
Vervolgens hebben ze hem geleerd om een lepel in zijn
mond te verdragen; dat wil zeggen een lepel vastgehouden door iemand anders, drie tellen in zijn mond en
dan er weer uit.’

‘Pas als een kind een aantal keer een bepaalde vaardigheid goed laat zien, wordt er een volgend stapje geïntroduceerd. Ze werken heel systematisch. Als er iets nog
niet lukt, dan bedenken ze tussenstapjes. Bijvoorbeeld:
in eerste instantie was een lepel vastgehouden door een
behandelaar voor hem nog onacceptabel, maar een plastic slangetje accepteerde hij wel.’
Het was bij Joa toch vooral een gedragsprobleem. Zo
kauwde hij wel op een lepel uit zichzelf, maar hij accepteerde het niet als een ander de lepel vasthield. Claudia:
‘Ze hebben dat gedrag doorbroken en hem vervolgens
geleerd een beetje vla van de lepel te happen. Daarna
drie happen. Toen 50 gram. Het eten van pap werd
vervolgens op dezelfde stap voor stap wijze aangeleerd.
Daarna een gepureerde mix van warm eten. En alles op
dezelfde systematische manier. Hij is daar zeven maanden geweest. Dat vond ik zelf nog vrij snel gaan. Een
week voordat hij weer naar huis kwam, is de mic-key

op mijn aandringen verwijderd. Hij kreeg toen al twee
maanden geen sondevoeding meer, ook in de weekenden
thuis niet meer.’

Begeleiding van de ouders

Gedurende de opnameperiode was Joa de weekenden
thuis. In het begin moest Claudia gewoon sondevoeding
geven en verder nog niets doen. ‘Na een bepaalde periode
gaven de behandelaars aan dat ik thuis moest starten
met hem eten te geven met een lepel. Hij at toen bij
SeysCentra al 100 gram per keer. Die hoeveelheid moest
ik dan twee keer per dag thuis gaan aanbieden. Maar,
wat moet je doen als hij niet meewerkt? Daar kreeg ik
heel precieze instructies voor. Het is belangrijk om consequent te handelen en de eis aan te houden wanneer
Joa weerstand laat zien. Dat moet je op een rustige,
emotioneel neutrale manier doen. Uit mijzelf had ik
bijvoorbeeld de neiging om op die momenten te veel
tegen hem te praten en hem daarbij aan te kijken.
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Maar daardoor beloon je, zonder dat je er erg in hebt,
het weigeren. De behandelaars van SeysCentra maken
je daarvan bewust en leren je hoe je wel effectief hiermee kunt omgaan.’

brood was voor Joa genoeg om daarna ook de Nibbits
niet meer te willen. Daarna lukte het thuis niet meer om
hiermee verder te gaan.’

‘Na de weerstand bij de eerste happen gaat hij eten en
kun je hem positief belonen. Dat is essentieel. Op die
manier is het eten thuis geïntroduceerd. Soms wilde ik
te snel vooruitgaan. Dan remden de behandelaars mij af.
Je moet het echt stapje voor stapje opbouwen. Hij moet
succes hebben, want dat is wat werkt. De behandelaars
kijken zorgvuldig welke beloningen werken bij jouw
kind, ook door gesprekken met de ouders. Bij Joa was
dat: kabouter Plop kijken of een puzzeltje mogen doen.
Dat vindt hij een beloning. In het begin beloon je hem
met iets materieels, bijvoorbeeld speelgoed. Na verloop
van tijd wordt een knuffel of een compliment de beloning. Ik kreeg gedetailleerde aanwijzingen hoe en op
welk moment ik hem moet belonen. Bijvoorbeeld in het
begin na een paar happen, later twee keer tijdens de
maaltijd en nog later pas na de maaltijd. Steeds vaker
eet hij zonder weerstand.’

Op 2 mei is Joa voor de tweede keer opgenomen bij
SeysCentra. Het doel is het leren kauwen van vast
voedsel. Claudia: ‘Een voordeel is dat hij de mensen bij
SeysCentra nu nog goed kent. Dat maakt het makkelijker voor hem. Ze zijn nu gestart met het aanbieden
van Cracottes. Dat zijn crackers die makkelijk smelten
in de mond. Als hij één stukje één keer kauwt tussen
zijn kiezen, dan wordt hij beloond. Ze werken toe naar
pas belonen na meerdere keren een kauwbeweging. Na
de Cracottes gaan ze zachte stukjes fruit introduceren.
Ik ben zo benieuwd hoe we er over een paar maanden
voorstaan.’ n

Training

Ouders kunnen op het behandelcentrum via een camera
meekijken hoe de behandelaar het aanpakt, al vóór ze
worden verondersteld thuis hun kind te gaan laten eten.
Claudia: ‘Vervolgens ga je samen met de behandelaar
aan de slag in dezelfde ruimte. Ik geef Joa eten en krijg
direct feedback van de behandelaar. Een volgende stap
is oefenen zonder dat de behandelaar in dezelfde ruimte
is. Hij of zij kijkt dan mee via de camera en geeft achteraf feedback. Op die manier leer je heel precies hoe je
het thuis moet gaan aanpakken.’

Leren kauwen

Claudia wilde dat Joa ook zou leren kauwen. De logo
pedist van SeysCentra gaf aan dat zijn mondspieren
daarvoor nog te slap waren. ‘We konden beter eerst
thuis een half jaar met dik vloeibaar eten blijven oefenen, zodat hij daaraan volledig gewend zou zijn. Ze
zijn de laatste zes weken van de opname wel gestart
met kauwtraining om te kijken of hij er al iets mee
zou doen. Ze hebben Nibbit-chips geïntroduceerd. Die
smelten min of meer in je mond. De bedoeling was dat
we dat thuis dan met de eigen logopedist voorzichtig
verder zouden uitbouwen. Het eten van dik vloeibaar
voedsel ging goed. Er is nog weleens weerstand, maar
ik weet nu hoe ik dat kan doorbreken. Hij groeit weer
goed en eet in principe alles en hij is over het algemeen
vrolijk. Maar het kauwen… De Nibbits gingen goed en
toen hebben we met de logopedist aan huis besloten
brood te introduceren. Maar één negatieve ervaring met
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Tweede opname

In een enquête onder ouders van kinderen met
Downsyndroom, rapporteerde 4 procent (11 van 267)
een periode met een eetstoornis. We vroegen de ouders wat dit inhield. Bij twee kinderen ging het om
ongeremd dooreten. 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. Bij de in totaal 9 kinderen die
eten (of bepaalde vormen van eten) weigerden, wordt
er bij 6 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, is
niet nagevraagd.

SeysCentra is een landelijk erkend expertisecentrum
met een last-resortfunctie met locaties in Malden,
Utrecht en Maastricht. Tevens biedt SeysCentra ambulante behandeling. SeysCentra behandelt kinderen en
jongeren met chronische en selectieve voedselproblematiek. Voor behandeling bij SeysCentra is een verwijzing nodig van een kinderarts/kinderpsychiater. Voor
meer informatie: www.seyscentra.nl.

Hoe staat het er nu voor?

Het is drie maanden na het interview met Claudia
Hoiting. Zij vertelt: ‘Joa kan nu meer verschillende
zaken eten: stukjes peer, gekookte wortel en
aardappel, stukjes geroosterd brood en stukjes
niet-geroosterd brood met daarop een Cracotte.
Hij kan nu zo’n acht stukjes brood eten in een
sessie. Vaak laat hij zien dat hij kan kauwen, maar
er zijn ook sessies waarin hij het niet doet. Kauwen
is voor hem nog geen automatisch proces. Hij moet
er moeite voor doen. Het is echt oefenen. Ik had
natuurlijk graag meer vooruitgang gezien, maar
misschien wil ik te snel. Toch zit er wel een stijgende lijn in. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij
uiteindelijk zal leren vast voedsel te eten.’
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In groep 8

Silvie Warmerdam is
getrouwd en heeft drie
zonen. Daniël is de
middelste en heeft het
Downsyndroom. Hij is
twaalf jaar en zit in
groep acht van een
reguliere Montessori
school. Het gezin heeft
zes jaar in Amerika ge
woond, zowel aan de
oostkust als in Texas.
Silvie schrijft in haar
columns over het leven
met Daniël in al zijn
facetten.

Column

‘Een zo
zelfstandig
mogelijk leven’
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D

aniël zit dit nieuwe schooljaar in
groep 8 van z’n reguliere Montessorischool. Op school is hij
één van de vier kinderen met het
syndroom van Down – toevallig
allemaal jongens. In onze regio is
hij één van de drie kinderen met
Down die in groep 8 van een gewone basisschool
zitten – gelukkig zit hier een meisje bij. Met de
moeders van deze kinderen pionier ik voor een
plek op een reguliere middelbare school. Onderdeel van deze zoektocht is terugkijken. Waarom
willen we ook alweer regulier onderwijs?

We hadden het makkelijk. Toen Daniël vier jaar werd, hoefden
we niet na te denken over de vraag regulier of speciaal. We
woonden in Amerika, waar alle kinderen uit dezelfde buurt naar
dezelfde basisschool gaan. En waar de basisschool wettelijk
verplicht is om goed onderwijs te organiseren voor alle
kinderen. Er was ambulante begeleiding op school, logopedie en
fysiotherapie. Daniël kreeg z’n onderwijs in een gewone klas, met
leeftijdsgenoten. Waar het nodig was, was er extra begeleiding
in de klas.
We verhuisden naar Nederland toen hij naar groep 4 ging. We
waren zo gewend aan inclusief onderwijs, dat we er niet eens bij
stil hebben gestaan dat het speciaal onderwijs in Nederland ook
een optie is. Wat ook hielp: de moeilijke hobbel naar groep 3
hadden we al genomen.
Samen met Simeon, toen nog het kleine broertje, ging Daniël
naar de Montessorischool. Hij kwam in de middenbouw
– de groepen 3, 4 en 5 in één klas – waar hij twee fantastische
jaren had. Pas toen de vraag op tafel lag of hij wel of niet zou
doorgaan naar de bovenbouw (met groep 6, 7 en 8 in één klas),
moesten we met school het gesprek aan over onze ideeën en
nadenken over de vraag ‘waarom regulier?’.
Ik heb toen op papier gezet wat onze toekomstdroom voor Daniël
is: wat willen wij dat hij bereikt in het leven en wat moeten we

nu doen om die droom straks mogelijk te maken. ‘Als hij maar
gelukkig wordt’, is voor ons niet voldoende. Daan wordt ook
heel gelukkig van tv-kijken en chips eten. Ik schreef: ‘Een zo
zelfstandig mogelijk leven, waarbij Daniël zo zelfstandig mogelijk
woont en een nuttige bijdrage kan leveren aan de samenleving
door het liefst betaald werk.’ We werkten deze visie uit en
beargumenteerden dat de overstap naar de bovenbouw deze
toekomstvisie dichterbij zou brengen. De school ging er in mee.
Uit het promotieonderzoek van Gert de Graaf weten we dat
kinderen met Down het cognitief beter doen in het reguliere
basisonderwijs. De lat ligt hoger, de omgeving is taliger,
klasgenoten geven het goede voorbeeld. En dan is er nog iets
wat wij zagen gebeuren toen Daniël eenmaal in de bovenbouw
zat: zijn sociale vaardigheden zijn zodanig dat hij zich aanpast
aan de omgeving. Hij ging zich als een bovenbouwer gedragen,
juist ómdat dat van hem verwacht werd.
Een argument waarom kinderen de basisschool vaak niet
afmaken, is het gebrek aan vrienden in de klas. ‘Mijn zoon wordt
nooit meer voor partijtjes uitgenodigd’ of: ‘mijn dochter heeft
geen speelafspraakjes meer’. Dat geldt ook voor Daniël. Hij heeft
nauwelijks feestjes en af en toe een speelafspraak. Ik verwacht
dat ook niet. Hij zit niet in het reguliere onderwijs om vrienden
te maken, hij zit in het reguliere onderwijs om te leren hoe het
werkt in de samenleving en hoe hij z’n eigen plek kan creëren.
Hij kan prima opschieten met klas- en jaargenoten. Z’n vrienden
zitten net als hij op G-hockey en G-zwemmen.
Wat hij lastig vindt, is samenwerken met klasgenoten. Hoe doe je
dat nu? Hoe vraag je hulp? Hoe verzorg je je eigen bijdrage aan
het groepsproduct? In het groot overleg hebben we afgesproken
dat dit het belangrijkste leerdoel is voor z’n jaar in groep 8. Met
de musical en het groep 8-kamp in het vooruitzicht, komen er
momenten genoeg om dit te oefenen.
Na het eindkamp en de musical volgt straks het afscheid. We
zetten de komende maanden alles op alles om een bevredigend
antwoord te kunnen geven op de vraag die iedereen straks gaat
stellen: ‘Naar welke school gaat Daniël na de zomer?’ Ik heb onze
toekomstdroom alvast maar weer geprint. n

Down+Up 115 • 15

Elise ligt graag
tussen de lammetjes
Elise de Vries (6) en haar vriendin Loïs ter Maten (5) gaan sinds begin 2016 elke maand op zaterdag
een paar uur naar een zorgboerderij. Moeder Sandra de Vries vertelt hoe dat in zijn werk gaat.
Tekst: Philip Reedijk. Foto ' s: Sandra de Vries en Erica van Leeuwen.
Zowel Elise als Loïs woont in Castricum en volgen speciaal onderwijs bij Heliomare. ‘Onze kinderen kunnen
niet makkelijk zelf buiten spelen’, vertelt Sandra, ‘dus
we zochten naar een leuke bezigheid voor ze, waarbij
ze ook buiten zijn. Het liefst met dieren, want daar is
Elise dol op. We gingen op zoek naar iets in de buurt
en kwamen zorgboerderij De Buitenkans tegen. We zijn
eerst samen met de meiden gaan kijken. De aanpak van
Erica van Leeuwen, de eigenaar, sprak ons zeer aan en
de meisjes vonden de dieren natuurlijk prachtig. Daarna
hebben we een persoonsgebonden budget aangevraagd
en ons aangemeld bij de zorgboerderij.’
De meisjes gaan sinds begin 2016 elke maand samen
naar De Buitenkans, maar hebben daar wel elk een eigen
begeleidster. ‘Er is een vast programma van ongeveer
anderhalf uur: eerst de cavia’s, dan de varkens, de geit
jes, enzovoort. Soms zijn er nieuwe onderdelen, zoals
het borstelen van de paarden. Voor Elise en Loïs is een
pictogrammen-boekje gemaakt, zodat ze precies weten
wat er gaat gebeuren.’
‘Het is maar anderhalf uur, maar het maakt een enorme
indruk op Elise: de hele week loopt ze te kraaien ‘Boerderij, boerderij’. En als ze terugkomt, is ze er nog dagen
helemaal vol van, vooral van de geiten, die vindt ze
prachtig. Gek genoeg moet ze van kippen helemaal niets
hebben. Maar ze gaat gewoon tussen de geitjes liggen
om te kroelen.’
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Elise kan zich verbaal nog niet zo goed uiten, maar aan
de hand van de foto’s die de begeleidsters maken en op
een afgeschermde website plaatsen, kan ze thuis wel
het een en ander vertellen over wat ze heeft gedaan.
‘Ik hoop dat er snel meer tijd beschikbaar is, want Elise
geniet hier echt van.’

Lichaamstaal

Erica van Leeuwen, de eigenaar van De Buitenkans,
heeft haar hele leven gewerkt met mensen en paarden.
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een zorgboerderij
annex bed & breakfast waar negen begeleiders zeven
dagen per week werken met zo’n 60 deelnemers tussen
de 5 en 30 jaar. In haar werk heeft Erica ervaren dat
communiceren via lichaamstaal goed werkt bij kinderen
met Downsyndroom. ‘Lichaamstaal is heel puur, net als
mensen met Downsyndroom. Zij staan heel onbevangen
in het leven. Zonder overal over te oordelen, gewoon
in het moment. Ze kunnen heel erg genieten van kleine
dingen en dat vind ik prachtig om te zien. We hebben
elkaar over en weer volgens mij veel te bieden. Het
werken met mensen met Downsyndroom leert mij te zien
hoe fantastisch het leven in elkaar zit en dat elk mens
altijd capaciteiten heeft. Als ‘leraar’ hoef je alleen maar
te zoeken naar de mogelijkheden: er zijn geen plafonds,
er is altijd een volgende stap'.

Ondertiteling

‘Ieder kind krijgt een eigen programma; we proberen altijd aan te sluiten bij de veilige mogelijkheden van onze
deelnemers. Elise en Loïs zien de wereld nog erg vanuit
een ik-beleving en konden bijvoorbeeld niet makkelijk
samen spelen. Daarom hebben ze allebei een eigen begeleidster, die bij alles wat ze doen voor een soort ondertiteling zorgt: ‘Nu doen we dit, nu doen we dat.’ De
pictoboekjes helpen daar ook bij, dat geeft de structuur
aan. Op die manier dagen we ze uit langzamerhand dingen samen te doen. Dat kunnen eenvoudige dingen zijn,
zoals het voeren van een cavia: eerst voer in een bakje
doen, dan met het bakje door de stal naar buiten lopen,
het hok open, cavia eruit, zachtjes aaien op schoot,
voorzichtig terug in z’n hok, deurtje dicht. We zien nu
– na een paar maanden – al dat dat werkt. Ze houden
rekening met elkaar en hebben ook motorisch stapjes
gemaakt. Als je met hun beleving meegaat en hun
stapjes ondertitelt, breng je een soort lijm aan in hun
geheugen. We zorgen er daarbij voor alles positief te
benoemen: ze mógen dingen doen. Zo geef je structuur
en grenzen, die voor duidelijkheid en daarmee veiligheid
zorgen. Het is mooi om te zien hoe de meisjes samen
groeien, en ook hoe de ouders thuis dingen oppakken
die Elise en Loïs hier leren.’

‘Grenzen
stellen
schept
veiligheid’

Dat is ook de visie van Erica: ‘Ons zorgaanbod is er echt
op gericht kinderen iets te leren. Ik heb gemerkt dat
je de meeste kinderen helpt door hun ouders goede instructies te geven, zodat ze er ook iets van mee kunnen
nemen naar huis, om hun leven makkelijker te maken.’

Rekening houden

Elise en Loïs hebben het ondertussen enorm naar hun zin
op de boerderij. Erica: ‘We gaan steeds een stapje verder.
Ze kwamen als individuen binnen en doen nu al dingen
samen. De een helpt de ander en ze leren van elkaar.
Loïs kijkt wat meer de kat uit de boom en leert Elise om
voorzichtiger te zijn. Elise kan motorisch wat meer en
leert Loïs om af en toe buiten haar comfortzone te gaan.
Ze zien elkaar nu echt en hebben geleerd rekening met
elkaar te houden, en dat is een hele mooie stap.’ n
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Jonge kinderen

‘Een intelligente
meid met een
chromosoom te veel’
Hoe is het om in een ontwikkelingsland een kind met Downsyndroom te krijgen? Karin Singh en haar
man Jaspal ondervonden het aan den lijve, toen hun dochter Ishwarya werd geboren in India.
De hygiëne in het ziekenhuis liet nogal te wensen over en ook de houding van de artsen was niet echt
positief te noemen. ‘Zelfs na de geboorte werd vanuit het ziekenhuis nog gesuggereerd dat er wel
‘iets te regelen’ was.’
Tekst: Philip Reedijk. Foto's: Familie Singh.
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Karin kwam haar echtgenoot Jaspal tegen in de sportschool in Ludhiana, toen ze een jaar of 8 geleden stage
liep in India. Na een paar bezoekjes over en weer in
Nederland en India besloot het paar zich te vestigen
in het moederland van Jaspal, om daar hun kind ter
wereld te laten komen. Bij een scan rond de 30 weken
zag de begeleidend arts iets vreemds en besloot hij een
3D-echo te laten maken. Daaruit bleek dat zich een
afsluiting in de darmen bevond, een mogelijke indicatie voor Downsyndroom. ‘Wij gingen al meteen uit van
Downsyndroom, puur op ons gevoel’, aldus Karin. ‘Maar
in het ziekenhuis waar wij kwamen, hadden ze niet zo’n
ervaring met blanke kindjes, en ze durfden het niet echt
te zeggen. Wel gaven ze aan dat ze er nog wat ‘aan
konden doen’. De scan had aangetoond dat het om een
meisje ging: de combinatie ‘meisje’ en ‘mogelijk Down’
was voor de artsen voldoende om in de 32ste week nog
een (illegale) abortus voor te stellen. Wij wilden dat
absoluut niet en dus kwam na 34 weken zwangerschap
Ishwarya ter wereld, op 16 augustus 2010, 2 kilo licht
en met een afgesloten 12-vingerige darm. Ik heb haar
ongeveer 3 seconden gezien en toen werd ze weggehaald, richting de ok, voor een darmoperatie.’
Vóór de operatie begon, vroeg de arts de jonge ouders
nog een keertje of ze zeker wisten dat ze dit meisje wilden houden, met zo’n lastige operatie en al die toestanden in het vooruitzicht… Ook toen was de suggestie
dat er nog wel ‘iets te regelen’ was, aldus Karin: ‘Maar
wij hielden voet bij stuk: wij wilden onze dochter houden!’ De operatie verliep goed, maar Karin mocht dagen
daarna Ishwarya alleen een paar minuten vasthouden
om haar te voeden. Twee weken lang reisde ze zes keer
per dag naar en van het ziekenhuis, een trip van al snel
een uur heen en terug. Ishwarya lag in een viezige zaal
met weinig privacy, waar Karin alleen in mocht om te
voeden. Vader Jaspal kreeg z’n dochter al helemaal niet
te zien. Toen Karin op het infuusslangetje van een ander
kind mieren zag krioelen, was de maat vol: ‘Ons kind
moest daar weg!’.

Ishwarya
is een pittige
meid, een
doorzetter
in een draagzakje. ‘Ik ben eerst ingetrokken in het
eenkamerappartement van mijn moeder. Gelukkig verliep
alles daarna vrij voorspoedig. In april 2011 kreeg ik een
woning toegewezen en ik vond snel een baan die ik kon
combineren met de zorg voor Ishwarya. Doordat ik een
baan en woning had, kon mijn man ook snel overkomen
en op Goede Vrijdag 2011 was ons gezin weer compleet,
in Nederland.’

Betere zorg

Inmiddels was ook de zorg voor Ishwarya goed op
gang gekomen: ze werd medisch onderzocht, getest
op Downsyndroom en er werd een begin gemaakt met
fysiotherapie en logopedie. Karin: ‘Dan merk je pas wat
een enorm verschil er is tussen India en Nederland qua
aanpak van Downsyndroom. In die paar maanden had
Ishwarya al een achterstand opgebouwd in vergelijking
met Nederlandse Downkinderen. Het enige wat ze in
India konden zeggen was: ‘We weten niet zeker of ze
Downsyndroom heeft, maar als het zo is, dan is ze vast
heel lief en muzikaal’.’

Mieren op het infuus

Jaspal en Karin hebben Ishwarya na twee weken uit het
ziekenhuis gehaald en naar huis gebracht. Ze woog nog
maar 1,7 kilo en dronk eigenlijk niets. ‘Toen we met
haar thuiskwamen, bleek dat de verpleegkundige nog
een infuusnaald in haar voet had laten zitten. Wij het
ziekenhuis gebeld: of we dan nog even terug wilden
komen met dat hummeltje: wéér door die vieze stad en
dat drukke verkeer… We hebben wat aangedrongen en
toen kwam er dan uiteindelijk iemand naar ons huis
om de naald te verwijderen. Er bestaat in India geen
kraamzorg zoals in Nederland. Dus ik ben zelf met borstvoeding begonnen en heb Ishwarya leren drinken uit
een soort drinkcupje met een tuitje. Dat lukte goed en
ze begon zowaar aan te komen. Inmiddels was het voor
ons duidelijk: we moeten met ons kind weg uit dit land,
we gaan naar Nederland! Er was nog steeds niet officieel
vastgesteld dat Ishwarya Downsyndroom had, maar voor
ons was het helder dat er in India voor haar sowieso
weinig toekomst was.’

Naar Nederland

Karin is in december 2010 naar Nederland gereisd, met
Ishwarya – toen dus 4 maanden oud, nog geen 6 pond –
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Grote sprongen

Ishwarya’s hart bleek in orde en omdat het darmprobleem al in India was aangepakt, ontwikkelde
ze zich in Nederland met grote sprongen. ‘Al snel
kon ze naar een regulier kinderdagverblijf, zodat
ik kon gaan werken, vertelt Karin. ‘Iedereen daar
was stapelgek op haar, want ze is ook erg lief!
Daarbij blijkt Ishwarya een meisje te zijn waar
enorm veel inzit: ze rent, ze springt, haar motoriek en spraak zijn goed en ze begrijpt enorm
veel.’

Doorzetter

Na het kinderdagverblijf ging Ishwarya bijna twee
jaar naar een speciale peutergroep van zorg
instelling Het Gors voor kinderen met verschillende beperkingen. ‘In die periode heeft ze ook weer
enorme stappen gemaakt. Ik kreeg ook regelmatig
te horen: ‘Zij is wel echt een goeie Downer!’ Ik
vind dat eigenlijk heel vervelend. Alsof mensen
met Downsyndroom één homogene groep vormen,
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die je over één kam kunt scheren. Ieder mens
is anders, en ieder mens heeft zijn eigen eigenschappen en kenmerken. Ik geloof niet in ‘goed
of slecht’, ‘slim of dom’. Ik geloof in mensen, ik
zie iedereen als individu. Ishwarya is geen goede
Downer, maar gewoon een pittige meid. Een echte
doorzetter met allerlei eigenschappen, zoals elk
ander mens. Positief én negatief.’

Begeleiding

Inmiddels zit Ishwarya op een speciale school
met kleine klassen en ook daar gaat het heel
goed. Karin: ‘Ze kan haar taken en opdrachten
op school uitvoeren en kent alle afspraken in de
klas. Ze heeft daar nu haar eerste observatiejaar
achter de rug en mag door naar groep 2, met wat
extra begeleidingsuren. We hebben gezien dat ze
met begeleiding snel enorme sprongen kan maken, maar er is her en der nog wel wat winst te
behalen. Zo is ze nog niet helemaal zindelijk. En
als iets niet lukt, wordt ze snel boos en reageert

ze haar onmacht af op haar directe omgeving,
zoals soms haar kleine zusje van vier.’

Logopedie

Ishwarya trekt vooral naar kinderen zonder
Downsyndroom, maar heeft de communicatie met
leeftijdsgenoten nog niet helemaal onder de knie.
Karin: ‘Ze kan af en toe wat defensief reageren op
andere kinderen, wat het contact nog bemoeilijkt.
Maar daar wordt hard aan gewerkt! Zo krijgt ze
tweemaal per week logopedie en doen we thuis
veel oefeningen met lezen, woordjes, cijfers en
letters. We hebben ervoor gekozen om thuis alleen Nederlands te spreken, om het voor Ishwarya
niet te ingewikkeld te maken. Voor m’n man had
dat als bijkomend voordeel dat hij heel snel goed
Nederlands heeft geleerd: zo zie je maar weer wat
een positief effect een kind met Downsyndroom
op de omgeving kan hebben.’
Ishwarya leert op school en van haar ouders,
maar ook veel van haar zus Souhaila. Ze lezen
samen boekjes en doen spelletjes. ‘Voor ons was
het wel even wennen: Souhaila is hoogbegaafd
en loopt enorm voor op leeftijdsgenoten. Voor
ons was tot dat moment Ishwarya de norm, dus
dat was even schakelen. Ik zie nu eigenlijk twee
intelligente meisjes, alleen heeft er één een
chromosoom meer.’

droom weg te drukken, door er geen aandacht
aan te besteden. Er bestaan ook hele rare, ouderwetse ideeën over. Zo suggereerde mijn schoonmoeder aanvankelijk dat Ishwarya Downsyndroom
had, omdat ik bij volle maan naar buiten was geweest, of dat ik tijdens de zwangerschap stof had
ingeademd. Er is in ontwikkelingslanden, denk ik,
dus ook echt nog een lange weg te gaan op het
gebied van voorlichting en informatievoorziening.’

Het beste

Het gezin Singh blijft voorlopig in Nederland. De
manier waarop er in India wordt omgegaan met
mensen met een beperking is eigenlijk de belangrijkste reden voor Karin en Jaspal voor die beslissing. ‘We hebben hier een goed leven opgebouwd.
We hebben allebei een goede baan, de kinderen
hebben het naar hun zin, we wonen in een leuk
huis, in een gezellige en veilige omgeving, we
hebben onze familie hier. Ishwarya heeft in
Nederland volgens ons veruit de meeste kans op
een mooi en volwaardig leven. Het is hier gewoon
goed geregeld, ook als wij straks ouder worden.
We hebben aan den lijve ondervonden wat voor
positief verschil de Nederlandse aanpak maakt
voor een kind met Downsyndroom. En we willen
zoals elke ouder natuurlijk gewoon het beste voor
ons kind.’ n

Hoe zit het trouwens met de familie in India?
Karin: ‘Toevallig is mijn Indiase schoonmoeder
hier onlangs acht weken geweest. Je merkt dan
toch dat oma Ishwarya anders behandelt dan
Souhaila. Dat vonden mijn man en ik best pijnlijk
om te zien. Er wordt in de Indiase cultuur een
beetje geprobeerd het hele onderwerp DownsynDown+Up 115 • 21

Pluim voor
scholen en
peuterspeelzalen
Sinds deze zomer heeft Nederland het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap geratificeerd. Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs, volgens het verdrag in principe in het gewoon
onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de
samenleving.
Een inclusieve maatschappij begint ook op de crèche, peuterspeelzaal en op de basisschool. Ouders van
een kind met Downsyndroom die blij zijn met de reguliere basisschool van hun kind, kunnen de school
een POP, een passend onderwijs-pluim, geven. De PPP, de passend peuterspeelzaal-pluim, is een zusje
van de POP. Ook is er nog een PKP, de passend kinderdagverblijf-pluim.
Hieronder wordt een aantal scholen en peuterspeelzalen in het zonnetje gezet.
Meer pluimen op: www.facebook.com/PassendOnderwijsPluim.

‘Het uitreiken van de POP was een prachtige gelegenheid om onze dankbaarheid uit te
spreken naar alle collega-vrienden die met volle inzet, liefde en gebed onze zoon lieten
groeien en bloeien op De Kievitsheuvel in Hellouw. Ben is er echt Ben geworden en was
een zegen voor zijn groep. Onze dankbaarheid geldt ook de ouders van klasgenoten. Zij
gingen met ons mee en stonden om ons heen. Samen met de kinderen was Ben onderdeel
van deze mini-samenleving. Het klapstuk was de afscheidsavond, waarin Ben ook een
echte rol had bij de musical.’
Wilma van Noord, moeder van Ben en tevens leerkracht op De Kievitsheuvel

Ben overhandigt de POP aan directeur
Dick Trappenburg.

‘Jan heeft een geweldige tijd gehad op peuterspeelzaal It Kikkertfiskje in Franeker.
Wij hebben de PPP uitgereikt aan juf Annie Bouma van Dijk, juf Daniëlle en juf
Sjoerdsje. Geweldig bedankt voor jullie open blik, jullie enthousiasme en jullie
positieve bijdrage aan de ontwikkeling van Jan. Jan, die bij jullie gewoon Jan kon
zijn en die toevallig ook Downsyndroom had.’
Sijtse Jan en Anneke Sijtsma, ouders van Jan

PPP voor peuterspeelzaal It Kikkertfiskje
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‘Sinds dit jaar gaat onze zoon Ibe naar De Korenaar in Eindhoven, een school voor
inclusief onderwijs. We voelen ons daar zo ontzettend welkom! En zij doen daar heel
gewoon over… Zoals het eigenlijk hoort, maar wij als ouder niet gewend zijn. Nadat
Ibe niet meer verder mocht op zijn vorige school, volgde een vreselijke zoektocht. Bij
De Korenaar ging het anders. Geen opvraag van dossiers en gedoe. Gewoon in gesprek
met elkaar en vanaf dag 1 is het super geregeld en heb ik als ouder volledig rust. Ibe
is helemaal blij, krijgt wat hij nodig heeft, zit gewoon in groep 5… Als hij afhaakt of
als het te veel wordt, kan hij naar een speciale leerkracht toe in de Vuursteen. Dat is
een apart lokaal in de school waar meerdere kindjes komen op tijden dat het niet lukt
en zij aangepaste instructies krijgen op maat. Een voorbeeld voor elke school!’
Joke Lenaerts, moeder van Ibe

POP voor De Korenaar

‘Juf Melek en juf Mirjam, de leidsters van peuterspeelzaal Peut, geven alle kinderen
en hun ouders het gevoel dat ze welkom zijn en dat iedereen er mag zijn! Ze denken
in oplossingen. Er heerst dan ook een superveilige, gezellige sfeer! Alle kinderen zijn
anders, maar horen allemaal bij elkaar! En daar zorgen deze twee lieve leidsters voor.
Daarom dik verdiend deze PLUIM!’
Yvette Poley, moeder van Jelle, en Arianne de Nood, moeder van Max
PPP voor de Peut

‘Het was een feestje om de peuterspeelleidsters van de Viersprong in Den Haag even
in het zonnetje te kunnen zetten. Na de vakantie gaat Chloë mede dankzij deze
dames naar een reguliere basisschool.’
Annemieke Wijnakker, moeder van Chloë
PPP voor de Viersprong

‘Wij hebben met veel plezier de POP uitgereikt aan de Koningin Julianaschool uit
Den Helder. Roan heeft hier negen geweldige jaren gehad. Hij heeft alle kans gehad
om zich te ontwikkelen en is bij iedere leerkracht waar hij bij in de klas kwam, enorm
welkom geweest.’
Nancy van Biezen, moeder van Roan.
POP voor de Koningin Julianaschool

‘Basisschool De Trinoom in Eindhoven heeft de afgelopen drie jaar een mooie plek
gecreëerd voor onze zoon Ned. Hij heeft zich binnen de mogelijkheden van het
Montessori onderwijs optimaal kunnen ontwikkelen, samen met kinderen uit de buurt
op de school van onze keuze. De school heeft samen met ons de stap naar groep 3/4
intensief en zorgvuldig onderzocht. In gezamenlijkheid weten we nu dat we ook deze
stap kunnen zetten! We zijn trots en dankbaar dat Ned deze kans krijgt. Met dank
aan de fantastische leerkrachten, IB en de directeur.’
Annemarie Walrecht, moeder van Ned

POP voor De Trinoom
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Het belang van G-sporten

Indy heeft enorm
veel energie
Indy Udo (2002) houdt enorm van sporten
en vindt het heerlijk om actief met
andere kinderen bezig te zijn.
Hij is al jong begonnen met
voetbal, toen hij met z’n vader,
moeder en zusje in Qatar woonde.
Inmiddels woont het gezin weer in Nederland en ook hier sport hij volop.
Tekst: Philip Reedijk. Foto's Petrissa Udo.
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Van 2008 tot 2013 zat Indy op de (reguliere)
Compass International School in Doha, de hoofdstad van Qatar. ‘Dat was een heel goede en flexibele school’, aldus moeder Petrissa. ‘Er werd echt
rekening gehouden met Indy en er kon veel, zoals
logopedie op school. Ook kon hij er volop sporten: voetbal, zwemmen, tennis en veel andere
sportactiviteiten.’
Ze vervolgt: ‘Indy heeft erg veel energie en die
kan hij in sport natuurlijk goed kwijt. Helaas
zagen we ook dat het voor Indy, naarmate hij
ouder werd, moeilijker werd om het tempo van
zijn leeftijdsgenoten bij te houden. Dit had ook
tot gevolg dat de populariteit van Indy gestaag
afnam. Met voetbal kreeg hij de bal minder vaak
toegespeeld, als er teams samengesteld moesten
worden, werd hij niet meer als vanzelfsprekend
gekozen en de hoeveelheid complimentjes nam
ook af. Dit alles had een negatieve uitwerking op
Indy’s zelfvertrouwen en op het plezier dat hij in
het sporten had.’

G-sporten

In de zomer van 2013, Indy was toen 11 jaar, is
de familie teruggekomen naar Nederland. ‘Indy
ging naar een ZMLK-basisschool en daarna naar
het voortgezet onderwijs. Hij is heel fysiek en
vindt vooral de praktijkvakken leuk, zoals koken,
techniek en groen. Toen we weer een beetje gesetteld waren, maakten wij voor het eerst kennis
met de G-sporten. Indy begon met G-voetbal, via
de SGK. Vanaf de eerste dag vond hij dat geweldig. Hij voelt zich helemaal thuis bij zijn club
SEV: Sport En Vriendschap, in Leidschendam. Ze
hebben daar twee G-teams voor volwassenen en
eentje voor jeugd.’

Zelfvertrouwen

Via school kwamen daar muziek en G-judo bij.
Ook ging Indy via de SGK hockeyen bij hockeyclub HDM en schaatsen bij IJsvereniging
Pijnacker. Petrissa: ‘We zagen dat het zelfvertrouwen van Indy weer groeide. De laatste jaren in
Qatar zagen we dat hij wat meer in zichzelf gekeerd was, doordat hij steeds minder aansluiting
kreeg met z’n schoolgenootjes. Dat is nu helemaal
over: inmiddels is hij nu weer even enthousiast
als vroeger en sport hij weer met heel veel plezier. En ook school vindt hij leuk! Na school pakt
hij soms z’n step en dan gaat hij op pad, de buurt
in: hij zit gewoon beter in z’n vel!’

Zelfstandig

Ook merken zijn ouders dat het G-sporten Indy
sociaal sterker maakt en ervoor zorgt dat hij meer
begrip heeft voor andere kinderen. Petrissa: ‘Dat
is heel goed te zien bij zijn hockeyclub. Op
donderdagmiddag loopt hij met een aantal andere
kinderen van zijn school naar de hockeyvereniging. Daar ontmoeten zij hun teamgenoten. Ze
eten even wat en dan bereiden ze zich zelfstandig
voor op de training. Dan krijgen ze een uur training. Het is een heel gezellig team en de sfeer
is opperbest. Na afloop wordt er gezamenlijk nog
wat gedronken.’

Plezier

Ze vervolgt: ‘Ook neemt het team van Indy twee
keer per jaar deel aan een G-hockeytoernooi. Dit
is het Kikkertoernooi in Nieuw-Vennep, georganiseerd door Rotaract Leiden in samenwerking met
MHC de Kikkers en het Paas-Hock-Ei-toernooi bij
hockeyvereniging Myra in Amstelveen. Dit zijn
twee prachtige evenementen waar de kinderen
enorm veel plezier aan beleven. Het is geweldig
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dat er zoveel verschillende G-clubs in Nederland
bestaan en dat zoveel mensen zich hier vrijwillig
voor inzetten. Hierdoor wordt sporten voor iedereen toegankelijk. Ik wil dan ook van deze mogelijkheid gebruikmaken om iedereen die zich inzet
voor het G-sporten, hartelijk te bedanken.’
Als het aan Indy ligt, bouwt hij het sporten in de
toekomst nog verder uit. Petrissa: ‘Het zou leuk
zijn als hij nog wat meer kan worden uitgedaagd,
bijvoorbeeld door meer te trainen en mee te
draaien in een competitie. Hij heeft in ieder geval energie genoeg!’ n

Sport en Vriendschap (SEV)

De G-afdeling van SEV in Leidschendam is sinds
een paar jaar uitgebreid met een groepje jonge voetballers tussen ongeveer 6 en 15 jaar.
Deze groep kinderen traint apart van de oudere
G-spelers, op woensdagavond van 18.30 uur tot
19.30 uur op een kunstgrasveld of – bij heel
slecht weer – in de sportzaal van het complex
aan de Kastelenring.
De trainingen zijn speels van opzet, plezier
staat bovenaan! Er wordt begonnen met een
warming-up, daarna behendigheidsspellen met
de bal en diverse andere materialen (bijv. pionnen, hoepels op de grond), waarbij de kinderen
in kleine groepjes oefenen. Aan het einde van
de training wordt een wedstrijdje gespeeld.
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Uit Peetjie’s dagboek

Voor de
vierde keer
naar Kisumu
(Afrika)
We zijn weer naar Afrika gegaan, dat is nu de vierde keer. We gingen
met het vliegtuig, het is best lang vliegen. Eerst met de auto naar
Schiphol en dan vliegen. Ik had een karretje met twee grote koffers van
23 kilo, een cabinekoffer en een handbagage. En dat moet ik alleen op
de kar duwen, want mijn ouders hebben ook ieder zoveel. Want er zitten heel veel materialen in om les te geven op de scholen.

Lees verder op pagina 28.
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We vliegen ’s nachts. Er is een tussenstop in Nairobi.
Daar moeten we het vliegveld uit door de douane en dan
moeten we over de straat naar een ander vliegveld. En
ik moet het weer alleen doen, en dat lukte.
In Kisumu staan Mark en Ibrahim ons op te wachten.
Dat zijn mensen van de Lutheran-school. Ze brengen ons
naar de compound, Panda Paradise, waar we een huisje
hebben. We hebben toen met hen overlegd over het
programma van de komende tijd. We blijven drie weken.
Eerst werkten we alleen in de Lutheran-school. De vorige keer kregen we er drie scholen bij en nu weer twee
nieuwe scholen erbij. En naar alle zes scholen moeten
we toe. Een paar zijn in de buurt en andere zijn ver. Dan
gaan we met de bus, en als ze in de buurt zijn gaan we
met een tuk-tuk, dat is een soort wagentje.
De wegen in Afrika zijn erg hobbelig en erg kapot. Een
tuk-tuk rijdt meestal langzaam. De bus is een kleine
bus, maar er gaan wel echt heel veel mensen in. Als de
bus vol is, gaan er toch nog mensen bij. Soms zitten
ze op de schoot en ook tussen de banken in. In de bus
mogen maar 14 mensen maar een keer zaten er wel 25
in. Soms houdt de politie de bus tegen en dan moet de
chauffeur geld geven, stiekem in de hand.
Het is daar wel echt heel warm, ’s avond was er heel
vaak regen. Ik moet me heel goed insmeren met zonnebrandcrème anders verbrand ik. Er zijn heel veel muggen. We moeten ons zeker twee keer per dag insmeren
met deet. De vorige keer hadden we korte broeken aan
en toen hadden we heel veel muggenbeten op de be28 • Down+Up 115

nen, daarom hebben we nu lange broeken aan. We moet
’s nachts slapen onder een muskietennet. En we pakken
elke dag een malariatablet.
Meestal koken we zelf in ons huisje. Heel veel kun
je niet eten. We eten hamburgers, gehakt of kip. Als
groenten alleen gebakken tomaten en uien. Als we
andere dingen eten kunnen we ziek worden. We eten
nooit op een school, alleen mandasi: dat is gebak
gemaakt in heel heet frituurvet. Dan zijn alle bacteriën
dood. Voor we wat eten moeten we altijd de handen
wassen en ontsmetten. Daarvoor hebben we altijd
spullen bij ons. We mogen ook nooit water drinken uit
de kraan, maar altijd water uit flessen. Een paar keer is
het licht uitgevallen, dan moeten we kaarsen aan maken
of zaklampen gebruiken. Op de school was er drie dagen
geen stroom, dan is er ook geen internet. De leerlingen
zijn intern en dan is er ook ’s nachts geen licht.
We zijn iedere dag naar een andere school gegaan om
daar de kinderen les te geven. Het zijn allemaal kinderen met een beperking. Het is wel erg moeilijk, want er
zijn heel verschillende niveaus die de kinderen hebben.
Soms kunnen de kinderen wel iets leren en bij sommigen is het heel moeilijk. Er zijn kinderen die niet eens
praten. Dan maken we twee groepen. Mijn moeder geeft
een groep les en mijn vader en ik geven de andere groep
les. Soms geef ik ook les samen met mijn moeder.
De lokalen zijn heel erg oud en de muren en daken zijn
vaak kapot. Op een paar scholen zijn de tafels heel erg
smal en toen kochten we grote kartonnen onderleggers,

Vervolg dagboek
want anders valt alles van de tafel af.
We praten Engels bij het lesgeven. Maar de kinderen
praten eigenlijk geen Engels, maar Swahili. Dat lijkt
helemaal niet op Engels. Ik ken wel wat woorden:
- Rudisja is opruimen
- Karibo is welkom
- Santa sana is heel goed
- Loki is draaien
- Moya is een
- Kwaheri is goede dag
Er is altijd een leerkracht bij ons en die kan vertalen.
Maar de kinderen moeten leren om Engels te lezen, want
dat is de officiële taal van Kenia. We leren de kinderen
lezen, tellen en betalen. Ze hebben geen euro’s, maar
shilling. 100 shilling is bijna evenveel als 1 euro. Een
flesje bier kostte 160 shilling en een mango 50 shilling.
1 brood kostte 135 shilling.
Als ze ons echt wilden trakteren kregen we twee snee
tjes brood met niks er op. De mensen eten daar geen
brood, maar ugali. Ugali is een dikke brei van maïsmeel.
Dat eet je met de handen. Daarbij krijgen ze een soort
kool in reepjes gesneden en heel soms vlees. Soms eten
ze ook rijst of bonen. Een keertje waren we naar een
restaurant gegaan en daar aten we vis met groenten en
ugali. Dat aten we met de handen. Je pakt met de handen wat ugali en dan pak je ook wat vis en wat groenten erbij, en dat steek je in je mond. Want als je dat
bestelt, krijg je geen bestek. Ik vond het niet zo lekker,
maar ik heb het toch gegeten. En daarna hebben we nog
wat lekkers gepakt.
De kinderen vonden het heel erg fijn als wij er waren en
de leerkrachten ook. Als we terugkwamen in een school,
was iedereen heel erg blij. Ik werd heel vaak geknuffeld
door de leerkrachten. Op een school hebben we klarinet
gefloten. Alle kinderen kwamen om ons heen staan, ze
vonden het prachtig.
We hadden ook een afspraak op de universiteit. Daar
gaan we de volgende keer ook lesgeven, dat is heel erg
belangrijk. Bij de universiteit is de evenaar. Op de grond
is daar een lijn getrokken. Aan een kant ben je op het
noordelijk halfrond en als je over de lijn stapt ben je op
het zuidelijk halfrond. Ze lieten ons zien dat een lucifer
in een bak water aan de ene kant naar rechts en aan de
andere kant naar links draait als je het water onder uit
de bak laat lopen. Maar we weten nu dat dat helemaal
niet waar is: dat deden ze alleen om geld te krijgen,
maar het was wel leuk.
In november gaan we weer terug, lesgeven aan de leerkrachten. Daarvoor moeten we heel veel organiseren en
daarom moeten we nu alsmaar mailen naar Afrika. Soms
duurt het wel heel lang voor ze terugmailen, maar dan
mailt mama gewoon nog een keer.
Kwaheri,
Peetjie
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Down en beautiful

‘Ter wereld gebracht
door een engel’
‘Waarom schrijf je geen boek?’, zei de man van Mayke Muller, toen hun zoon Daenan
9 maanden oud was. Na een hectische periode is Mayke dat boek gaan schijven.
Regina Lamberts ging bij haar langs om hun verhaal te horen.
Tekst: Regina Lamberts. Foto’s: Familie Muller.
Bij de 20 weken-echo – Mayke was toen al
22 weken zwanger – vielen kleine vlekjes in de
darmen op. De echoscopist verwees haar daarom
door naar een gynaecoloog, en zo belandde Mayke
opeens in het medische circuit. De vlekjes zouden
kunnen wijzen op allerlei syndromen, taaislijmziekte en nog meer. Ook Downsyndroom kwam ter
sprake. Vele onderzoeken en echo’s volgden.
Mayke en haar man kregen een vruchtwaterpunctie
aangeboden. Maar de angst voor een miskraam
ten gevolge van die punctie was te groot: ze
besloten van verder onderzoek af te zien.
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Hartproblemen

De bevalling ging snel. De beentjes waren al te
zien voordat er een verloskundige in de buurt
was. Na de geboorte was vrij snel duidelijk dat
Daenan Downsyndroom had. De chromosomentest
leverde geen spanning, ze wisten het al. Een verrassing was wél dat Daenan ook hartproblemen
had. Tijdens de echo’s waren die gemist.
Daenan moest eerst naar de afdeling Neonatologie; de scheiding tussen moeder en kind was
echt niet prettig. Dat hun zoon Downsyndroom

‘Elke keer als
je baby slaapt,
komt er een
arts weer iets
vertellen’
had, hadden de kersverse vader en moeder al snel
geaccepteerd. Maar de medische zorg die opeens
nodig was, had wel een flinke impact. Je kunt
niet bijkomen van de bevalling. Elke keer als je
baby slaapt, komt er een arts weer iets vertellen.
Toen de rust een beetje was weergekeerd, had
Mayke veel verhalen in haar hoofd en op den
duur wilde ze daar iets mee. Haar man kwam
met het idee een boek te schrijven en daar is ze
toen aan begonnen. Op een gegeven moment
liep ze vast. Om uit de impasse te komen heeft
ze een combinatie gelegd tussen het schrijven
en haar liefde voor muziek; de verhalen werden
gedichten. De titel ‘Ter wereld gebracht door een
engel’ is geïnspireerd op de achternaam van hun
verloskundige, Engel.

Down en beautiful

Toen het drukken van een boek kostbaar bleek,
heeft Mayke een e-book uitgegeven. De opbrengst
gaat deels naar de documentaire ‘Als ik dit vooraf had geweten’ en deels naar de spaarpot van
Daenan. Nu is Mayke bezig met het schrijven van
het tweede e-book; een collectie van de beste
gedichten. En via haar Facebookpagina ‘Down en
beautiful’ kunnen mensen de gedichten liken. Vier
thema’s met de 21 populairste gedichten gaan
uitgebracht worden. Op deze manier hoopt Mayke
bij te dragen aan de positieve beeldvorming rondom Downsyndroom.
Daenan is inmiddels een energiek mannetje van
drie jaar. Hij is vrolijk en weet prima te communiceren, ook al spreekt hij nog weinig woorden
verstaanbaar. Hij is nog steeds niet aan zijn hart
geopereerd. Dat moet wel gebeuren, maar omdat
hij zo energiek is, wachten ze keer op keer totdat

hij wat groter is. De ouders zijn al bezig met de
voorbereidingen om hem naar de reguliere school
in de buurt te krijgen. De school wil wel, maar
weet er nog weinig van.
En Mayke is weer zwanger. Ieder kind is welkom,
dus ze hebben bewust ervoor gekozen om niet te
testen. Bovendien viel tijdens de eerste zwanger
schap het wachten tussen test en uitslag heel
zwaar, daar hadden ze nu helemaal geen behoefte
aan. Mayke: ‘Je kind kan heel veel hebben, niet
alleen Downsyndroom. Waarom zou je dan alleen
op Downsyndroom laten testen?’
De e-books kunnen via een persoonlijk bericht
aan www.facebook.com/downandbeautiful/ of
aan downandbeautiful@gmail.com worden
besteld voor € 7,50. n
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Actueel

tweeling en
maar ééntje met
Downsyndroom?
Kan dat?
Een

Zaterdag 4 juni 2016: twaalf tweelingen en een drieling met hun ouders bijeen in het Uilenbos in
Lunteren. De jongste tweeling was 10 maanden, de oudste 19 jaar. Voor tweelingen en ouders een
feest van herkenning. Gezamenlijk lachen over die steeds maar terugkerende vraag: ‘Een tweeling
en maar eentje Downsyndroom? Kan dat?’ Maar natuurlijk werd er ook de nodige informatie
uitgewisseld, en werden veel ervaringen gedeeld. De jonge kinderen speelden in de speeltuin, de
tieners hadden het naar hun zin met een drankje en een hapje. En iedereen genoot van het feit dat
ze eens niet de uitzondering waren.
Tekst: redactie. Foto’s: Gert de Graaf.
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De Tweelingendag is mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van Stinafo (www.stinafo.nl).

Down+Up 115 • 33

Rennie woont
bij haar zus
34 • Down+Up 115

Rennie Potse is 59 jaar en woont bij haar zus en zwager in Tiendeveen. Haar zus, Bea Jonkman-Potse, heeft
al twee boeken over haar geschreven. In 2009 Rennie’s levensverhaal en in 2015 een vervolg op dit boek
met diverse gebeurtenissen, anekdotes en veel foto’s. In dit interview vertelt Bea hoe het was om op te
groeien met een zus met Downsyndroom en hoe het zo gekomen is dat Rennie nu bij haar woont.
‘Je beleeft veel leuke dingen met Rennie’, vertelt Bea. ‘Als je zelf een dagje ouder wordt, wordt de zorg wel
zwaarder, maar je krijgt er wel ontzettend veel voor terug!’
• Tekst: Gert de Graaf. Foto’s: Gert de Graaf en familie Jonkman.

Bea vertelt: ‘Ik heb altijd een goede band gehad
met mijn ouders en mijn zus. Toen ik acht jaar
was, werd zij geboren. Een jaar later zijn we naar
Tiendeveen verhuisd, naar een klein boerderijtje.
Dat was eind jaren 50; een heel andere tijd dan
nu, in veel opzichten. Er werd aan kinderen verteld dat baby’s gebracht werden door de ooievaar.
We hadden geen telefoon en geen douche. Dat
lijkt wat primitief, maar dat was heel normaal in
die tijd. Het staat allemaal in het levensboek dat
ik over Rennie heb geschreven: ‘Mijn Zus, een
Parel aan Gods Kroon’.'
'Bij Rennie’s geboorte wisten mijn ouders niet dat
ze Downsyndroom had. Niemand had iets gezegd.
Het viel mijn moeder op dat Rennie als baby niet
volgde met haar oogjes als je een hand voor haar
gezicht bewoog. Toen ze hiernaar informeerde bij
het consultatiebureau, vertelden ze haar iedere
keer dat de oogjes goed waren. Meer niet. Met elf
maanden zat mijn moeder weer bij het consul-

tatiebureau. ‘Ze is wel achter’, zei mijn moeder.
Mijn ouders dachten dat dat kwam omdat ze iets
te vroeg was geboren. ‘Zal dat altijd zo blijven?’,
vroeg mijn moeder. ‘Ja’, zeiden ze, ‘het is een
mongooltje’. Voor mijn moeder was het alsof ze
door de grond zakte. Dat heeft ze heel vaak
verteld aan anderen. Daarom weet ik dat.’

Vanzelfsprekend

‘Ik heb nooit gedacht: ‘Ik heb een gehandicapt
zusje’. Ik ben gewoon met haar opgegroeid. Voor
mij was het vanzelfsprekend. Rennie was Rennie.
Ze was bijzonder. Iedereen was gek op haar. Als
peuter was ze wel lastig. Ze had wat ongecontroleerd gedrag. Dingen omgooien of je knijpen of
bijten of kleinere kinderen omduwen. Begeleiding
voor mijn ouders was er in die tijd niet. Achteraf
denk ik dat het toen best zwaar moet zijn geweest voor mijn ouders. Maar, Rennie was gewoon
zoals ze was. Ik heb nooit een moment gehad dat
ik dacht: ‘Ze is gehandicapt’.’
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‘Ik moederde mee. Ik hielp bijvoorbeeld met haren wassen. We hadden nog geen douche. Dus dat deden we op
het aanrecht bij de gootsteen. Rennie werkte niet mee.
Ik hielp mijn moeder met het vasthouden van Rennie. Ik
hielp ook met aankleden en vond het heel leuk om met
haar te tutten.’

Twee gezinnen

‘Ik ben met 26 jaar de deur uitgegaan. Ik kreeg een
eigen gezinnetje en kinderen. Daarmee was ik bezig. Alleen als mijn ouders iets hadden, pasten wij op Rennie.
En als wij iets hadden, dan pasten zij op onze kinderen.
We waren eigenlijk twee gezinnen die 15 kilometer van
elkaar woonden en die af en toe op elkaars kinderen
pasten.’
‘In 1994 is mijn vader overleden. Daarna woonde mijn
moeder – toen 73 – alleen met Rennie (37) op het oude
boerderijtje met een enorme tuin. Mijn man moest onze
eigen tuin en die van mijn moeder bijhouden. Ook had
mijn moeder geen rijbewijs. Dus wij gingen met haar en
Rennie overal mee naartoe, bijvoorbeeld familiebezoek.
Dat was natuurlijke mantelzorg.’
‘Mijn moeder en Rennie wilden graag in het boerderijtje
blijven wonen. Mijn moeder had veel pijn in haar rug
door slijtage van de tussenwervelschijven. Soms ging
ze door haar rug en kon dan geen stap meer verzetten.
Als ze dan in bed lag, ging Rennie soms voor haar naar
de keuken om een medicijn te halen. Rennie was een
soort mantelzorger geworden. Maar dat kon ze geestelijk
niet aan. Op haar dagbesteding begonnen ze te denken
dat Rennie aan het dementeren was. Ze deed haar taken niet goed meer. Ze vergat waar ze mee bezig was.
Ook uitte zich dat in lichamelijke klachten. Ze klaagde
vaak over pijn in haar borst en moest dan huilen. Ze
was bang dat moeder, net als vader, ook zou overlijden.
Soms ging ze ’s nachts even uit bed om te kijken of
moeder nog wel ademde.’

Twee gezinnen onder één kap

‘Toen deze situatie een paar jaar had geduurd en moeders gezondheid steeds meer achteruitging, zei de
huisarts: ‘Dit kan zo niet langer’. Moeder moest naar een
verzorgingshuis en Rennie naar een woonvoorziening.
Maar omdat moeder en Rennie beiden heel graag op dat
mooie landelijke plekje wilden blijven wonen, bedachten
wij een beter plan: een nieuw huis met twee woon
eenheden. Onze twee zoons, die inmiddels rond de 20
waren, stonden er ook achter.’
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‘En zo gebeurde het dat wij een huis lieten bouwen met
een appartement voor moeder en Rennie, en ook voldoende woonruimte voor onszelf. Beneden is alles uit
voorzorg rolstoelvriendelijk gemaakt. Moeder en Rennie
vonden het moeilijk dat het oude boerderijtje moest
worden afgebroken, mede vanwege de herinneringen aan
vader. Toch wilde moeder dit liever dan naar een verzorgingshuis. En tijdens de bouw keken ze beiden met
steeds meer enthousiasme uit naar het moment dat het
nieuwe huis klaar zou zijn.’
‘Voor Rennie hadden we een bouwagenda gemaakt.
Daarin stond dan wanneer bepaalde bouwactiviteiten
waren gepland en schreven we ook op wat er gebeurde
tijdens de bouw. Rennie had een klein beetje leren
lezen op de speciale school. Korte woordjes. In haar
volwassen leven heeft ze eigenlijk zichzelf geleerd om
meer te kunnen lezen. Dus je kunt zaken voor haar
opschrijven. Rennie is een intelligente dame. Als ze
in de huidige tijd zou zijn opgegroeid, dan had ze nog
veel meer kunnen leren. De agenda ging mee naar haar
dagbesteding, zodat ze daar met haar over de bouw van
het nieuwe huis konden praten. Het was een communicatieboek. En Rennie begreep daardoor wat er gebeurde. Vrienden en vriendinnen van mijn zoons hielpen
mee wanneer er iets te klussen was op de bouw. Rennie
vond dat gezellig.’

Verder zonder moeder

‘Mijn moeder heeft de hele bouw meegemaakt, maar
vlak voor de verhuizing naar het nieuwe huis kreeg ze
een hartinfarct. De dag dat moeder ‘s morgens naar het
ziekenhuis ging, verhuisden wij ‘s avonds Rennie’s bed
naar het nieuwe huis. Na vijf dagen op de intensive care
is moeder overleden. We verhuisden haar spullen – die
eigenlijk ook van Rennie waren – terwijl ze er niet meer
was. Dat was vreemd. Maar het moest. Het oude huis
zou worden afgebroken. Het was het huis waar Rennie
bijna haar hele leven had gewoond. Dat was erg emotioneel voor haar. Gelukkig kon ze tijdens de sloop een
week elders gaan logeren. Toen ze ’s avonds terugkwam,
wilde ze niet naar de plek waar het oude huis had gestaan. ‘Ik kijk morgen wel’, zei ze. Toen ze de volgende
dag keek, vond ze het wel goed.’
‘In het begin woonden onze jongens nog thuis. En kwamen veel mensen over de vloer. Rennie vond dat heel
gezellig. Sinds 2008 wonen we hier met zijn drieën,
Rennie, mijn man Karst en ik.’

‘Ik heb nooit
gedacht: ‘Ik heb een
gehandicapt zusje’'
op mijn verjaardag ‘s morgens haar kamer binnen: ligt
er iemand helemaal onder het dekbed, hoor ik gelach
en gegiebel en dan plots luid zingen: ‘Er is er een jarig,
hoera, hoera!’ Vervolgens moet ik naar de logeerkamer
waar een cadeautje voor mij verstopt is. Eigengemaakt,
op de dagbesteding. Prachtig toch!’

Ontmoeting met Rennie

Zusmoe

‘Na moeders overlijden noemde Rennie mij voor de grap
vaak ‘zusmoe’. ‘Je hebt me toch geadopteerd?’, zei ze.
Zo voelt ze het. Zo kun je het ook wel zien. Toch hebben wij hier niet bewust voor gekozen. Het is op onze
weg gekomen. Je doet het met liefde. We gunnen het
haar van harte dat ze hier kan wonen. Zij heeft bijna
haar hele leven op dit mooie plekje gewoond. En we
hadden toch ook samen met haar de bouw voorbereid
en ook zij keek enorm uit naar haar nieuwe kamer. Ik
zou me schuldig hebben gevoeld als wij hier zouden
wonen en we haar meteen naar een woonvoorziening
hadden laten gaan. Rennie staat nu wel op de wachtlijst voor een woonvoorziening. Ze gaat al om de week
ergens een weekend logeren. Dat vindt ze leuk en wij
hebben dan een weekend rust. Dat is wel ontspannen.
Je wordt ouder. Rennie’s gedrag wordt ook wat moeilijker. Meer dwangmatig. Als je dat probeert te doorbreken, dan wordt ze boos. Toch hebben we al vanaf
januari 2000 voor haar gezorgd, dus ruim 16 jaar. Ik
heb er beslist geen spijt van. Het was fijn dit te kunnen
doen. Wat heeft ze al die jaren genoten hier. En ze is
ontzettend dankbaar!’
‘Ik ben nu 67 jaar en nog redelijk gezond. Mijn verstand
zegt dat het een goed idee is dat Rennie, als er een plek
vrijkomt binnen de komende twee jaar, naar een woonvoorziening verhuist. Ze kan dan ook hier haar kamer
houden en af en toe bij ons logeren. Rennie wil dit wel,
alleen als ze daar ook maar een grote kamer krijgt en
regelmatig weer thuis kan zijn. Maar het liefst stelt ze
het zo lang mogelijk uit. Je beleeft veel leuke dingen
met haar. Ik heb daarom nog een tweede boek over haar
geschreven ‘Down… hoezo anders’. Dat Rennie erg dankbaar is, laat ze vaak duidelijk merken. Voor Moederdag
heeft ze mij bijvoorbeeld een versierd hart gegeven.
Maar ondanks dat de zorg toch wel wat zwaarder wordt,
geniet ik nog elke dag van haar! Bijvoorbeeld: kom ik

‘Mijn moeder was coupeuse. Heel creatief met kleding
maken. Rennie is net zo, ook heel creatief’, vertelt
Bea. Als Rennie die middag terugkomt van haar dagbesteding, wil ze me graag haar creaties tonen. In haar
zit-slaapkamer en in de garage vlak achter het huis
staan tientallen poppen en knuffels. Die zijn aangekleed
met fantasierijke, vaak zelf gemaakte of op zijn minst
zelf versierde kleren. Waar andere mensen een pannenlap, een theedoek en een vaatdoekje zien, ontwaart
Rennie een mogelijkheid tot het maken van een outfit
voor een pop. Ook maakt ze boekwerken vol met collages gemaakt van tekeningen met daarop genaaide figuren en voorwerpen. Zo schept ze een eigen wereld. Bea
legt uit dat de poppen en knuffels ook worden gebruikt
voor de verwerking van dingen die Rennie heeft meegemaakt. Na een staaroperatie heeft ze bijvoorbeeld een
pop zo aangekleed, inclusief doorzichtige kapjes over
de ogen, dat deze er precies zo bijlag als Rennie zelf na
haar operatie. Rennie toont me de pop.
Rennie is een vlotte en goed verstaanbare prater. ‘Hé,
precies vijf jaar geleden viel 22 juli ook op een vrijdag’,
zegt Rennie. ‘Ik was toen met vakantie in Sevenum in
Limburg. Maandag 23 mei werd een trein gekaapt. Dat
was in 1977. Ik was 20 jaar. Dit jaar is het op 23 mei
ook maandag. En op dinsdag 26 april 1983 stortten er
twee straaljagers neer boven Hoogeveen.’ Rennie blijkt
gefascineerd te zijn door data en dagen. Ze heeft er een
ongelooflijk goed geheugen voor. Ik check het thuis op
internet. Het klopt allemaal.
En hoe vindt Rennie het dat haar zus boeken over haar
heeft geschreven? ‘Super! Dat heeft ze super gedaan.’ n

Als mensen de boeken over Rennie – ‘Mijn Zus, een
Parel aan Gods Kroon’ en/of ‘Down… hoezo anders’ –
graag willen lezen, dan kunnen deze worden besteld
bij Bea Jonkman-Potse, via bea@printjob.nl. Samen
voor € 25 of € 15 voor één boek. De verzendkosten
zijn € 3,65, zowel voor één boek als voor twee.
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47 jaar ‘ouder-ervaring’

‘Met
hart
en ziel’

Greet is de moeder van Jan-Pieter (JP),
47 jaar geleden geboren met het syndroom
van Down. Een prettig ogende kerel met
een kritische babbel – net als zijn moeder,
trouwens. Na JP kregen zij en haar man
Jaap nog een zoon en een dochter. Mensen
met veel ouder-ervaring dus. Toen ik Greet
weer eens ‘tegenkwam’ op het internet
dacht ik: ‘Daar zou ik wel eens een
gesprekje mee willen voeren.’
Tekst: Marian de Graaf-Posthumus.
Foto’s: Erik de Graaf.
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En zo geschiedde. Ik vroeg haar: ‘Wat zou jij met
je 47 jaar ervaring aan ouders van nu willen mee
geven?’

en nog belangrijker, voor later! Laat dom commentaar van buitenstaanders langs je afglijden,
ga zo relaxed mogelijk je eigen weg.’

Greet: ‘Ik zou ze willen meegeven: ‘Ga ervoor
met hart en ziel, zonder te over-romantiseren’.
Downsyndroom is niet niks! Het is een handicap
die gepaard gaat met complex en soms moeilijk
te begrijpen gedrag. Het grootbrengen van een
kind met Down is een flinke klus met heel veel
mooie kanten. Wij kozen voor humor, kalme vastberadenheid en zin voor realiteit als pijlers voor
de opvoeding van onze JP. Dit werkte overigens
ook prima voor de andere twee.'

Hoe kijk jij aan tegen deze tijd?
Greet: ‘Veel van de in de vorige decennia opgedane ervaring is in deze tijd enorm versnipperd geraakt. Veel – ook goede – ZMLK-scholen moesten
sluiten. Terwijl daar een schat aan ervaring lag.
ZMLK-onderwijs was in de eerste plaats gericht
op het aanleren van maatschappelijke zelfredzaamheid. Nu ligt de aandacht veel meer bij het
cognitieve! Misschien tijd voor een nieuw uit te
vinden mengvorm?’

'Ontwikkel met creativiteit en doorzettingsvermogen de mogelijkheden van jouw kind. Onderschat
het niet, maar overvraag ook niet. Het blijft een
spannende zoektocht. Aanvaard en zoek daarbij
hulp van anderen: ‘It takes a village to raise a
child’. Probeer elke nieuwe fase een stapje voor te
zijn, zorg voor een omgeving waarin je kind verder kan komen. Bouw aan een netwerk, voor nu,

‘Wat betreft gezondheid is er enorme vooruitgang
geboekt. Heel fijn voor het levensgeluk van onze
kinderen. Maar het betekent tegelijkertijd dat wij
ouders de zorg voor hen veel langer blijven dragen. Hier geldt dus steeds: ‘begeleiden is vooruitzien!’ Ook voor ons, met de ouder wordende JP, is
deze mooie klus nog zeker niet af.’

NIPT

‘En dan is daar nu de NIPT. Naar mijn idee niet
tegen te houden, en ook niet verkeerd, zolang er
vrije keuze blijft! Nooit mag deze test een verplichting worden. Afgezet tegen de vruchtwaterpunctie, met alle risico’s van dien, is de NIPT in
ieder geval medisch een vooruitgang. Zelf sta ik
heel terughoudend tegenover abortus, maar daarnaast niet afwijzend tegenover de NIPT.’

Minder zwart-wit

‘Ik zou graag zien dat de zwart-wit discussie
hierover in grijs verandert. Beide kanten van de

NIPT-medaille gaan immers gepaard met onontkoombaar verdriet… Zou het niet prachtig zijn als
er iets werd gevonden tegen dat chromosoom te
veel, met behoud van je zo gewenste baby? Overigens zou ook dán het aantal mensen met Down
afnemen. Erg? Naar ons idee niet. Het leven met
JP heeft ons als gezin heel veel gebracht, maar
het heeft ons als ouders ook in onze mogelijkheden beperkt. Wij houden zielsveel van onze nog
steeds bewerkelijke zoon/broer, zouden hem niet
willen missen, maar zijn meegeleverde syndroom
kunnen we soms missen als kiespijn.’ n

‘Vergeleken met de vrucht
waterpunctie is de NIPT
medisch een vooruitgang’
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Date

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. 115

Pijnbeleving en cognitie bij
volwassenen met Downsyndroom

Waarom zijn deze onderzoeksresultaten
ook interessant voor ouders?

Foto: Jos Kuklewski

Nanda de Knegt deed onderzoek bij volwassenen met Downsyndroom naar pijnbeleving, de relatie tussen pijnbeleving en
cognitie en de geschiktheid van verschillende meetmethoden
voor pijn. Op dinsdag 22 september 2015 promoveerde zij
op het proefschrift ‘The Down Side of Pain: Pain Assessment
and Experience in Adults with Down Syndrome and the
Relationship with Cognition’. In dit artikel licht ze de achter
gronden, opzet en bevindingen uit dit onderzoek nader toe.
• Tekst: dr. Nanda de Knegt, postdoctorale onderzoeker
(Pijnbeleving in relatie tot cognitie bij verstandelijke beperking), Vrije Universiteit, afdeling Klinische Neuropsychologie
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De belangrijkste bevindingen voor ouders van een
zoon of dochter met Downsyndroom zijn:
- Het is voor mensen met Downsyndroom nog vrijwel
onbekend hoeveel pijn lichamelijke kwetsbaarheden veroorzaken en welk pijngedrag kenmerkend is.
- Een deel van de volwassenen met Downsyndroom
is in staat om instrumenten te gebruiken om over
pijn te praten.
- De proportie van de deelnemers met mogelijk
pijnlijke aandoeningen en de zelf-gerapporteerde
pijnbeleving waren allebei groter/hoger bij volwassenen met Downsyndroom dan bij volwassenen
zonder verstandelijke beperking.
- Er zijn geen afwijkingen gevonden bij mensen met
Downsyndroom in het onderscheiden van temperatuur of scherpte en in het opmerken van tast.
- Er werd geen relatie gevonden bij mensen met
Downsyndroom tussen pijnbeleving en cognitie
(mentale functies zoals geheugen).
Voor de praktijk betekent dit het volgende:
- Het is essentieel om per persoon uit te zoeken
welke zelfrapportageschaal begrepen wordt en wat
individueel kenmerkende uitingen van pijn zijn.
- Men moet zich er (tot verder onderzoek is gedaan)
van bewust zijn dat verslechtering van cognitieve
functies mogelijkerwijs gerelateerd kan zijn aan de
aanwezigheid van (intense) pijn.

Update

Er is nog steeds een tekort aan inzicht
in de pijnbeleving bij mensen met een
verstandelijke beperking zoals Downsyndroom. Dit is opmerkelijk om een aantal
redenen:
- Mensen met Downsyndroom zijn kwetsbaar voor pijnlijke aandoeningen, zoals
gewrichtsaandoeningen.
- De levensverwachting van mensen met
Downsyndroom is toegenomen en daarmee komen pijnlijke aandoeningen gerelateerd aan veroudering vaker voor.
- De hersengebieden die verantwoordelijk
zijn voor de pijnverwerking, kunnen bij
mensen met Downsyndroom anders zijn,
wat kan resulteren in een verhoogde of
juist verlaagde pijnbeleving.
Gezien bovenstaande redenen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de
pijnbeleving van mensen met Downsyndroom. Daarbij is het cruciaal om systematisch te onderzoeken welke procedures
en instrumenten voor pijnmeting het
meest geschikt zijn voor deze doelgroep.

LITERATUURDEEL
Musculo-skeletale aandoeningen
en pijn

Een eerste systematisch literatuuronderzoek in het kader van de promotie toonde
aan dat musculo-skeletale aandoeningen
(aandoeningen van spieren, pezen, banden, zenuwen, slijmbeurs en gewrichten
inclusief het kraakbeen) voorkomen bij
alle zeven bestudeerde subtypen verstandelijke beperking (syndromen): Downsyndroom, Prader-Willi syndroom, Williams
syndroom, Fragiele X-syndroom, Rett
syndroom, cerebral palsy, en 22q11.2deletiesyndroom. Voorbeelden van musculo-skeletale stoornissen waren scoliose,
artritis, en instabiliteit of verplaatsing
van gewrichten. Uit de literatuur bleek
ook dat het vrijwel niet is onderzocht
hoeveel pijn de aanwezigheid van musculo-skeletale stoornissen veroorzaakt
bij deze subtypen verstandelijke beperking, terwijl volwassenen in de algemene
bevolking sommige musculo-skeletale
stoornissen beoordelen als zeer pijnlijk.
In dit eerste literatuurdeel is tevens systematisch geïnventariseerd wat er bekend
is uit experimentele pijnonderzoeken bij
mensen met een verstandelijke beperking.
Deze onderzoeken tonen een vertraagde
verbale response op pijn door hitte en
kou in combinatie met een (waarschijnlijk) lagere hitte-pijn drempel bij mensen

met Downsyndroom, in tegenstelling tot
een hogere hitte-pijn drempel bij Prader-Willi syndroom. Op basis van kenmerkende pathologie van gebieden en paden
in de hersenen die betrokken zijn bij
pijnbeleving kan een hogere pijnbeleving
verwacht worden bij Fragiele X-syndroom
en 22q11.2-deletiesyndroom, terwijl de
pijnbeleving zowel toegenomen als afgenomen kan zijn bij Downsyndroom,
Williams syndroom en Prader-Willi
syndroom. Om inzicht hierin te verkrijgen, zijn klinische studies nodig.

Er is nog veel onduidelijk over de beste wijze waarop bij volwassenen met
Downsyndroom ervaren pijn kan worden
vastgesteld door gedragsobservaties.
Zelfrapportage zou een alternatief kunnen zijn. Binnen het klinisch deel van
het promotieonderzoek is gekeken naar
de geschiktheid van verschillende procedures en instrumenten voor pijnmeting
door zelfrapportage.

Omdat hersengebieden die betrokken
zijn bij pijnbeleving, tevens een rol spelen in het cognitief functioneren, moet
daarbij ook worden gekeken naar eventuele verbanden tussen pijnbeleving en
cognitie. ‘Cognitie’ verwijst naar mentale
functies zoals geheugen, concentratie
en planning. In het klinisch deel van dit
promotieonderzoek is uitgebreid gekeken
naar mogelijke verbanden tussen cognitie en pijnbeleving bij volwassenen met
Downsyndroom.

Deelnemers

Onderzoek naar gedragsmatige
pijnindicatoren

Een tweede systematisch literatuuronderzoek inventariseerde wat er bekend is
over gedragsmatige pijnindicatoren bij
mensen met een verstandelijke beperking. Dit betreft dus het observeerbare
gedrag als uiting van pijn. De meeste van
de 27 gevonden onderzoeken hiernaar
hadden een methodologische kwaliteit
van 50% op een schaal van 0 tot 100%.
Veertien categorieën van gedragsmatige
pijnindicatoren werden gedefinieerd,
waarvan motorische activiteit, activiteit
in het gezicht, sociaal-emotionele indicatoren, en non-verbale vocale expressie
(zoals kreunen) het meest voorkomend
waren.
Het is niet altijd duidelijk dat het geobserveerde gedrag veroorzaakt wordt door
pijn in plaats van gerelateerde factoren
(zoals stress of angst) en gedragsmatige
pijnindicatoren kunnen individueel verschillen. Gedragsmatige pijnindicatoren
die gevonden werden bij (jong)volwassenen met Downsyndroom, waren een bleek
gezicht, rusteloosheid, overmatig praten,
response op pijnstillende medicatie, en
verergering van de gebruikelijke symptomen van de verstandelijke beperking. Dit
laatste werd in één onderzoek gerapporteerd, maar het is niet duidelijk wat de
betreffende onderzoekers hiermee precies
bedoelen.

ONDERZOEKSOPZET VAN HET
KLINISCH DEEL
Tussen 2011 en 2015 heeft er vanuit de
Vrije Universiteit (Amsterdam) een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar
pijnbeleving en cognitie bij volwassenen
met Downsyndroom. Er zijn in totaal
232 deelnemers met bruikbare gegevens
getest (lichte, matig en ernstige verstandelijke beperking, 18-65 jaar) bij locaties
van 18 verschillende zorginstellingen,
verspreid over heel Nederland. Daarnaast
zijn enkele deelnemers benaderd via de
Stichting Downsyndroom. Ook zijn 160
volwassenen zonder verstandelijke beperking getest.

Wat is er gemeten?

Om de cognitieve functies van de deelnemers met Downsyndroom in kaart te brengen, is een testbatterij van opdrachten
op papier afgenomen. Deze testbatterij
gaf inzicht in de volgende vaardigheden:
geheugen voor talige en niet-talige informatie, het flexibel schakelen tussen
verschillende soorten informatie, planning, en begrip van voorgelezen zinnen.
Daarnaast zijn tests voor woordenschat
en voor het namaken van blokpatronen
afgenomen voor een ruwe schatting van
het intelligentieniveau.
De begeleiders/familieleden hebben
vragen beantwoord over medische zaken
en over pijn. Ook hebben zij de Sociale
Redzaamheidsschaal voor Verstandelijke
Beperking (SRZ) ingevuld om het niveau
van verstandelijke beperking te schatten.
Voor de deelnemers van 40 jaar en ouder
vulden de begeleiders/familieleden ook
de Dementie Vragenlijst voor Verstandelijke Beperking (DVZ) in om aan de hand
van een achteruitgang op zowel de SRZ
als de DVZ ten opzichte van oude scores
te schatten of er een aanwijzing was
voor dementie.
Voor het testen van het onderscheid tussen warm en koud en tussen scherp en
stomp hebben deelnemers met gesloten
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ogen beoordeeld of zij warme (40 °C) of
koude (25 °C) metalen rollers op hun arm
voelden en een metalen puntje of een
plastic haar. Plastic haren met oplopende
dikte werden gebruikt voor het bepalen
van de tastdrempel: deelnemers gaven
met gesloten ogen aan wanneer zij iets
voelden op hun arm.
Om inzicht te krijgen in de pijnbeleving,
werd aan de deelnemers in rust en na
verschillende bewegingen (zoals opstaan,
lopen en weer gaan zitten) gevraagd naar
de aanwezigheid, locatie en intensiteit
van pijn. Hiervoor zijn schalen gebruikt
met gezichtjes, cijfers en pictogrammen,
maar alleen bij deelnemers die de schalen begrepen volgens een voorafgaande
begripstoets. Verder observeerden onderzoekers tijdens rust en tijdens de bewegingen of er gedragingen aanwezig waren
die kenmerkend zijn voor pijn, zoals een
lichaamsdeel vasthouden.
Begeleiders/familieleden hebben tijdens
het dagelijks leven ook deze observatie
gedaan in rust, tijdens beweging, en tijdens kauwen.
Veertig deelnemers hebben als extra
activiteit een computertest gedaan op
een laptop en een tablet. Hierin werden
vragen gesteld over pijnbeleving. Zowel
het begrip van de vragen als de bediening van de computer werd beoordeeld.
Tot slot is bij alle deelnemers met
Downsyndroom speeksel afgenomen,
waaruit in het laboratorium het genotype van het Apolipoproteïne E-eiwit is
bepaald. Eerder onderzoek heeft namelijk
een relatie laten zien tussen bepaalde
genotypen van dit eiwit en een slechter cognitief functioneren. Vanwege de
mogelijke verbanden tussen cognitie en
pijnbeleving zou deze genetische component ook bij pijnbeleving een rol kunnen
spelen.

RESULTATEN
Instrumenten voor pijnmeting

In het klinisch deel is onder andere de
geschiktheid onderzocht van verschillende procedures en instrumenten voor
pijnmeting door zelfrapportage.
Volwassenen met Downsyndroom begrepen een gezichtenschaal (75%) beter dan
een cijferschaal (43%). Bijna 80% begreep minstens één van deze twee schalen. Als het begrip van een numerieke
schaal grondig werd onderzocht, namelijk
door niet alleen te vragen welke cijfers
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de minste pijn (0 of 1) en de meeste pijn
(9 of 10) representeren, maar ook vragen
te stellen over de grootheid van cijfers
(‘Wat is meer: 2 of 8?’ en ‘Wat is meer: 6
of 4?’), dan slaagden minder volwassenen
met Downsyndroom voor de begripstoets.
Er werd geen verschil gevonden tussen
begrip of voorkeur voor gezichtenpictogrammen vergeleken met een schaal van
getekende gezichten.
De helft van de deelnemers begreep een
reeks pictogrammen voor sensorischonderscheidende pijnkwaliteit (brandend,
stekend, kloppend en drukkend). De
huidige versie van een online computerprogramma voor het aangeven van
pijn is te moeilijk voor volwassenen met
Downsyndroom om zonder hulp te gebruiken. Vooral het gebruik van een computermuis bleek voor velen te ingewikkeld.

Het onderscheiden en rapporteren
van pijn

De volgende stap was het onderzoeken
van de functies van het spinothalamische baansysteem (het systeem in de
hersenen voor het waarnemen van temperatuur, de pijnzin en de grove tastzin)
en de pijnbeleving. Volwassenen met
Downsyndroom waren even goed in staat
als volwassenen zonder verstandelijke
beperking om met ogen dicht warm en
koud te onderscheiden en om monofilamenten (nylon haren) te voelen op de
onderarm. Binnen de groep volwassenen
met Downsyndroom waren alleen de deelnemers met een lager intelligentieniveau
minder goed in staat dan volwassenen
zonder verstandelijke beperking om
scherp van stomp te onderscheiden.
Meer deelnemers met Downsyndroom
(50%) dan volwassenen zonder verstandelijke beperking (35%) hadden fysieke
aandoeningen die pijn of ongemak kunnen veroorzaken. Echter, minder deelnemers met Downsyndroom (58%) dan
volwassenen zonder verstandelijke beperking (73%) rapporteerden pijn tijdens
het testmoment. Van de deelnemers die
pijn rapporteerden, was de gemiddelde
pijnbeleving (aangegeven aan de hand
van een gezichtenschaal en een numerieke schaal) hoger in de groep volwassenen
met Downsyndroom dan in de controlegroep van volwassenen zonder verstandelijke beperking.

Pijnbeleving en cognitie

Als werd gecontroleerd voor leeftijd,
sekse, de aanwezigheid van pijnlijke aandoeningen, taalbegrip en woordenschat,

dan bleek er bij volwassenen met Down
syndroom een samenhang te zijn tussen
een slechter geheugen en de waarschijnlijkheid dat zij pijn rapporteren tijdens
het testmoment. Meer onderzoek is nodig
om deze samenhang te bevestigen en om
deze associatie te kunnen duiden.
Verder bleek er uit het onderzoek geen
samenhang tussen cognitieve functies en
pijnbeleving. Ook het genotype van het
Apolipoproteïne E-eiwit hing niet samen
met pijnbeleving of met de relatie tussen
pijnbeleving en cognitieve functies. Wel
was er een negatief verband tussen de
aanwezigheid van een bepaald genotype
van het Apolipoproteïne E-eiwit en het
executief functioneren (de meta-cognitieve processen die een rol spelen bij
planning, uitvoering, monitoring en
regulering van doelgericht gedrag).
Omdat er te weinig deelnemers met
Downsyndroom overbleven in de analyses van de relatie tussen pijnbeleving
en cognitieve functies, is het nodig dat
deze relatie in toekomstig onderzoek (bij
voorkeur longitudinaal, dus met meerdere
metingen over de tijd) verder onderzocht
wordt. Met name ook om beter te begrijpen of cognitieve functies verslechteren
bij de aanwezigheid van pijn.

AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK
Het is belangrijk om volwassenen met
Downsyndroom te stimuleren om over
pijn te praten. Net als eerdere studies
suggereert ons onderzoek dat de aanwezigheid van pijn niet altijd verteld wordt.
Het kan echter ook zo zijn dat aanwezige
lichamelijke aandoeningen geen klachten
gaven op de testdag zelf, omdat ze alleen
af en toe pijn doen of omdat volwassenen met Downsyndroom de pijn niet
zo goed voelen of anders uiten. Hoewel
de gemiddelde pijnbeleving hoger was
dan in de controlegroep – wat erop kan
wijzen dat mensen met Downsyndroom
pas pijn voelen en/of rapporteren bij een
relatief hoge mate van pijn – was deze
feitelijk nog steeds niet zeer hoog.
Net als in eerder onderzoek bleken meer
volwassenen met Downsyndroom dan
volwassenen in de algemene bevolking
lichamelijke aandoeningen te hebben die
pijn of ongemak zouden kunnen veroorzaken. Dit is des te belangrijker, omdat
volwassenen met Downsyndroom steeds
ouder worden, wat gepaard gaat met
meer kans op lichamelijke aandoeningen.

Update

Een groot deel van de volwassenen
met Downsyndroom begrijpt minstens
één van de twee gebruikte pijnschalen
(gezichtenschaal en cijferschaal), waarbij de gezichtenschaal vaker begrepen
wordt. Familieleden of het pijnteam
van een zorginstelling kunnen uitzoeken (door te vragen welke gezichtjes of
cijfers bij geen pijn en veel pijn horen)
welke pijnschaal het beste begrepen
wordt door een persoon met Downsyndroom. Door vervolgens de begrepen
pijnschaal te gebruiken kan het makkelijker worden om over pijnbeleving te
praten, bijvoorbeeld om bij te houden of
pijnmedicatie helpt.
Bij de meerderheid (74%) van de deelnemers met Downsyndroom waren er
pictogrammen in de directe dagelijkse
omgeving, maar deze werden vooral
gebruikt om te praten over activiteiten
en voorwerpen. Waarschijnlijk blijft het
voor veel mensen met Downsyndroom
moeilijk om de verschillende typen pijn
te begrijpen. Toch verwachten wij dat
het oefenen met het gebruik van pictogrammen om over de mate van pijnbeleving en de soorten van pijn te praten,
de communicatie hierover kan faciliteren. De gebruikte zelfrapportageschalen
in het onderzoek (gezichtenschalen,
pictogrammen voor typen pijn, en cijferschaal) zijn gratis beschikbaar via
goo.gl/cn4qos

De computertest bleek op dit moment
niet geschikt te zijn om de pijnbeleving goed te meten bij volwassenen
met Downsyndroom. De computertest
wordt op dit moment verbeterd en zal
binnenkort klaar zijn om gebruikt te
worden door mensen met verstandelijke
beperking als screening voor pijn (waarna verder uitgebreid pijnonderzoek kan
plaatsvinden).
In dit proefschrift is gekeken naar zelfrapportage van pijn aan de hand van verschillende instrumenten. Pijn kan echter
ook in kaart worden gebracht door observaties. Observatielijsten voor pijngedrag
zijn in dit proefschrift nog niet aan de
orde gekomen. Het is belangrijk om het
gebruik en de geschiktheid van dergelijke
observatielijsten in de nabije toekomst
nader te onderzoeken. Uit het literatuurdeel van dit proefschrift blijkt dat pijngedrag bij mensen met een verstandelijke
beperking kan verschillen van persoon
tot persoon. Er is nog weinig bekend over
pijngedrag bij Downsyndroom.
Zowel zelfrapportage als observaties van
gedrag zijn belangrijke onderdelen in de
nieuwe landelijke richtlijn ‘Signaleren van
pijn bij mensen met een verstandelijke
beperking’. Een multidisciplinair team is
waardevol voor de diagnostiek en behandeling van pijn.

Meer informatie en dankwoord

Een digitale versie van het Engelstalige
proefschrift ‘The Down Side of Pain:
Pain Assessment and Experience in
Adults with Down Syndrome and the
Relationship with Cognition’ kan gratis
worden opgevraagd bij de auteur via
nc.de.knegt@vu.nl.
Er werd tijd en aandacht van familie en
begeleiders verlangd om het onderzoek
in goede banen te leiden. De onderzoekers willen dan ook iedereen hartelijk
bedanken die zich ingezet heeft voor
het onderzoek.
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Waarom is deze Update ook voor ouders interessant?
Deze Update geeft een gedetailleerd beeld van de vaardigheden van de huidige
generatie jongvolwassenen met Downsyndroom. Het laat zien dat er winst
is geboekt ten opzichte van eerdere generaties, vooral wat betreft schoolse
vaardigheden en computervaardigheden. Meer kans op onderwijsintegratie in
het regulier basisonderwijs – waarbij we beseffen dat ons onderwijssysteem dit
in de praktijk nog steeds niet voor alle kinderen mogelijk maakt – heeft hierbij
een positieve rol gespeeld.
Bovendien zie je dat ook meer complexe zelfredzaamheidsvaardigheden beter
ontwikkeld zijn bij degenen die de kans hebben gehad om naar een reguliere
school te gaan, ook na correctie voor IQ-verschillen. Mogelijkerwijs is dit een
indirect effect van betere vaardigheden qua lezen en schrijven, vaardigheden
die op hun beurt het aanleren van meer complexe zelfredzaamheid kunnen
ondersteunen.
Tegelijkertijd is het duidelijk dat mensen met Downsyndroom (vrijwel altijd)
ondersteuning nodig zullen hebben in hun dagelijkse leven en niet (of zeer
zelden) zelfstandig een huishouden kunnen bestieren. Het is cruciaal dat de
overheid deze ondersteuning blijft mogelijk maken.
Bij ondersteuning is aangeleerde hulpeloosheid altijd een reëel risico.
Ondersteuning zou daarom gericht moeten zijn op het – waar mogelijk –
vergroten van zelfstandigheid op termijn, op het aanleren van taken dus,
in plaats van op het alleen maar overnemen van taken.

De grote follow-up
enquête
In de Updates 110, 111 en 112 zijn we al ingegaan op een aantal bevindingen uit de follow-up enquête uit 2014, een vervolg op de grote
enquête uit 2009. Ook deze Update is gebaseerd op de follow-up enquête
en behandelt diverse aspecten van de ontwikkeling. Het gaat hierbij om
IQ, zelfredzaamheid, taalontwikkeling, schoolse vaardigheden en computervaardigheden. Hierbij zullen we ons vooral richten op wat mensen met
Downsyndroom vanaf zo’n 16 à 18 jaar aan concrete vaardigheden hebben
geleerd.
• Tekst: Gert de Graaf.

44 • Down+Up 115

Update

Deel 4: Ontwikkeling van
vaardigheden
IQ

Wij beseffen dat het IQ een zeer
grove – bovendien in de praktijk lang niet
altijd betrouwbaar te meten – maat is
die zeker niet allesbepalend is voor leermogelijkheden, noch voor participatie in
het echte leven. Toch leek het ons voor
een volledig beeld belangrijk om hierover
informatie in te winnen. In de 2014-follow-up is het beeld vrijwel identiek aan
dat in de oorspronkelijke 2009-enquête.
Van de 179 personen in de follow-up waarbij ooit het IQ is gemeten, had 12% een
IQ <35, 43% een IQ 35-50, 34% een IQ
van 50-60, 8% een IQ van 60-70, 2% een
IQ van 70-75 en 1% een IQ >75.
Wel is er sprake van een verschuiving in
de IQ-categorieën met de leeftijd waarop
het IQ is gemeten. Bij de 128 personen die bij de testafname jonger waren
dan 13 jaar, is de verdeling over de zes
onderscheiden categorieën, respectievelijk: 12, 34, 40, 10, 2, en 2%. Bij de 50
personen die bij de testafname 13 jaar
of ouder waren is dit respectievelijk: 12,
65, 18, 4, 2 en 0%. De groep met een IQ
onder de 35 blijft gelijk, maar er wordt,
in vergelijking met kinderen onder de 13
jaar, boven de 13 jaar vaker een matige
verstandelijke beperking vastgesteld (IQ
35-50) en minder vaak een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-70).
Ook in eerdere onderzoeken (Carr, 1995;
Rynders et al., 1997; Turner & Alborz,
2003) is gevonden dat het IQ gemiddeld gesproken daalt bij kinderen met
Downsyndroom gedurende de kinderjaren.
Tegen de volwassenheid zal het merendeel een matige verstandelijke beperking
hebben, een klein deel een lichte verstandelijke beperking, en een nog kleiner
deel (12%) juist een ernstige verstandelijke beperking. Vooral bij deze laatste
groep zal er meer ondersteuning nodig
zijn om participatie in de samenleving te
bereiken.

Concrete vaardigheden

In Update 110 en 111 hebben we gekeken naar de invloed van vroegtijdige
ontwikkelingsstimulering en regulier
onderwijs op de ontwikkeling. We hebben
daarbij de ontwikkeling steeds bekeken
in termen van het totaal aantal beheerste items op vragenlijsten naar vaardigheden. Wat betekent dit nu voor de
concrete vaardigheden die mensen met

Downsyndroom zich eigen kunnen
maken? Voor een overzicht van de ontwikkeling van deze concrete vaardigheden in de kinderjaren en tienerjaren
wordt de lezer verwezen naar DU 96
(zie www.downsyndroom.nl/enq). Hier
beperken wij de analyse tot degenen
vanaf zo’n 16 à 18 jaar.

reguliere school hebben gezeten) en
degenen met een overwegend speciale
schoolloopbaan (die korter dan vijf jaar
op een reguliere school hebben gezeten).

Generatieverschillen

In Update 111 hebben we laten zien dat
er een aanzienlijk generatieverschil is
tussen degenen geboren voor én vanaf
1992 in de ontwikkeling van schoolse
vaardigheden, taalvaardigheden en computervaardigheden. De generatie geboren
vanaf 1992 heeft meer ontwikkelingskansen gehad dan de eerdere generatie.
Ze gaan vaker naar een reguliere school
en profiteren daarvan. Bij de presentatie
van de gegevens zullen we daarom onderscheid moeten maken tussen generaties.

Zelfredzaamheid

Wat kunnen we van volwassenen met
Downsyndroom verwachten op het gebied
van zelfredzaamheid? Er is geen groot
generatieverschil tussen degenen geboren voor en vanaf 1992 voor wat betreft
de ontwikkeling van basale zelfredzaamheidsvaardigheden (zie Update 111). Er
is dus geen noodzaak om deze data voor
deze generaties apart te presenteren. Er
zijn op dit gebied (m.u.v. fietsen) ook
zeer beperkte verschillen tussen degenen
met een overwegend reguliere schoolloopbaan (die vijf jaar of langer op een

Als we willen weten wat op dit moment
mensen met Downsyndroom qua basale
zelfredzaamheid in de volwassenheid
kunnen, dan kunnen we het beste kijken naar degenen van 18 jaar of ouder.
Dat zijn er in de 2014-steekproef in het
totaal 67, en in de 2009-steekproef 81,
dus een niet al te klein aantal. In Tabel 1
presenteren we de resultaten wat betreft
basale zelfredzaamheidsvaardigheden
waarnaar we zowel in 2009 als in 2014
hebben geïnformeerd. De overeenkomst
in resultaten in beide onderzoekjaren is
groot.

Aanvullende vragen over zelfredzaamheid

We hebben in 2014 enkele vragen gesteld die we in 2009 niet hadden gesteld. Op de vragen over zwemmen en
fietsen op een aangepaste fiets zijn we
in DU 110 al uitgebreid ingegaan. Voor
wat betreft zwemmen: bij kinderen met
Downsyndroom kost het meer tijd, maar
uiteindelijk leert zo’n 95% zwemmen en
haalt ongeveer 80% minstens diploma
A, en 30% minstens C. Voor wat betreft
fietsen: waar boven de 18 jaar ongeveer
40% (met of zonder toezicht) kan fietsen
op een gewone fiets, kan 60% dit als we
ook het gebruik van een aangepaste fiets
meetellen.
2014-gegevens

2009-gegevens

T

R

S

T

R

S

Aantal

67

32

32

81

21

54

Aankleden (zonder moeilijke sluitingen)

84

97

75

87

95

80

Rits dichtdoen

81

91

75

80

95

83

Wc gebruiken

82

91

78

80

95

83

Vast voedsel eten

94

100

91

91

95

96

Drinken uit een gewone beker

99

100

100

93

95

98

Neus schoonhouden

66

75

63

65

86

65

Strook doorknippen

79

91

75

77

95

76

Veters strikken

60

63

63

62

76

63

Fietsen (zonder of met enig toezicht)

39

50

31

43

52

44

Fietsen (zonder toezicht)

24

31

19

24

38

20

Tabel 1 – Basale zelfredzaamheidsvaardigheden bij personen met Downsyndroom van
18 jaar en ouder: percentage dat de vaardigheid zelfstandig beheerst (ongewogen steek
proef).
T=totale groep; R=personen met een overwegend reguliere schoolloopbaan; S=personen
met een overwegend speciale schoolloopbaan. Degenen die nooit onderwijs hebben
gevolgd zijn bij deze laatste vergelijking weggelaten.
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Bed opmaken (lakens/dekens/dekbed
goed leggen)
Bed verschonen (afhalen en opnieuw
opmaken met schone lakens/
dekbedovertrek en kussensloop)

zelfstandig (uit
zichzelf of omdat
het in de agenda
staat)

zelfstandig, maar
moet wel door
een ander eraan
herinnerd worden

met toezicht, maar
zonder fysieke hulp

met fysieke hulp

helemaal niet

38 <53;26>

26 <28;26>

11 <6;13>

18 <13;26>

8 <0;10>

21 <25;19>

14 <19;10>

12 <19;7>

36 <34;42>

17 <3;23>

Kamer/woning stofzuigen

26 <31;23>

21 <34;10>

29 <28;32>

11 <3;19>

14 <3;16>

Was doen met een wasmachine

11 <16;7>

5 <6;3>

29 <41;19>

17 <22;13>

39 <16;58>

Was opvouwen en opruimen

30 <38;26>

8 <9;7>

21 <31;13>

23 <19;29>

18 <3;26>

Kopje koffie of thee zetten

47 <53;45>

9 <16;3>

18 <22;16>

12 <9;16>

14 <0;19>

Broodmaaltijd maken

65 <84;52>

5 <3;7>

14 <6;23>

3 <3;3>

14 <3;16>

2 <3;0>

2 <3;0>

18 <25;13>

44 <50;42>

35 <19;45>

Wc schoonhouden

12 <19;7>

11 <16;7>

29 <38;23>

23 <22;26>

26 <6;39>

Boodschappen doen

9 <19;0>

6 <9;3>

30 <34;29>

26 <25;29>

29 <13;39>

Boodschappenlijstje maken

15 <28;3>

8 <13;3>

18 <34;3>

14 <13;16>

45 <13;74>

Eenvoudige warme maaltijd maken

Tabel 2 – Huishoudelijke zelfredzaamheidsvaardigheden bij personen met Downsyndroom van 18 jaar en ouder (n=66): percentage dat
de vaardigheid beheerst (ongewogen steekproef uit 2014). Tussen <a;b> staan de gegevens van degenen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan (a) en een overwegend speciale schoolloopbaan (b) <n=32;n=31>. Degenen die nooit onderwijs hebben gevolgd, zijn
bij deze laatste vergelijking weggelaten.

In Tabel 2 presenteren we de resultaten
van 11 zelfredzaamheidsvaardigheden
die in relatie staan tot wonen en huishouden, en waarbij we steeds dezelfde
antwoordcategorieën hebben gebruikt. De
resultaten worden daarbij ook per type
schoolloopbaan (overwegend regulier of
overwegend speciaal) gepresenteerd.
Dan is er nog een aantal vaardigheden
waarbij we iets andere antwoordcategorieën hebben gebruikt. Voor wat betreft het
gebruik van het OV: van de 67 personen
van 18 jaar en ouder kan 2% helemaal zelfstandig gebruikmaken van bus, metro en
trein, ook op onbekende trajecten en zonder dit eerst met een ouder of begeleider
voor te bespreken. Dan is er 5% die onbekende OV-trajecten kan bereizen als de persoon van tevoren goed is voorbereid. Een
andere 15% kan op bekende (ingeoefende)
trajecten zelfstandig reizen. Zo’n 79%
heeft bij gebruik van OV altijd een begeleider nodig. Bij dit item zijn er nauwelijks
verschillen per type schoolloopbaan.
Bij de volgende items zetten we de percentages voor de twee onderscheiden
schoolloopbanen tussen: <a;b>. Daarbij
is a het percentage bij een overwegend
reguliere schoolloopbaan. Van degenen
van 18 jaar en ouder kan 59% <78;47>
zonder toezicht in de eigen woonbuurt
rondlopen (bijvoorbeeld naar een winkel). 60% <84;42> kan helemaal zelf46 • Down+Up 115

standig een telefoon gebruiken, 10%
<9;13> met mondelinge aanwijzingen,
9% <3;16> met fysieke hulp en 21%
<3;29> helemaal niet. 19% <34;7> kan
zelfstandig betalen met een pinpas, 25%
<31;23> kan dit met wat aanwijzingen en
55% <34;71> helemaal niet. 15% <28;3>
weet van enkele alledaagse boodschappen ongeveer wat deze kosten, 85%
<72;97> heeft nauwelijks of geen enkel
idee hiervan. Bij het betalen met contact
geld kan 3% <6;0> redelijk tot goed inschatten hoeveel wisselgeld hij of zij zou
moeten krijgen, 13% <25;3> heeft hier
enig besef van, 84% <69;97> heeft hier
nauwelijks tot geen besef van.

Verklaring voor verschil per school
loopbaan

De 18-plussers met een overwegend reguliere schoolloopbaan zijn gemiddeld
gesproken zelfstandiger voor wat betreft
vrijwel alle vaardigheden bij deze aanvullende vragen over zelfredzaamheid.
Daarbij zijn zij ook nog eens iets jonger
(gemiddeld 23 jaar) vergeleken met de
18-plussers met een overwegend speciale
schoolloopbaan (gemiddeld 27 jaar). In
hoeverre wordt de grotere zelfredzaamheid verklaard door IQ – en dus door
selectieve plaatsing in het regulier onderwijs van kinderen met Downsyndroom
met een relatief hoger IQ?
Om dit nader te onderzoeken hebben we
een totaalscore geconstrueerd door de

scores op alle 18 hierboven gepresenteerde afzonderlijke items (de 11 items
uit Tabel 2; OV-gebruik; zwemmen; in
de eigen woonbuurt lopen; telefoongebruik; pinpas; prijzen van boodschappen;
wisselgeld) bij elkaar op te tellen (Cronbach’s Alpha=0,93). Wanneer we in een
regressie deze totaalscore voorspellen
met als voorspellers de meest recente
IQ-score (onderverdeeld in de zes onderscheiden categorieën) en schoolloopbaan
(overwegend speciaal versus overwegend
regulier), dan blijken beide variabelen
significant te zijn en een vergelijkbare
effectgrootte te hebben (R2=0,50; IQp<0,000, Bèta=0,45; schoolloopbaan
p<0,000, Bèta=0,43).
IQ hangt dus samen met zelfredzaamheid,
maar verklaart zeker niet alles. Want als
we personen uit dezelfde IQ-categorie
vergelijken, dan zijn degenen met een
overwegend reguliere schoolloopbaan
gemiddeld gesproken zelfstandiger op
de hier gebruikte maat voor (meer complexe) zelfredzaamheidsvaardigheden. Bij
de meer basale vaardigheden uit Tabel 1
is er overigens wel een verband met IQ,
maar niet met schoolloopbaan.
De grotere zelfredzaamheid bij meer
complexe vaardigheden van degenen
met een reguliere schoolloopbaan (ook
na correctie voor IQ) kan niet een direct
effect zijn van meer oefening van deze
specifieke vaardigheden op de reguliere
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basisschool. Het zijn immers vaardigheden die pas in een latere levensfase aan
de orde zullen komen. Wij veronderstellen
dat deze grotere zelfredzaamheid een indirect langetermijneffect zou kunnen zijn
van het leren van meer schoolse vaardigheden (lezen, schrijven en rekenen) bij
degenen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan (zie DU 111).
Het aanleren en uitvoeren van deze meer
complexe zelfredzaamheidsvaardigheden
wordt waarschijnlijk gefaciliteerd als
de persoon een geschreven instructie
kan begrijpen, iets op kan schrijven en
enig begrip heeft van getallen. Op het
moment dat de huidige leesvaardigheden
(en hetzelfde geldt voor schrijfvaardigheden) als voorspeller aan de regressie
worden toegevoegd, verliest schoolloopbaan significantie (R2=0,57; IQ p<0,001,
Bèta=0,37; lezen p<0,000, Bèta=0,52).
Dat wijst erop dat de positieve samenhang tussen schoolloopbaan en (complexere) zelfredzaamheidsvaardigheden
een direct effect zou kunnen zijn van het
vaker hebben leren lezen van degenen
met een overwegend reguliere schoolloopbaan.

Een andere mogelijkheid is dat bij degenen met een overwegend reguliere
schoolloopbaan de omgeving hogere
verwachtingen heeft gehad, zowel wat
betreft lezen in de basisschoolleeftijd als
wat betreft het aanleren van (complexere) zelfredzaamheidsvaardigheden in de
tienerjaren en jongvolwassenheid. Beide
verklaringen – of een combinatie van
beide verklaringen – kunnen passen bij
de gegevens. Achtergrondvariabelen zoals
geslacht en opleidingsniveau van de ouders, het al dan niet gewerkt hebben met
Early Intervention in de eerste levensjaren, of de aanwezigheid van autistiform
gedrag zijn overigens in geen van deze
regressies significant.

Gemaskeerd generatieverschil?

Je zou in het licht van het voorafgaande
ook een generatie-effect verwachten. De
generatie geboren vanaf 1992 is namelijk
vaker naar een reguliere school gegaan,
en degenen met een overwegend reguliere schoolloopbaan zijn zelfstandiger
op de hier bekeken zelfredzaamheidsvaardigheden. Dit generatie-effect wordt
echter gemaskeerd door het feit dat de
18-plussers die zijn geboren vóór 1992

ouder zijn (gemiddeld 30 jaar) dan de
18-plussers geboren vanaf 1992 (gemiddeld 21 jaar). Zelfredzaamheid neemt nog
toe in de (jong)volwassen jaren. Dus: de
generatie geboren vóór 1992 is op dit
moment even zelfredzaam als de generatie geboren vanaf 1992, maar die laatste
groep is jonger en zal vermoedelijk nog
iets meer zelfstandigheid verwerven in de
komende jaren.

Persoonlijke hygiëne bij vrouwen

Op het gebied van zelfredzaamheid hebben we nog een aanvullende vraag gesteld, namelijk over persoonlijke hygiëne
in verband met menstruatie. Van de 30
vrouwen van 18 jaar of ouder worden er
9 (30%) niet ongesteld, meestal door de
prikpil. Twaalf vrouwen (40%) kunnen
zelfstandig, en zonder aansporing, overweg met maandverband of tampon. Zes
vrouwen (20%) kunnen dit zelfstandig,
maar moeten eraan worden herinnerd
door een ander. Eén vrouw (3%) kan het
zelfstandig, maar met toezicht erbij.
Twee vrouwen (7%) hebben hierbij fysieke hulp van iemand anders nodig.

2014 (n=68) <n=32;n=32>

2009 (n=83) <n=21; n=54>

4 <0;3>

7 <0;4>

Woordenschat
Gebruikt in de spraak minder dan 10 verschillende woorden
Gebruikt 10-100 verschillende woorden

21 <9;28>

29 <0;39>

Gebruikt 100-1.000 verschillende woorden

37 <31;47>

33 <33;37>

Gebruikt meer dan 1.000 verschillende woorden

38 <59;22>

31 <67;20>

Spreekt niet

3 <0;0>

7 <0;4>

Voornamelijk in uitingen van één woord

4 <3;3>

6 <0;6>

Voornamelijk in twee-, driewoord zinnetjes

21 <3;41>

22 <14;26>

Vaak in zinnen van vijf of meer woorden

28 <34;22>

29 <14;37>

Vaak in zinnen van vijf of meer woorden, maar soms ook in zinnen met bijzinnen

27 <28;28>

25 <43;22>

Vaak in zinnen met bijzinnen

18 <31;6>

11 <29;6>

9 <0;12>

12 <0;6>

Beetje waar/beetje onwaar

38 <28;47>

31 <29;35>

Waar of zeer waar

53 <72;41>

57 <71;59>

Onwaar of zeer onwaar

30 <12;41>

31 <5;33>

Beetje waar/beetje onwaar

43 <47;41>

42 <62;39>

Waar of zeer waar

28 <41;19>

27 <33;28>

Praten in zinnen

Spreekt verstaanbaar voor familie en bekenden
Onwaar of zeer onwaar

Spreekt verstaanbaar voor vreemden

Tabel 3 – Spraak-taalontwikkeling bij personen met Downsyndroom van 18 jaar en ouder: percentage ‘ja’ bij het betreffende item.
Tussen <a;b> de gegevens per type schoolloopbaan, waarbij a overwegend regulier is. Degenen die nooit onderwijs hebben gevolgd,
zijn bij deze vergelijking weggelaten.
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Spraak-taalontwikkeling

Wat kunnen we van de 18-plussersverwachten op het gebied van
spraak-taalontwikkeling (Tabel 3)? Op de
vragen die we hierover hebben gesteld
scoren degenen die geboren zijn vanaf
1992 weliswaar hoger (zie ook DU 111),
maar de verschillen zijn niet zodanig
groot dat wij het nodig vinden om de
resultaten te splitsen per generatie.
Ook voor wat betreft spraak-taalontwikkeling is er een tendens van meer vaardigheden bij degenen met een overwegend reguliere schoolloopbaan en kan dit
verschil niet volledig worden verklaard
door verschillen in IQ (bij de voorspelling
van de 2014-spraak-taalvaardigheden
inclusief verstaanbaarheid: R2=0,34;
IQ- p<0,002, Bèta=0,36; schoolloopbaan
p<0,002, Bèta=0,37). Mogelijkerwijs
hebben bij een gelijk IQ kinderen die
beter praten meer kans om langer op een
reguliere school te blijven (selectie).
Eerder onderzoek (De Graaf & Van Hove,
2015) wijst echter niet daarop: alleen IQ
had enige voorspellende waarde voor langer op een reguliere school blijven. Een
andere verklaring is dat de reguliere onderwijsomgeving een stimulerend effect
heeft op de spraakontwikkeling, zoals
onderzoek van Buckley e.a. (2006) heeft
laten zien.

Lezen, schrijven, rekenen en
computervaardigheden

Bij lezen (maar ook bij schrijven, rekenen
en computervaardigheden) zijn er zeer
uitgesproken generatieverschillen tussen
degenen geboren vóór en na 1992. De
gegevens over de recentere generatie
zullen meer in overeenstemming zijn met
wat jongvolwassenen met Downsyndroom
tegenwoordig kunnen. Daarom zullen we
die gegevens presenteren in Tabel 4 tot
en met 7. Om de steekproef van degenen
geboren vanaf 1992 iets groter te maken
– en omdat de schoolse vaardigheden
niet of nauwelijks toenemen in de late
tienerjaren – doen we dit voor de groep
16-plus (i.p.v. 18-plus). Het gaat dus om
mensen die tussen de 16 en 24 jaar oud
waren in 2014.
Bij lezen (en de andere schoolse vaardigheden) zullen we – om de zaak overzichtelijk te houden – niet alle items weergeven, maar een selectie. Op grond van de
Update in D+U 109 kan worden ingeschat
dat van de cohorten geboren vanaf 1992
zo’n 31% van alle kinderen met Downsyndroom een overwegend reguliere schoolloopbaan zal hebben gehad. In onze
steekproef ligt dat percentage veel hoger.
Deze oververtegenwoordiging van mensen
met een overwegend reguliere schoolloopbaan is overigens niet ontstaan door

selectieve uitval van respondenten tussen de 2009- en 2014-enquête. Dezelfde
oververtegenwoordiging was reeds aanwezig in 2009. De respondenten die in
2014 nog meededen, hadden bovendien
in 2009 vergelijkbare scores op lezen als
degenen die niet meer hebben meegedaan aan de follow-up.
Om te compenseren voor de overrepresentatie van mensen met een overwegend
reguliere schoolloopbaan, hebben we een
weging uitgevoerd, waarbij we uit zijn
gegaan van 31% met een overwegend
reguliere schoolloopbaan voor deze generatie. De gewogen percentages liggen
uiteraard lager dan de ongewogen percentages – en zullen beter overeenkomen
met de feitelijke situatie in Nederland.
In D+U 96 construeerden we op dezelfde
wijze op grond van de 2009-enquête
de scores op schoolse vaardigheden en
computervaardigheden voor een eerder
geboortecohort (geboren vóór 1989), op
dat moment 21 jaar en ouder. De huidige
generatie 16-plussers (16-24 jaar) heeft
duidelijk hogere scores. In D+U 111 hebben we laten zien dat dit een effect is
van het feit dat de reguliere schoolomgeving stimulerend werkt voor leren lezen,
schrijven, rekenen en computervaardigheden.

T

R

S

T-G

Minstens enkele leeswoorden herkennen en benoemen

87

100

76

84

(Vrijwel) alle letters kunnen benoemen

80

100

59

72

Nieuwe korte woorden (mkm) zelf kunnen lezen

80

100

59

72

Minstens (oefen)boekjes met korte uit meerdere zinnen bestaande verhalen lezen

76

100

47

63

Leest minstens (oefen)boekjes met korte uit meerdere zinnen bestaande verhalen voor het plezier

70

85

47

63

Langere verhalen of stukken uit krant of tijdschrift kunnen lezen

54

81

18

37

Leest langere verhalen of stukken uit krant of tijdschrift voor het plezier

26

37

12

20

Ondertiteling minstens enigszins kunnen volgen

65

89

35

52

Ondertiteling goed kunnen volgen

35

48

18

27

Zelf een zin lezen en dan laten zien dat je deze hebt begrepen (bijvoorbeeld door een opdracht uit te gaan voeren)

74

96

47

62

Kan (meestal) laten zien dat het een zelf gelezen kort verhaaltje heeft begrepen (bijvoorbeeld door goed antwoord te
geven op eenvoudige vragen of door zelf te vertellen over het verhaal)		

72

93

47

61

Kan dit begrip (meestal) ook laten zien na het lezen van een langer verhaal of een stuk uit krant of tijdschrift

41

63

12

28

Heeft in het alledaagse leven voordeel of plezier van zijn of haar leesvaardigheden

78

100

53

68

Tabel 4 – Een selectie van leesvaardigheden bij personen met Downsyndroom van 16 jaar en ouder (16-24 jaar), geboren vanaf 1992:
percentage ‘ja’ in de steekproef bij het betreffende item. T=totale groep (n=46); R=personen met een overwegend reguliere schoolloop
baan (n=27); S=personen met een overwegend speciale schoolloopbaan (n=17). Degenen die nooit onderwijs hebben gevolgd zijn bij
deze laatste vergelijking weggelaten. T-G=Totaal gewogen voor schoolgeschiedenis.
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T

R

S

T-G

Letters naschrijven van voorbeeld

91

100

88

92

(Vrijwel) alle letters uit het hoofd schrijven

83

96

71

79

Woorden naschrijven of natypen van voorbeeld

89

100

82

88

Allerlei korte woorden (mkm) uit het hoofd schrijven of typen

80

100

59

72

Allerlei woorden van meer lettergrepen uit het hoofd schrijven of typen

63

85

35

51

Zelfbedachte brief of verhaaltje schrijven

54

74

29

43

Heeft in het alledaagse leven voordeel of plezier van zijn of haar schrijfvaardigheden

74

96

47

62

T

R

S

T-G

Telrij opzeggen t/m 10

87

100

76

84

Kleine aantallen (1, 2, 3) zonder tellen direct onderscheiden

87

100

76

84

Tellen hoeveel items er zijn (t/m 10)

85

100

71

80

1, 2, 3, 4 of 5 voorwerpen aftellen uit een groter aantal (bv: geef mij 5 lepels uit een doos met 20)

87

100

76

84

Cijfers lezen t/m 10

85

100

71

80

Cijfers lezen t/m 100

52

78

18

36

Meeste plussommen tot 10, zo nodig met materiaal (telraam, blokjes, vingers)

72

89

53

64

Meeste plussommen tot 10 zonder materiaal

61

85

29

47

Meeste minsommen tot 10, zo nodig met materiaal

70

89

47

60

Meeste minsommen tot 10 zonder materiaal

48

70

18

34

Meeste plus- en minsommen tot 20 zonder materiaal

28

48

0

15

Meeste plussommen tussen de 20-100 zonder materiaal

15

22

6

11

Meeste minsommen tussen de 20-100 zonder materiaal

11

19

0

6

Enkele tafels van vermenigvuldiging

13

22

0

7

Meeste of alle tafels van vermenigvuldiging

7

11

0

3

Enkele deelsommen

9

15

0

5

Veel verschillende deelsommen

2

4

0

1

Sommige complexe vaardigheden als breuken, kommagetallen of procenten

2

4

0

1

Kent de waarde van de meeste munten en biljetten

70

89

47

60

Kleine bedragen afpassen

54

78

24

40

Hele uren op gewone klok aflezen

85

100

71

80

Op gewone klok op vijf minuten nauwkeurig tijd aflezen

54

70

35

46

Goed overweg kunnen met digitale klok

50

63

35

44

Tijden in t.v.-gids lezen en interpreteren

43

63

18

32

Heeft in het alledaagse leven voordeel of plezier van zijn of haar rekenvaardigheden

78

93

65

73

Tabel 5 – Een selectie van schrijfvaardigheden bij personen met Downsyndroom van 16 jaar en ouder (16-24 jaar),
geboren vanaf 1992. Zie de toelichting bij Tabel 4.

Tabel 6 – Een selectie van rekenvaardigheden bij personen met Downsyndroom van 16 jaar en ouder (16-24 jaar), geboren vanaf 1992.
Zie de toelichting bij Tabel 4.
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T

R

S

T-G

Een eenvoudig computerprogramma bedienen dat voor hem/haar is klaargezet

89

100

82

88

Zelf een programma uitkiezen, openen en gebruiken

87

96

82

87

zelf een computer opstarten, een programma uitkiezen, openen en gebruiken

85

96

76

83

Zelf een website openen en gebruiken

87

96

82

87

Typen met één of twee vingers

87

96

82

87

Enigszins kunnen typen met 10 vingers

11

15

6

9

Redelijk kunnen typen met 10 vingers

2

4

0

1

Zelf een tekstje schrijven in een tekstverwerker

63

89

29

48

Zelf mailen of chatten

52

74

24

39

Heeft een hobby gerelateerd aan het gebruik van de computer (games, chatten, websites)

85

96

76

82

Tabel 7 – Computervaardigheden bij personen met Downsyndroom van 16 jaar en ouder (16-24 jaar), geboren vanaf 1992. Zie de toelich
ting bij Tabel 4.

Voordelen in het dagelijks leven

De meerderheid van deze 16-24 jarigen
heeft volgens de ouders (68% in de gewogen steekproef) voordeel of plezier
van zijn of haar leesvaardigheden. In
D+U 111 hebben we vele voorbeelden
gegeven die ouders noemen wat betreft
lezen. Uit de voorbeelden blijkt dat ook
een beperkte leesvaardigheid al voordelen kan bieden.
Zo’n 6 op de 10 (in de gewogen steekproef van 16-24 jaar) heeft voordeel of
plezier van zijn of haar schrijfvaardig
heden. Voorbeelden door ouders genoemd: een e-mail schrijven; je eigen
naam kunnen schrijven; verlanglijstje
maken; agenda bijhouden; verjaardagskaart schrijven; dagboek bijhouden;
boodschappenlijstje maken; chatten; iets
opzoeken op internet; bestelling opnemen (bij werk in eetcafé); powerpointpresentatie maken; zelfbedachte liedjes
schrijven; stukken die je belangrijk vindt,
uit een tekst kunnen overschrijven.
Bijna drie kwart in de gewogen steekproef vindt dat de persoon voordeel of
plezier heeft van zijn of haar rekenvaardigheden. Voorbeelden door ouders genoemd: bij tafel dekken juiste aantallen
borden en bestek aftellen; iets eerlijk
verdelen; bij koken weegschaal kunnen
gebruiken; tellen van de voorraad (op het
werk); kunnen tellen bij bordspelletjes
en kaartspel; dobbelstenen begrijpen; de
stand bij voetballen kunnen bijhouden
en begrijpen; op de klok kijken en weten
hoe laat je bus vertrekt; wekker zetten;
op tijd op je werk komen; inschatten
hoeveel tijd je nog hebt om iets te doen;
plannen van tv kijken; weten hoeveel je
lievelingsdrankje kost en bepalen of je
genoeg geld bij je hebt; pinnen (juiste
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pincode kunnen intypen); geldbedragen
of wisselgeld (een beetje) kunnen inschatten.
Zo’n 8 op de 10 in deze leeftijdsgroep
heeft een hobby die gerelateerd is aan
het gebruiken van een computer (gamen,
chatten, websites gebruiken). Dat ligt
veel hoger dan bij de 21-plussers in 2009
(toen was het 31%). De huidige generatie
16-24 jarigen is opgegroeid met de computer. Bovendien hebben zij meer vaardigheden voor wat betreft lezen en schrijven (en typen), wat de mogelijkheden om
de computer te gebruiken natuurlijk ook
verruimt. Daarnaast is het zo dat de pc,
de smartphone en de tablet veel bruikbaarder zijn geworden voor mensen met
beperkte vaardigheden rondom spelling.
Denk daarbij niet alleen aan spellingscontrole, maar ook aan de woordvoorstellen,
waarbij een stukje van een woord voldoende is om suggesties te krijgen voor
het woord dat je wilt gaan typen.

Discussie

Het goede nieuws over de ontwikkeling
van oudere tieners en (jong)volwassenen
met Downsyndroom is dat de omgeving
ertoe doet. In situaties waarin het gelukt
is de personen in hun jonge jaren langer
op een reguliere school onderwijs te laten ontvangen – waarbij we beseffen dat
ons onderwijssysteem dit in de praktijk
nog steeds niet voor alle kinderen mogelijk maakt – hebben deze hiervan geprofiteerd. Ze hebben meer geleerd dan hun
tegenhangers in het speciaal onderwijs,
ook na correctie voor IQ-verschillen. Dit
voordeel geldt in het bijzonder voor lezen, schrijven, rekenen en computervaardigheden – en in iets mindere mate ook
voor de spraak-taalontwikkeling.

Voor basale zelfredzaamheidsvaardig
heden maakt het schooltype weinig uit.
Maar voor meer complexe zelfredzaamheidsvaardigheden blijkt dit er wel toe
te doen (ook als is gecorrigeerd voor
IQ). Waarschijnlijk faciliteren schoolse
vaardigheden van de basisschooljaren het
leren en uitvoeren van meer complexe
zelfredzaamheidsvaardigheden in latere
jaren. Wellicht is het ook zo dat de omgeving bij kinderen die langer naar een
reguliere school zijn gegaan op beide
ontwikkelingsgebieden hogere verwachtingen heeft gehad.

‘Het goede nieuws:
de omgeving doet ertoe’
Het goede nieuws is verder dat de
huidige generatie oudere tieners en
begin-twintigers vaardiger is dan de volwassenen uit eerdere geboortejaren. Dit
hangt sterk samen met meer kansen op
regulier onderwijs die er in de loop van
de jaren 90 zijn gekomen. Degenen geboren vanaf 1992 zijn vaardiger, vooral voor
wat betreft lezen, schrijven, rekenen en
computervaardigheden. Die vaardigheden
zijn relevant voor het alledaagse leven.
Een ruime meerderheid van de huidige
16- tot 24-jarigen heeft volgens de ouders profijt en plezier van zijn of haar
schoolse vaardigheden. Daarvan noemen
de ouders vele voorbeelden. Daaruit blijkt
dat ook een beperkte lees-, schrijf- of
rekenvaardigheid waardevol kan zijn.
Mensen met Downsyndroom blijken meer
te kunnen dan in het verleden het geval
was. Meer onderwijsintegratie speelt
daarbij een grote rol. Maar ontwikkeling
wordt natuurlijk door een veelheid aan
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factoren beïnvloed. Zonder de waarde van
het goede nieuws teniet te willen doen,
is het wel belangrijk dat we ons realiseren dat ook binnen de huidige generatie
veel mensen met Downsyndroom aanzienlijke beperkingen hebben, die het moeilijker kunnen maken om te participeren
in onze samenleving.
Zo wordt iets meer dan de helft goed
verstaan door vrienden en familie, maar
wordt 3 tot 4 op de 10 soms wel en soms
niet verstaan, en is 1 op de 10 slecht tot
zeer slecht verstaanbaar door vrienden
en familie. De verstaanbaarheid voor
vreemden is bij 3 op de 10 goed, bij 4 op
de 10 soms wel en soms niet, en bij 3 op
de 10 slecht tot zeer slecht. Dit sluit aan
bij het pleidooi van Stijn Deckers en collega’s (zie de Updates in D+U 112 en D+U
114) voor meer aandacht voor aanvullende communicatiemiddelen bij mensen
met Downsyndroom.
Zeven op de 10 kan een korte opdracht
lezen, deze begrijpen en dan uitvoeren.
Zes op de 10 laat vaak zien een korte
eenvoudige tekst te hebben begrepen.
Dat biedt uiteraard allerlei mogelijkheden lezen in te zetten in het alledaagse
leven, bijvoorbeeld bij het aanleren,
uitvoeren en plannen van huishoudelijke
taken, of bij het leren van en uitvoeren
van werk-gerelateerde taken. We zouden
iedere begeleider willen oproepen om
vooral gebruik te maken van de aanwezige leesvaardigheden. We denken dat hier
vaak meer mogelijkheden voor zijn dan
men zich realiseert.
Tegelijkertijd is er een aanzienlijke minderheid waarbij leesvaardigheden vrijwel
ontbreken. Bovendien is het kunnen lezen
van langere teksten (op dit moment nog)
voorbehouden aan slechts 4 op de 10
(37%). Mensen met Downsyndroom zijn
dus duidelijk veel minder vaak volledig
gealfabetiseerd dan gebruikelijk is in onze
samenleving. Nu verwachten wij dat hier
zeker nog winst is te behalen. Het loont
de moeite om van jongs af aan te investeren in schoolse vaardigheden. Maar we
verwachten dat ook bij optimale begeleiding, weliswaar een kleiner deel, maar nog
steeds een aanzienlijk deel beperkte leesvaardigheden (en schrijf- en rekenvaardigheden) zal hebben. Dat heeft uiteraard
consequenties voor de ondersteuning die
nodig is bij wonen, werken en vrije tijd.
Als iemand bijvoorbeeld niet heeft kunnen
leren om klok te kijken, dan is hij of zij
afhankelijk van anderen om zich enigszins
te kunnen oriënteren in de tijd.

In het licht van de verschillen in meer
complexe zelfredzaamheidsvaardigheden
tussen mensen met een overwegend reguliere versus een overwegend speciale
schoolloopbaan, ook na correctie voor
IQ, verwachten we dat er ook op dit
ontwikkelingsgebied nog winst is te behalen. Echter, als we naar Tabel 2 kijken,
is duidelijk dat vrijwel iedere volwassene
met Downsyndroom ondersteuning nodig
zal hebben bij het huishouden.
In 2011 onderzocht Van Gameren-Oosterom (2013) de zelfredzaamheid van
een grote groep jongeren geboren tussen 1992-1994. Een vergelijking op het
niveau van afzonderlijke items is niet
goed mogelijk, omdat binnen ons en haar
onderzoek niet exact dezelfde vragen zijn
gesteld. Belangrijk is dat ook Van Gameren-Oosterom concludeert dat (jong)
volwassenen met Downsyndroom bij meer
complexe zelfredzaamheidsvaardigheden
(vrijwel altijd) ondersteuning nodig hebben. Het is cruciaal dat de overheid die
noodzakelijke ondersteuning (financieel)
mogelijk blijft maken. Tegelijkertijd zou
er meer aandacht moeten komen voor
het gerichter aanleren van die specifieke
vaardigheden tijdens de tienerjaren en
jongvolwassenheid, zoals ook
Van Gameren-Oosterom bepleit.
Ondersteuning van jongvolwassenen met
Downsyndroom is nodig. Maar bij ondersteuning is aangeleerde hulpeloosheid altijd een reëel risico. Het valt ons bijvoorbeeld op dat vrijwel niemand van de 16tot 24-jarigen zonder toezicht een eenvoudige warme maaltijd kan bereiden. Zou
hier een wellicht te grote voorzichtigheid
ten aanzien van het leren gebruiken van
een fornuis een rol kunnen spelen? Wordt
bij het kookonderwijs op school te weinig
nagedacht over de toepasbaarheid van
het geleerde in het leven van alledag? Of
wordt er wellicht te weinig samengewerkt
met ouders om in de tienerjaren het leren
koken van een schoolvak in het (speciaal)
voortgezet onderwijs uit te breiden naar
de thuissituatie?
Niet alleen bij koken, maar ook bij andere complexe zelfredzaamheidsvaardigheden wordt er in de tienerjaren en jongvolwassenheid wellicht te weinig gericht
gewerkt aan het steeds zelfstandiger
leren toepassen hiervan in het dagelijks
leven. Het risico bestaat dat het ontbreken van zelfstandigheid in die vaardigheden wordt opgelost door de taken dan
maar over te nemen. Ouders (als iemand
nog thuis woont) en professionele be-

geleiders zouden hun begeleiding, waar
dit mogelijk is, moeten richten op het
vergroten van zelfstandigheid op termijn,
op het aanleren van taken dus, in plaats
van op het alleen maar overnemen van
taken. Wij denken dat er hierdoor in de
tienerjaren en jongvolwassenheid meer
mogelijkheden kunnen worden gecreëerd
om (nog) zelfstandiger te worden.

Dankwoord

Dit onderzoeksproject is mogelijk gemaakt door projectsubsidie van Fonds
Verstandelijk Gehandicapten en van
Stichting Dioraphte. De SDS is deze fondsen hiervoor zeer erkentelijk. Ook is de
SDS veel dank verschuldigd aan Edwin
van de Wiel van DASC. Zijn bedrijf heeft
de enquête voor ons online geplaatst.
Dat alles zonder dat daar voor de SDS
enige kosten aan zijn verbonden. Verder
willen wij Aukje Renooij, Baukje van der
Veen, Emmy Kwant, Erik de Graaf, Geert
van Hove, Käthe Noz, Marian de Graaf en
Michel Weijerman bedanken. Zij hebben
vanuit de begeleidingsgroep bij dit onderzoeksproject deskundige feedback gegeven op de concept follow-up enquête.
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Donateurs gezocht!

'Bij ons is
iedereen welkom'
De SDS kan haar werk doen dankzij jouw donatie. Steun ons en weet je gesteund door
het kenniscentrum op het gebied van Downsyndroom in Nederland!
Ga naar www.downsyndroom.nl en klik op ‘Doneer nu!’
Als donateur van de SDS kun je gebruikmaken van onze helpdesk en krijg je
korting in onze webshop en op themadagen. Bovendien ontvang je regelmatig
uitnodigingen voor leuke en bijzondere evenementen. Bij donaties van minimaal
€ 45 per jaar ontvang je 4 x per jaar ons blad Down+Up.
Uiteraard kun je ook familieleden, vrienden, kennissen of buren vragen donateur te
worden. We kunnen elke bijdrage goed gebruiken, dus alle steun is welkom!

www.downsyndroom.nl
De Stichting Downsyndroom (SDS) levert al sinds 1988 een belangrijke bijdrage aan kennis,
informatie en positieve beeldvorming over Downsyndroom. SDS ondersteunt kinderen, ouders,
gezinnen, jongeren en volwassenen bij alles wat het leven brengt voor mensen met dat extra
chromosoom. Voor mensen met Downsyndroom in Nederland biedt het leven perspectief!
Jong en oud krijgt echt kansen om een zo goed mogelijk leven te leiden. De SDS vervult hierin
een voortrekkersrol.
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Onderwijs

Empowerment
voor ouders
Irma Slomp werkt met hart en ziel voor kinderen
met extra zorgvragen thuis en in het regulier onderwijs. Zij heeft een eigen bureau en onderhoudt
heel veel contacten met ouders, kinderen, leerkrachten in regulier en speciaal onderwijs, bestuurders en samenwerkingsverbanden. De waardevolle
kennis die Irma over de jaren heeft opgedaan,
deelt de SDS graag met de lezers van Down+Up,
zodat we er met elkaar van kunnen leren.
Tekst: Regina Lamberts. Foto’s: Familie Slomp.
Irma valt met de deur in huis: ‘De belangrijkste les is:
een leerling met Downsyndroom kan alleen slagen op
het regulier onderwijs als er een gelijkwaardige driehoek
is tussen ouders, school en zorgbegeleiding. De school
heeft de regie, maar als de school ouders niet als gelijkwaardig ziet, gaat het mis. Als de ouders de begeleider
niet zien zitten, ligt een mislukking op de loer. Als de
logopedist van het kind niet bij school wordt betrokken,
laat men grote kansen liggen. Als de driehoek niet functioneert, gaat het in groep 4 of 5 mis. Dan horen ouders
dat het niet langer gaat. Vaak niet op cognitieve gronden, maar sociaal-emotioneel mist het kind dan aansluiting. En hierom gaat de school ermee stoppen.’
‘Ouders kunnen te horen krijgen dat stoppen ook heel
normaal is: ‘Alle kinderen met Downsyndroom gaan rond
groep 4/5 naar het speciaal onderwijs, dat is beter’. En
dat is onzin! Er is echt genoeg kennis die gebruikt kan
worden zodat het kind tot en met groep 8 op de reguliere school kan blijven.’

Basis is respect

In een goede driehoek is respect, de driehoek leert
van elkaar. De leerkracht heeft kennis, de ouders de
ervaring, de begeleiders zorgen ervoor dat je het wiel
niet opnieuw hoeft uit te vinden. Irma: ‘Een kind met
Downsyndroom tot het einde van de basisschool begeleiden, kost veel tijd. Maar met een goed werkende driehoek kun je veel taken verdelen, afstemmen en elkaars
netwerk benutten. Soms is dat spannend of moeilijk; iedereen moet namelijk gebruikmaken van kennis van een
ander. Je moet je openstellen om te leren en je gedrag
veranderen.’
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Ze vervolgt: ‘Ga als leerkracht eens kijken op plekken
waar het wél echt lukt. Laat de leerkracht die het volgend jaar dit kind in de klas krijgt, zich oriënteren bij
die positieve schoolplekken. Zorg ervoor dat de leerkracht van volgend jaar er zin in heeft, in plaats van de
hele zomervakantie op te zien tegen de moeilijke leerling. Alleen zo kun je verder komen.’

Rol ouders

'In de driehoek hebben ouders ook een belangrijke rol.
Het is niet handig als ouders alleen maar zeggen: ‘De
school moet dit toch kunnen’ of ‘Wij verwachten gewoon
goed onderwijs’. Vraag liever: ‘Waar kan ik helpen?’ of
‘Wat heb je nodig?’ Dus ook als ouder moet je gericht
zijn op samenwerken. En je hebt als ouder heel veel
kennis, dus je kan ook helpen'.

Ontwikkelpunten

Wat Irma betreft is er nog een aantal duidelijke ontwikkelpunten. De gemeente, de school en het samenwerkingsverband laten veel kansen liggen. Mogelijkheden
die ontstaan bij het ‘ontschotten’ van de geldstromen
bijvoorbeeld. Waar zij het meest tegenaan loopt, is dat
ambulant begeleiders vanuit het speciaal onderwijs vaak
vanuit de oude zml-gedachte werken en de CED-leerlijnen gebruiken als leidraad voor het onderwijs. ‘Dat
helpt niet. De begeleider moet voor 100% geloven dat
het kind op regulier onderwijs een kans heeft. Als de
begeleider bij de eerste tegenslag al zegt dat speciaal
onderwijs beter is, wat kan je dan verwachten!?’

Rol gemeentes

‘Stop te benoemen dat onderwijs is wat je op je 18de

geleerd hebt. Je geeft onderwijs om leerlingen voor
te bereiden op het leven, op participeren. De participatiemaatschappij begint bij de jeugd. Start dus met
leerlingen met een beperking op te nemen in het regulier onderwijs. De generatie die nu beleid maakt, is de
generatie die is opgegroeid met alle afwijkingen in het
bos.’ Volgens Irma hebben de gemeentes nu een grote
kans. ‘Plaats iedereen bij elkaar op school. Dat levert
een maatschappij op waar iedereen met elkaar om kan
gaan. En als je een gemeente treft die niet vanuit visie,
maar vanuit financiën werkt? Wat kost het de gemeente
als iemand dagbesteding nodig heeft? En wat kost het
als mensen werken? Als je nu investeert in onderwijs,
hou je op de lange termijn geld over.’

het heeft veroorzaakt hetzelfde mag blijven? Dat snap ik
echt niet.’

Transitie

Praktische tips

Argumenten

Ten slotte wil Irma heel graag benadrukken dat de negatieve voorbeelden ouders niet somber moeten stemmen.
‘We moeten van die voorbeelden leren, kijken hoe we
de dingen weer anders kunnen aanpakken om weer een
beetje meer voor elkaar te krijgen. Ouders moeten zich
sterk voelen en vanuit kracht een goede plek voor hun
kind kunnen krijgen.’ n

Waarom gaan de ontwikkelingen zo langzaam? Irma: ‘Een
kind met Downsyndroom binnen het regulier onderwijs
is helaas voor veel scholen en leerkrachten nieuw. En
wat is de eerste reactie op iets nieuws? Het voelt onbekend, dat geeft een ongemakkelijk gevoel. Dat voel
je in je lijf. Dan krijg je kennis aangereikt, namelijk dat
wetenschappelijk is bewezen dat regulier onderwijs kan
en goed is. Dat geeft nog meer ongemak. Als je dan wil
doorzetten, moet je je lijf negeren. Op dat moment ervaar je zelf hoe het is om een beperking te hebben. Na
vier weken heeft je lijf zich aangepast. En na zes weken
ben je trots. Als je werkelijk iets nieuws wil, moet je dit
proces door. Maar ja, veel mensen hebben belang bij de
huidige systemen, dat voelt comfortabel. Een transitie,
een verandering voelt nooit comfortabel.’
Irma is wel eens verbaasd over de argumenten van de
scholen om iets niet te doen of om af te haken. Als ze
scholen artikelen geeft over het nut van regulier onderwijs, vraagt men wel eens ‘Heb je geen recenter artikel?’.
Irma: ‘Dan zeg ik ‘Nee, dit is het: er is geen behoefte
aan nieuw onderzoek. Dit zijn de gegevens, nieuw
onderzoek zou herhaling van hetzelfde zijn'.’
En dan iets waar ze zich erg over verbaast: ‘Als een kind
van school moet omdat de school het niet meer aankan, wordt er veel geld uitgegeven om dit kind op een
nog specialer plekje te krijgen. Maar de school, waar het
is misgegaan, mag altijd hetzelfde blijven. Waarom gaat
er geld naar een specialere plek, terwijl de school die

Emoties

De SDS en Irma zijn het eens: we kunnen ouders niet
aan hun lot overlaten. Regulier onderwijs hervormen
kost zoveel energie. Irma: ‘En als je kind op regulier
onderwijs zit, is het onvoorstelbaar wat we van ouders
van een kind met een zorgvraag verwachten. Je moet
een prof zijn en mag je emoties niet uiten, want dan
ben je een emotionele ouder die je niet serieus hoeft te
nemen. Maar ouders hebben emoties, en toch moeten ze
gelijkwaardig deel uitmaken van de driehoek. De emoties
heb je juist nodig voor een goed werkende driehoek.’
Irma heeft ook nog wat praktische tips voor ouders.
‘Als je de gemeente nodig hebt voor hulp, vraag altijd
om een cliëntondersteuner. Daar heb je recht op. Het
is goed om iemand bij het gesprek te hebben.’ Nog een
tip: ‘Als je het keukentafelgesprek hebt, leg een print
van het rapport van de kinderombudsman ‘De zorg waar
ze recht op hebben’ op tafel. Je hoeft er niets mee te
doen, maar leg het maar duidelijk neer. Dan weten ze
wat ze nog te doen hebben.’

Je Eigen Keus (JEK)

Irma Slomp heeft haar bedrijf ‘Je Eigen Keus’ negen
jaar geleden opgericht. Zij werkt hier nu met haar
man en dochter. Het is een kleinschalige praktijk en
biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar
en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen
met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Irma is
bekend met Kleine Stapjes en Leespraat, Rekenlijn en
Tan-Söderbergh.
www.jeeigenkeus.nl
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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.

Nijntje oefent
woorden
* Christien Creed-van Citters
Er zijn twee mooie doosjes kaarten te koop met
afbeeldingen van Dick Bruna. Ik was enigszins
teleurgesteld dat de woorden niet op de achterkant stonden, maar dat kun je eenvoudig zelf
oplossen. Over de illustraties hoef ik niet veel
te zeggen, want Dick Bruna is natuurlijk een
klassieker, waar we als Nederlander best trots op
mogen zijn. Prachtige strakke, makkelijk herkenbare illustraties. Na de zomer komt er ook nog
een uitgave van de woorden met drie lettergrepen. Dat is mooi, want we praten natuurlijk niet
alleen met korte woorden.
In de lijn van de kaarten zijn er ook twee
hard-kartonnen boeken uitgegeven. Er staan
twee woorden, die thematisch bij elkaar passen
naast elkaar, met de illustraties daarboven. De
pagina’s zijn gelamineerd, waardoor ze niet kunnen scheuren en je ze met een vochtig doekje
kunt afnemen. Best handig voor de kinderen die
tijdens het ontbijt een boek lezen.
Nijntje oefent korte woordjes
70 kaartjes met plaatjes van woorden met
één lettergreep.
ISBN: 978-90-5647-604-5
Prijs: € 19,95
Nijntje oefent korte woordjes (boek)
ISBN: 978-90-5647-605-2
Prijs: € 7,95
Uitgever: Mercis Publishing
Nijntje oefent woorden
70 kaartjes met plaatjes van woorden met
twee lettergrepen
ISBN: 978-90-5647-629-8
Prijs: € 19,95
Nijntje oefent woorden (boek)
ISBN: 978-90-5647-628-1
Prijs: € 7,95
Uitgever: Mercis Publishing
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Jan Toorop, het lied
van de tijd
* Isadora Warring
In het Gemeentemuseum in Den Haag was
eerder dit jaar een tentoonstelling over het
leven van Jan Toorop, een beeldend kunstenaar uit Nederlands-Indië. Helaas is deze
tentoonstelling inmiddels afgelopen, maar
daarom is extra leuk dat er een boek van is
verschenen. Het boek vertelt over het leven
van Jan Toorop als elfjarig kind. Hoe hij van
Nederlands-Indië verhuist naar Nederland
om daar een opleiding te gaan volgen. Het

boek laat, door middel van de kleurrijke
illustraties van Kitty Crowther, zien hoe deze
bijzonder overgang voor hem geweest is.
Het boek bevat vrijwel geen tekst. Alleen
op de eerste en laatste bladzijden staat kort
beschreven hoe het leven van Jan Toorop
was, om alles in een perspectief te plaatsen. Daarna kun je uitgebreid genieten en
fantaseren bij de kleurrijke en magische
illustraties!
ISBN: 9789 025 869 519
Auteur & illustraties: Kitty Crowther
Uitgever: Leopold & Gemeentemuseum Den Haag
Prijs: € 14,99

Een vogel in de appelboom
* Isadora Warring
Je zou dit boek kunnen zien als een eerste informatief vogelboek voor kinderen. De
strakke vormgeving van het boek doet wat Japans aan en laat op elke pagina opnieuw
precies hetzelfde gedeelte van precies dezelfde appelboom zien. Uiteraard verandert deze
appelboom met de seizoenen en dus is de boom op elke pagina in een andere vorm te
zien. Dit gegeven alleen al is interessant om naar te kijken.
Nu zit er elke dag een andere vogel in de appelboom. Met de heldere illustratie is de
vogel goed te zien (zodat je er daadwerkelijk iets aan hebt) en staat er steeds een stukje
tekst bij over de vogel. Het is zeker niet geschreven op een encyclopedie-achtige manier,
maar meer verhalend. Een kind zal nooit het idee hebben in een lesboek te bladeren,
ISBN: 9789 048 82828 9
maar zal er ondertussen veel van leren. Ook leuk om in het boek te zoeken, wanneer je
Auteur & illustraties: Anne Crausaz
een (bijzondere) vogel hebt gezien!
Uitgever: Moon
Prijs: € 19,99

Down onder Andere
* Marian de Graaf-Posthumus
Riekele Stobbe heeft zijn langjarige ervaringen in de ‘zorg’ op een humoristische, maar ook
kritische wijze op papier gezet in een bondig en zeer onderhoudend boekje. Met veel zelf
reflectie en interessante analyses belicht hij de periode vanaf 1976 toen hij de opleiding tot
Z-verpleegkundige ging doen. De ‘Z’ staat overigens voor ‘zwakzinnigen’!
Juist in die tijd braken woelige jaren aan. Door de tijdgeest en mede door de Dennendal-rellen, die destijds veel publiciteit kregen, raakte de klassieke zorg op drift. Stobbe beschrijft
de veranderingen van zorgen voor een groep onmondige patiënten volgens een medisch
model, naar werken met en voor individuen. Mogelijkheden en kansen scheppen voor hen.
Dat was een hele uitdaging voor hemzelf, zijn collega’s, de ouders van de betrokkenen en
ook voor de inmiddels geherwaardeerde ‘cliënten’ zelf. Uiteraard ging het niet zonder slag of
stoot en gold ‘hier vind je wat, daar laat je wat’. Het boek biedt zo een aardig overzicht van
de onwikkelingen in de zorg.
Down onder Andere
Riekele Stobbe
Boekscout
Prijs: € 19,05
Paperback 12,5 cm x 20 cm, 176 pagina’s
ISBN: 9789402223910

Als ‘oudere jongere’ en moeder van een zoon met Downsyndroom uit 1984 vond ik het zeer
interessant weer eens iets terug te lezen over al deze echo’s uit het verleden.
Ook geïnteresseerd in dit tijdsdocument? Vraag het op bij de SDS. Wie het eerst komt, die
het eerst maalt!
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Theaterworkshop in
Roosendaal
Tekst en foto's: kern West Brabant.
Dankzij een financiële gift van het Mollerlyceum in Bergen op
Zoom hebben we op zaterdag 18 juni een activiteit voor het hele
gezin kunnen organiseren bij Theaterwerkplaats Tiuri in Roosendaal. Onder de goede begeleiding van Sharon van Tiuri hebben
onze kinderen en alle ‘brussen’ meegedaan aan een theaterworkshop. Ook voor de jongste kinderen werd gezorgd, zodat alle
ouders de handen vrij hadden.
Terwijl de kinderen hard aan het werk waren, konden de ouders
bijkletsen en ervaringen uitwisselen. We konden niks zien van
de workshop, maar het was leuk om mee te luisteren. Af en toe
was het muisstil, vervolgens werd het dan weer lekker rumoerig
en werd er hard gelachen. In de pauze werd ook nog de eerste
verjaardag van Gioele gevierd met een heerlijk stuk taart. En tot
slot konden we genieten van een leuke voorstelling, die – als
het aan de kids had gelegen – de hele avond had mogen duren.
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Nieuwe vrijwilligers voor kern Haaglanden?
Kern Haaglanden kende de afgelopen jaren veel goed georganiseerde
en drukbezochte activiteiten, zoals sportdagen, Wereld Down Syndroom
Dagen, Sinterklaasactiviteiten en koffie-ochtenden. Het enthousiaste
team vrijwilligers die dit door de jaren heen heeft gerealiseerd, heeft
afgelopen jaar het stokje overgedragen aan een nieuwe groep. Op
9 juli jl. nam de laatste vrijwilliger van het ‘oude’ team, Yvette
Lohuis, afscheid tijdens een gezellige middag in de Leidschendamse
Speeltuinvereniging. Yvette gaat namelijk met haar familie verhuizen
naar Curaçao.
Hierbij willen de huidige vrijwilligers (Will Kranenburg, Anja Poppe,
Nadine Donners en Rika Frome) de oude garde (Marieke Hagels, Monique
Wubben, Paula Mensink, Eva van Amelsvoort, Anke van Maanen en
Yvette Lohuis) hartelijk bedanken voor hun inzet. Dankzij de connecties
die zij hebben overgedragen, hebben wij bijvoorbeeld van de gemeente
Den Haag de kans gekregen om met onze kern mee te sporten op de
Olympic Experience. Ook in de toekomst hopen wij nét zoveel voor de
kern te kunnen betekenen als de dames vóór ons.
Het huidige team kernvrijwilligers is wel een stuk kleiner dan het
voorgaand team en wordt nog kleiner, omdat ook Nadine Donners
verhuisplannen heeft. Graag willen we daarom een oproep plaatsen voor
nieuwe kernvrijwilligers. Welke ouder, oma/opa, broer/zus of anderszins
betrokkene wil zich als vrijwilliger inzetten voor de kern Haaglanden?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meedenken over activiteiten en/of
mee-organiseren van nieuwe activiteiten. Ook mensen die een goed
idee hebben voor een activiteit en alleen dáár betrokken bij willen zijn,
worden van harte uitgenodigd om te reageren via
kernhaaglanden@downsyndroom.nl. Dit is ook het adres om:
- ideeën voor een activiteit door te geven;
- inlichtingen over de kern op te vragen;
- informatie doorgeven die leuk/nuttig is voor andere kernleden;
- en jezelf aanmelden te melden als (kern)vrijwilliger.

Rika (rechts) overhandigt een bos bloemen en een tas
met cadeautjes voor op Curaçao aan Yvette.

Hallo, ik ben Juliëtte
Ik ben 22 jaar en ik woon in Nieuwegein.
Ik ga in maart op kamers wonen en ik heb een broer en die
gaat ook in maart later op kamers wonen. Hij is 25 jaar en
hij is politie.
Ik heb een moeder. Die verzorgt de kinderen en ze doet de
was en ze werkt op de school. En ik heb ook nog een vader.
Die werkt op de ambulance. Hij is broeder en hij gaat ook

met mij naar de muziekles en naar hockey en naar ballet. En
nou is mijn vader niet meer. Hij is overleden.
En dit zijn mijn hobby’s: koken, puzzelen, fietsen, 3D-kaarten maken, hockey, dansen op mijn kamer. En ik zit op ballet
en zingen. Dat was het.
Ik zit op Studio 10. We doen kaarten maken, slingers maken,
receptie zitten, snoep inpakken voor de winkel.
Ik heb vriendinnen: Henrike, Emma, Kirsten, Elke en Desiree.
En dit zijn mijn vrienden: Martijn en Leroy. Mijn dansvriend
heet Kasper.
Ik hou van winkelen en natuurreizen maken, spelletjes doen
en winnen.
Ik ben sportief en ik ben altijd vrolijk en blij, lief en aardig.
En creatief.
Ik ben verdrietig over mijn vader: soms wel en soms niet.
Ik heb een haarziekte gehad en nu heb ik mooi haar.
Zo, dat was het!
Groetjes van Juliëtte van Broekhuisen
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Voor u gelezen in de media

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.

• Tekst: Erik de Graaf, Gert de Graaf, Marian de Graaf-Posthumus. Foto’s: Erik de Graaf.

De pièces de résistance zijn dit keer twee belangrijke onderzoeksverslagen over medicatie om het
functioneren van mensen met Downsyndroom te
verbeteren. Bij het eerste wordt – onverwacht
eigenlijk – geen effect gevonden van het middel
Basmisanil. Is dat dan gelijk de nekslag voor het
streven naar een ‘leerpil’ voor Downsyndroom?
Met name ook na de teleurstelling over de resultaten van de destijds veelbelovende middelen
Memantine en Donepezil? Helemaal niet! Het
onderzoek laat alleen weer zien dat de werkelijkheid ingewikkelder kan zijn dan de theorie en de
modellen.
Misschien heeft u deze zomer de VPRO-serie
‘Kijken in de ziel’ gevolgd, waarin Coen Verbraak
sprak met toonaangevende wetenschappers.
Meteen in de eerste aflevering, op 29 juli, kwam
daarbij al duidelijk naar voren hoe zelden wetenschappelijk onderzoek tot klinkende resultaten
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leidt. Laten we in meer positieve zin dan ook
maar denken aan André van Duin in zijn rol als
tovenaar Dombo, die na iedere mislukte truc zei:
‘Geeft niet, ik heb nog meer’. En zo is het ook.
Precies dat toont het tweede item, over EGCG.
Maar allebei de onderzoeken hebben ons weer
wijzer gemaakt over de doelgroep en meer in het
bijzonder over het doen van grootschalig onderzoek naar het effect van medicatie. We gaan
eindelijk de goede kant op.

Basmisanil wordt het (ook) niet

Op 28 juni jl. publiceerde het farmaceutische
bedrijf Roche een persbericht over hun CLEMATIS-trial, die in deze rubriek al eerder aan de orde
is geweest, zij het niet onder die naam. Bedoeld
werd het klinische Fase 2-onderzoek waarmee
de effectiviteit werd onderzocht van het middel
Basmisanil (ook bekend als RG1662) bij volwassenen en adolescenten met Downsyndroom. Het

Dat houdt verband met leer- en geheugenproblemen bij muizen en overeenkomstige problemen
bij mensen met Downsyndroom. Van Basmisanil
is aangetoond dat het belangrijke aspecten van
de synaptische transmissie in muizenhersenen
normaliseerde.

Op basis van het gevonden gebrek aan effect
in deze CLEMATIS-trial heeft Roche vervolgens
besloten om het nu nog lopende onderzoek bij
kinderen met Downsyndroom van 6-11 jaar ook te
stoppen. Dit gebeurde overigens niet om veiligheidsredenen: Basmisanil werd goed getolereerd
en er werden geen relevante (on)veiligheids
signalen waargenomen vanwege Basmisanil in
vergelijking met placebo en eerdere trials.

Hoewel de resultaten met Basmisanil bij mensen
met Downsyndroom dus teleurstellend zijn, vormt
dit Fase 2-onderzoek toch wel degelijk een belangrijke mijlpaal. Er is hiermee in ieder geval bevestigd dat klinische onderzoeken ook bij volwassenen en kinderen met Downsyndroom succesvol
en veilig kunnen worden uitgevoerd. Bovendien
mag worden aangenomen dat het onderhavige
onderzoek nog belangrijke gegevens over gezondheid en klinische aspecten op zal leveren wanneer
de data eenmaal in meer detail geanalyseerd zijn.

Kort na het bericht van Roche verschenen er
commentaren van LuMind RDS – een belangrijke financier op het gebied van onderzoek bij
Downsyndroom, maar juist niet van deze trial –
en van de wereldwijde koepel van wetenschappers
op het gebied van Downsyndroom: T21RS. Deze
commentaren zijn hier mede gebruikt voor onze
eigen samenvatting van de situatie.
De oorspronkelijke motivering voor dit onderzoek
was gebaseerd op preklinische resultaten bij
muismodellen verkregen met twee stoffen die behoren tot de farmacologische klasse van de
5 GABAA inverse agonisten. Dit zijn stoffen die
aan dezelfde bindingsplaats op het neuron binden
als die waar de agonist aan bindt – hier de neuro
transmitter Gamma-aminoboterzuur, kortweg
GABA – maar die een tegenovergestelde biologische respons teweegbrengen als die GABA. Beide
onderzoeken vertoonden een herstel van cognitieve
tekortkomingen bij verschillende gedragsmatige
geheugentesten. Neuronen die gebruikmaken van
de GABAA- 5IA receptor zijn geconcentreerd in
de hippocampus, een gebied van de hersenen
waarin de trisomie de signaaloverdracht tussen
neuronen (synaptische transmissie) beïnvloedt.

Op dit moment bespreekt Roche met de deelnemende onderzoeksorganisaties van de klinische
trial het vervolg van hun onderzoeksinspanning
op het gebied van Downsyndroom. Verwacht
wordt dat alle relevante data zullen worden
geanalyseerd en vanaf deze herfst beschikbaar
komen op wetenschappelijke congressen en in de
(vak)literatuur.

Bronnen: http://bit.ly/2aGhSKm,
http://bit.ly/2aYp4p0 en
http://bit.ly/2aGhXOg

Klinische trial die wél enig
effect laat zien

Een persbericht van 7 juni van het Centre for
Genomic Regulation (CRG) in Barcelona berichtte
over een andere ‘oude bekende’ uit deze rubriek:
epigallocatechinegallaat, kortweg EGCG, een bestanddeel van groene thee. Een onderzoeksteam
onder leiding van Mara Dierssen van datzelfde
CRG en het Hospital del Mar Medical Research
Institute (IMIM), eveneens in Barcelona, heeft
aangetoond dat EGCG, als een concentraat van
groene thee ontdaan van cafeïne, samen met een
protocol voor wekelijkse cognitieve stimulatie,
mogelijk bepaalde cognitieve domeinen van mensen met Downsyndroom zou kunnen verbeteren.
Het cognitieve stimulatieprotocol werd zowel in
de EGCG-groep als in de placebogroep gebruikt.
De logica daarvan is dat men wilde weten of
mensen met Downsyndroom gemakkelijker nieuwe
zaken kunnen leren als ze EGCG gebruiken. Als er
dan geen stimulatieprogramma gebruikt wordt, is
het heel wel mogelijk dat ze niets nieuws leren
omdat ze sowieso geen nieuwe leeruitdagingen
krijgen.
Ook hier gaat het om een Fase 2-onderzoek,
maar in tegenstelling tot het vorige is dit al gepubliceerd en wel in het prestigieuze blad The
Lancet Neurology. De resultaten suggereren dat
deelnemers die de totale behandeling hadden ondergaan, beter scoorden op visuele herkenningsen inhibitietaken van hun geheugen. Daarnaast
vertoonden ze verbetering in adaptief gedrag wat
betreft functionele schoolse vaardigheden in vergelijking met de leden van de controlegroep die
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gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde onderzoek, uitgevoerd vanuit meerdere
centra, was qua opzet een ‘gouden standaard
onderzoek’. Het had 26 weken geduurd en was
bedoeld om erkenning van de Amerikaanse Food
and Drug Administration (FDA) te verwerven op
de route naar brede toepassing. Maar helaas, het
onderzoek leverde niet op waarop was gehoopt
op het gebied van cognitie en functioneren. Er
kon geen statistisch significant verschil worden
aangetoond tussen proefpersonen die het middel
hadden gebruikt en de anderen die in plaats daarvan een placebo hadden gehad. Dat was zo bij
beide onderzoeksgroepen: de volwassenen (18-30
jaar) en de adolescenten (12-17 jaar).

een placebo hadden gehad, maar wel cognitieve
training.
De onderzoekers benadrukken dat het hier niet
gaat om genezing, maar dat dit wel de eerste
keer is dat er bij Downsyndroom enig mogelijk
effect van een behandeling is aangetoond. Wat
betreft die effectiviteit geven de onderzoekers
aan dat in het onderzoek veel verschillende primaire uitkomstmaten zijn gebruikt, waardoor het
niet uit te sluiten valt dat er bij toeval bij enkele
van die maten een effect wordt gevonden, zonder
dat er een werkelijk effect is. Meer onderzoek is
dus nodig. Intussen gaat het hier toch wel om
een mijlpaal in de wereld van het onderzoek bij
Downsyndroom.
Het werk van het IMIM en het CRG draait om de
rol van EGCG, dat de overmaat aan functie van
één van de bij trisomie 21 in drievoud aanwezige genen, met name DYRK1A, compenseert.
In dit blad hebben we al sinds 2009 in deze
rubriek aandacht besteed aan de werking van
dit gen. Het is betrokken bij de plasticiteit van
de hersenen en bepaalde cognitieve functies. De
groep van Dierssen houdt zich vooral bezig met
de moleculaire en gedragsmatige analyse van
leer- en geheugenproblemen bij mensen met een
verstandelijke belemmering. Meer in het bijzonder
hebben ze onderzoek gedaan naar muismodellen
met het DYRK-gen. Toen het effect van de overmaat aan expressie van DYRK1A eenmaal was
aangetoond bij muizen, werd gezocht naar een
mogelijkheid om dat af te remmen om zo een betere ontwikkeling en werking van de hersenen te
bewerkstelligen. Vanaf het moment dat EGCG werd
voorgesteld als een mogelijke rem op die overmaat aan expressie van DYRK1A, begon Dierssen
deze stof te gebruiken, waarna ze vervolgens het
effect ervan bij muizen aantoonde.
Het nu in The Lancet Neurology gepresenteerde
werk bevat de resultaten van een klinisch onderzoek bij 84 deelnemers met Downsyndroom
van 16 tot 34 jaar dat geleid werd door de groep
van Dr. Rafael de la Torre van het IMIM. Ze kregen 9 mg per kg lichaamsgewicht per dag (of
een placebo), gecombineerd met een cognitieve
training gedurende 12 maanden. De deelnemers
werden na die tijd nog zes maanden gevolgd. De
onderzoekers keken niet alleen naar de cognitieve
effecten, maar voerden ook neuro-imaging testen
uit om te bepalen of de verbeteringen moesten
worden toegeschreven aan fysieke of aan neuro
fysiologische veranderingen in de hersenen. ‘Het
was een verrassing om te zien hoe die veranderingen niet alleen cognitief zijn – op het gebied van
beredeneren, leren, geheugen en aandacht – maar
ook suggereren dat de functionele geleiding van
de neuronen in de hersenen was veranderd’, aldus
De la Torre.
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Dierssen en De la Torre zijn van plan om dit werk
voort te zetten en lanceren binnenkort een klinisch onderzoek bij kinderen met Downsyndroom.
‘Onze resultaten bleken al marginaal positief bij
de volwassen populatie, waarbij de plasticiteit
van de hersenen beperkt is, omdat die al volledig
uitontwikkeld zijn. Wij denken dat als de behandeling wordt toegepast bij kinderen de resultaten
zelfs nog beter zouden zijn’, stellen de onderzoekers. Maar eerst moeten nu de vrijwillige deelnemers en de benodigde financiën worden geworven
voor zo’n nieuw onderzoek.
Om het hiervoor besproken onderzoek uit te
kunnen voeren moest er wel eerst een nieuwe,
meer gevoelige testbatterij ontwikkeld worden om
mogelijke verbeteringen in het functioneren van
de deelnemers te kunnen meten. En nu krijgen
andere wetenschappers toegang tot deze informatie voor toekomstige onderzoeksprojecten. Dit
project heeft dus resultaten opgeleverd die nu al
beschikbaar zijn voor de Downsyndroomwereld.
Zo hebben de onderzoekers bijvoorbeeld samengewerkt in het ontwerp van een product om de
EGCG te verstrekken aan de deelnemers. Daarbij
is rekening gehouden met de slik- en voedingsproblemen van sommige mensen met Downsyndroom. Verder is het protocol voor de cognitieve
stimulatie tijdens deze klinische trial beschikbaar.
De onderzoekers werken ook aan een nieuw, verbeterd videospel om geheugen, aandacht en uitvoerende functies te trainen. Ten slotte is er voor
gezinnen die dit project willen volgen en contact
willen houden met de onderzoekers, een speciale
(Spaanstalige) Facebookpagina ingericht.
Al met al is dit zeker wél een positieve ontwikkeling. Zou het nu helpen om onze huisgenoten met
Downsyndroom dan verder maar vooral groene
thee te laten drinken? Nee, helaas niet. Weliswaar
is EGCG een bestanddeel van groene thee, maar
om een dosis binnen te krijgen waarvan mogelijk
effect verwacht zou kunnen worden moet er erg
veel van gedronken worden. Het gehalte aan EGCG
van groene thee is bovendien nogal variabel en
natuurlijk zijn er ongewenste bijwerkingen, bijvoorbeeld op het punt van de foliumzuurstofwisseling. Verder bevat groene thee gewoonlijk ook
veel cafeïne. De hiervoor genoemde onderzoekers
gebruikten daarom een concentraat dat ontdaan
was van die cafeïne. Al met al wordt met klem afgeraden om zelf te gaan experimenteren met onduidelijke EGCG-producten die op het web al jaren
worden aangeboden voor allerlei doeleinden.
Bronnen: http://bit.ly/2azglam,
http://bit.ly/2aNYb5s

In een persbericht van ABC Science van
20 mei jl. lazen we dat één van de genen die
verantwoordelijk is voor diabetes type 2, onlangs
is geïdentificeerd. Dat opent mogelijkheden om
een medicijn te ontwikkelen. Bij mensen met
diabetes type 2 maakt het lichaam te weinig
insuline aan of reageert het lichaam minder goed
op insuline. Dat komt omdat de werking van de
alvleesklier, die de insuline produceert, steeds
verder vermindert. Diabetes type 2 heette vroeger
ook wel ouderdomsdiabetes, maar tegenwoordig
komt het ook steeds vaker voor bij mensen onder
de 30 jaar.
Meer in detail gaat het bij deze ziekte om de
zogeheten bètacellen in de alvleesklier die niet
goed meer werken. Het is een probleem dat bij
mensen met Downsyndroom vaker voorkomt dan
bij andere mensen. Door vergelijking van genen
voor bètacellen op chromosoom 21 met die van
mensen met type 2 diabetes kon worden ingezoomd op een gen met de aanduiding RCAN1.
Om een lang verhaal kort te maken: uiteraard
weer via een tussenstap met muismodellen werd
ontdekt dat overexpressie van RCAN1 afwijkingen
veroorzaakte in de bètacellen, waardoor de insuline uitscheiding verminderde.
Nog afgezien van het belang voor mensen met
diabetes citeren we graag de opvatting van de
hoofdonderzoeker, de Australische professor
Keating. Hij wees erop dat vergelijkende
genetische analyses tussen mensen zonder
en mensen met Downsyndroom goed kunnen
dienen om de genetica te ontrafelen achter
andere ziekten die vaker voorkomen bij
mensen met Downsyndroom. Dat zijn dus
bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, aangeboren
hartafwijkingen, gastro-intestinale problemen
en bepaalde vormen van kanker, zoals leukemie.
Nog weer een reden dus om het kind met
Downsyndroom op handen te dragen.
Bron: http://ab.co/2bbOL2o

Therapieën voor zeldzame ziekten
Tot slot nog een item dat niet specifiek over
Downsyndroom gaat, uit een persbericht van
7 juni van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). Daarin een boodschap die ons uit het
hart is gegrepen uit de mond van prof. Annemieke
Aartsma-Rus. Zij stelt dat onderzoekers die een
behandeling ontwikkelen voor een zeldzame ziekte van begin af aan zouden moeten samenwerken
met patiëntvertegenwoordigers en toezichthouders. Nieuwe therapieën kunnen dan mogelijk
sneller op de markt komen. Samen met andere
onderzoekers, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, het Europees Geneesmiddelenbureau
(EMA) en farmaceutische bedrijven publiceerde
ze een beleidsvisie in Lancet Neurology. Daarin
verwerkte ze haar ervaringen bij het ontwikkelen
van therapieën voor de spierziekte van Duchenne. Trouwe lezers van dit blad weten dat wij zelf
Downsyndroom graag gerangschikt zien onder die
‘rare diseases’. En de SDS is daarin niet alleen.
Ook de wereldwijde portaalsite voor zeldzame
ziekten en weesgeneesmiddelen, Orphanet, doet
dat.
Hier volgt een klein stukje uit het persbericht
dat we als SDS meteen herkennen. Onderzoek
doen naar zeldzame ziekten is lastig. Er zijn per
definitie weinig patiënten en er is vaak minder
geld beschikbaar dan voor veelvoorkomende ziekten. Maar er zijn nog meer obstakels. ‘Wij wilden
onze ervaringen delen om te voorkomen dat
anderen dezelfde fouten maken als wij’, vertelt
Aartsma-Rus. Ze licht toe wat er niet goed ging.
‘We werkten allemaal heel hard aan een therapie,
maar uiteindelijk misten we de tools om het effect van onze behandeling te evalueren. Daarvoor
moet namelijk het natuurlijk beloop – of: hoe
doen patiënten het zónder therapie – bekend
zijn. Maar om een therapie te kunnen evalueren
en goedgekeurd te krijgen door de EMA bleken we
het tot in detail te moeten weten.’ En ze vervolgt
dan met: ‘Betrek van begin af aan patiënten én
toezichthouders bij je onderzoek. Zet iedereen
samen om de tafel, zodat je zelf niet als doorgeefluik fungeert en je elkaars taal leert spreken.
Breng parallel aan het ontwikkeltraject alvast
het natuurlijk beloop in kaart, en ontwikkel in
samenwerking met patiënten uitkomstmaten.’ En
dat alles bevestigt weer hoe belangrijk het werk
is dat de SDS op dit gebied gedaan heeft en nog
steeds doet. Doet u vooral mee, als er weer een
onderzoek wordt aangekondigd?
Bronnen:
http://bit.ly/2c4EoxR
http://bit.ly/2bni32w
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Downsyndroom wijst weg naar
diabetes-gen

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.

Vier nieuwe T-shirts in
de webshop
Vanaf 1 oktober zijn er unieke T-shirts te bestellen in onze webshop,
speciaal voor vaders en moeders van een kind met Downsyndroom. En er
zijn shirts voor mensen met Downsyndroom. Ze kosten € 15 en zijn alleen
te koop bij de SDS, in de maten S, M, L en XL. De shirts voor mensen met
Downsyndroom zijn ook te verkrijgen in kindermaten. Kijk snel in onze
webshop: www.downsyndroom.nl/winkel.
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Giften

02-06-2016

€ 50,Evelien de Vries, opbrengst actiedag
E.E.S. fotografie
24-07-2016

€ 150,Marian de Graaf,
verkoop
sieradenuitdenatuur.nl

05-06-2016

€ 552,50
Jorien Anninga, Liam en Neil Rowlands.
Actie Run4Down,
halve marathon van Amersfoort

14-07-2016

€ 602,94
Osio Events, dinnershow bij
Brownies & Downies Emmen.
Georganiseerd door 14 studenten Leisure Management
bij Stenden in Emmen.

28-07-2016

€ 5.000,TMF Management B.V. namens
Stichting ORYX European CLO
- Charity

SDS wil alle donateurs, sponsors en andere betrokkenen bij deze giften nogmaals van harte bedanken voor hun inspanningen
en bijdragen!

Down+Up 115 • 65

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 5828052 (Poli Kindergeneeskunde) of 071 5802831
(Helen Versteegen, contactouder)
Amsterdam
Academische consultatie VU medisch centrum. Chantal Broers, kinderarts.
Afspraken via 020 4440887
Hoofddorp/Heemstede
Upside Down Team, Spaarne Ziekenhuis, dr. J.P. de Winter, kinderarts.
Inl. polikliniek Kindergeneeskunde 023 8907400,
upsidedownteam@spaarneziekenhuis.nl
Groningen
Downsyndroom Team Martini Ziekenhuis
downteam@mzh.nl, I.I.C. Wijmenga, kinderarts. Info en aanmelden
050 5246900. Elke vierde dinsdag v.d. maand
Almere
De Kinderkliniek, kinderarts Anne-Marie van Wermeskerken,
Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, tel: 036 7630030, fax: 036 7630035,
mail: afspraak@dekinderkliniek.nl
Meppel
Downsyndroom Team Noord Nederland
Isala-Diaconessenhuis Meppel, Poli Kindergeneeskunde
Dr. J. Potjewijd, kinderarts. Spreekuur op de derde dinsdag van de maand
van 13.00-16.30 uur. Afspraken via secretaresse Poli Kindergeneeskunde
0522 233804
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,
088 3206300. 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 520333, downteam@meemh.nl
Secretaresse Gea v.d. Velden, 0182 520333
Den Haag e.o.
Downsyndroom Team ‘s Gravenhage e.o.
HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis. Info en aanmelden:
070 2107371, a.vanbruggen@hagaziekenhuis.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
Leijenakkerplein 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
Bergen op Zoom
Downsyndroom Team West Brabant, Ziekenhuis Lievensberg, Bergen op
Zoom. Coördinator: H. Quik-Schrauwen, revalidatiearts. Contactpersoon:
E. van der Lugt. Inl. tel. 0164 278310 of mail: downteam@lievensberg.nl
Breda
Downteam Amphia Ziekenhuis. Inl. en aanmeldingen via secr.
Kindergeneeskunde, 076 5952629/076 5951012, C. Verkooijen, ass.
Spreekuur elke laatste vrijdagmiddag van de maand
Veldhoven
Downsyndroom Team Veldhoven, Maxima Medisch Centrum, locatie
Veldhoven. Info Francien Kerkkamp, coördinator, 040 888 8270
Downpoli 18+: MECK, Provincialeweg 44, 088 5516234,
mail polikliniek@lunetzorg.nl
Boxmeer
Downsyndroom Team Maasziekenhuis Pantein. Afspraken:
poli tel. 0485 567500/505, 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

Sliedrecht
Downsyndroom Team Drechtsteden, Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie
Sliedrecht ASZ kindergeneeskunde 078 6523370

Venlo
Downsyndroom Team Noord-Limburg, Poli Kindergeneeskunde VieCuri
Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Postbus 1926, 5900 BX Venlo.
Contactpersoon: H. Thissen, secr. 077 3205730

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

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

Rotterdam
Downsyndroomteam Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Eens per maand op woensdagmiddag een poli carrousel met de diverse
specialismen. Afspraken via: 010 2911123

Zutphen
Down-polikliniek Gelre ziekenhuizen. Afspraak na overleg via
mw. A. Hulst, coördinator en kinderverpleegkundige,
downpolikliniek@gelre.nl, 0575 592824 (poli kindergeneeskunde)
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SDS-KERNEN
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 5732234
Ronald Olsen en Huyla Halici 050 5716131
kerngroningen@downsyndroom.nl

Amsterdam
Annemieke Blank en Dick Tromp, 020 6717350
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

Friesland
Peter Blaauw, Kerncoördinator, 06 15968841
Jan Noorderwerf, 0515 427511 of 06 22827477
kernfriesland@downsyndroom.nl
www.sdskernfriesland.nl

Noordelijk Noord Holland
Ed en Jolanda Langedijk, 072 5039231
Jeanette Groen, 075 6428133
kernnoordelijknoordholland@downsyndroom.nl
www.downspeelgroep.nl

Drenthe
Elles Wierda, 06 50540318
Chantal Busscher, 06 51699070
kerndrenthe@downsyndroom.nl

Haaglanden
Rika Frome, 06 17144623
kernhaaglanden@downsyndroom.nl

West-Overijssel
Dominique van der Knaap, 038 3326069
Stephanie Helbig, 038 2306686
kernwestoverijssel@downsyndroom.nl
Twente
Roelof en Chantal Wobben, 074 2773712
Richard en Karin Gerritsen Mulkes, 06 14661315
kerntwente@downsyndroom.nl
Doetinchem
Wouter en Marlies Bongers, 0314 842068
Roy en Marleen Arentz, 0314 662284
kerndoetinchem@downsyndroom.nl
Apeldoorn
Regina van Etten, 06 21906021
Joyce Bakx, 06 54347884
Tessa Helvoirt-Uijl, 026 3274330
kernapeldoorn@downsyndroom.nl
www.sdskernapeldoorn.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
Tieners/pubers:
Monique Rabeling, 06 21838942
Pauline van den Brink, 033 8887368
Caroline van Dorresteijn, 06 14636789
Elma Kollen, 033 4325285
Tot 10 jaar:
Jolanda Blaauw, 06 39457717
Corine van Diepen, 034 2842542
Jolien van Beek, 06 12618652
kernamersfoort@downsyndroom.nl
Haarlem
Robbert Lammertink, 06 14477827
Christien Creed-van Citters, 023 5312382
kernhaarlem@downsyndroom.nl
Flevoland
Cynthia Plomp, Lelystad/Almere e.o. 06 12762415

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 580048; 13 jaar en ouder:
Yvonne en Han Kamperman, 0182 526675
Tot 4 jaar: Sandra Korenwinder, 0348 690448
www.sdsgroenehart.nl
kerngroenehart@downsyndroom.nl
Rotterdam
Saskia van den Berg, 0181 - 324432
Jeanette Slooff 10+
Petra Visser
kernrotterdam@downsyndroom.nl

Dordrecht
Marjolein de Vin, 0180 463717
kerndordrecht@downsyndroom.nl
West Brabant
0-6 jr: Marjan Middelhof, 078 8871666
7-15 jr: Wendy Sanderson, 076 5652014
Vanaf 16 jr: Muriel Moerings, 0165 550269
kernwestbrabant@downsyndroom.nl
Tilburg
Esther de Kock, 013 5055868
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 2530048
Mia Kusters, 0493 492023
kerneindhoven@downsyndroom.nl
Noord-Limburg
Louise Peeters, 077 3967140
Margriet Brouwers, 077 4632662
Elona Tielen, 077 4641711
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 462775, Louise de Ronde,
0111 461408, kernzeeland@downsyndroom.nl

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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Ranomi & Vajèn
Ranomi en Vajèn op de tweelingendag.
Foto: Gert de Graaf.

