Dit is een ‘makkelijk lezen-versie’.
Je kunt ook om een uitgebreidere versie vragen.

Een goede toekomst voor een kind
begint bij de ouders
Een uitleg over Kleine Stapjes

Welkom

Jehebt een prachtig kind gekregen.
Gefeliciteerd.
Je kind heeft Downsyndroom.
Daar hoef je je niet schuldig over te voelen.
Het kan iedereen gebeuren.
Je houdt van je kind en je bent blij met je kind.
Maar misschien heb je ook andere gevoelens.
Zoals onzekerheid, angst, verdriet, boosheid, schuldgevoel, schaamte.
Die gevoelens mogen er zijn.
Andere ouders hebben dit ook meegemaakt.
Dit gaat voorbij.
Misschien had je andere toekomstdromen voor je kind.
En misschien heb je veel vragen.
Hoe zelfstandig kan mijn kind worden?
Zal het gelukkig zijn?
Zal het leren praten?
Kan ik mijn kind bieden wat het nodig heeft?
Je kind heeft je nodig.
Je kunt heel veel doen voor je kind.

Gewoon en speciaal

Maar wat heeft je kind nodig om zich te ontwikkelen?
Natuurlijk: verzorging en aandacht.
Dat is hetzelfde als bij kinderen zonder Downsyndroom.
Doe dus wat je voor iedere baby zou doen.
Dat helpt je kind al heel veel.
Doe de gewone dingen.
Maar jouw kind heeft ook iets extra’s nodig.
Het is belangrijk dat een goede dokter je kind behandeld.
Er zijn in ziekenhuizen Downsyndroomteams waar je terecht kunt.
Een fysiotherapeut helpt bij het goed bewegen van je kindje.
Een logopedist helpt bij het eten en drinken van je kindje.
En later bij het leren van taal.
Kinderen met Downsyndroom hebben een verstandelijke beperking.
Daardoor leren zij nieuwe zaken langzamer en minder vanzelf.
Jij moet geduldig je kindje helpen.
Wij kunnen jou daarmee helpen, met Kleine Stapjes.

Kleine Stapjes

Met Kleine Stapjes kan jij je kind goed helpen.
Kleine Stapjes heeft een lijst.
Als je die lijst invult weet je wat je kindje allemaal kan.
En je weet waarmee je kan oefenen.
De lijst helpt je bij vijf verschillende gebieden van de ontwikkeling van je kind:
• Leren zitten, kruipen, lopen
• Handen leren gebruiken

• Het begrijpen van taal
• Praten door gebaren en woorden
• Zelfverzorging en omgaan met anderen
Als je Kleine Stapjes gebruikt, kan dat heel leuk zijn.
Je gaat goed zien wat je kind allemaal kan.
Je krijgt hulp bij wat je kind niet goed kan.
Kinderen met Downsyndroom leren veel dingen langzamer dan andere kinderen.
De meesten leren wat later om te praten.
Daarom weet je vaak niet wat ze wel of niet begrijpen.
Kleine Stapjes kan je hiermee helpen.

Voordelen van Kleine Stapjes

Kleine Stapjes helpt de ontwikkeling.
Door Kleine Stapjes doe je wat je kind nodig heeft.
Je doet precies genoeg.
Je kindje leert goed op te letten.
Dit is heel handig als je kind later naar school gaat.
Je kindje leert veel als jij Kleine Stapjes gebruikt.
Daardoor kan je kindje later meer zelf.
En heeft je kindje later minder hulp nodig.

Voor ieder kind

Kinderen met Downsyndroom zijn allemaal verschillend.
De een leert sneller dan de ander.
Kleine Stapjes is er voor alle kinderen.
Je kunt je kind helpen het volgende stapje te leren.

Hoeveel tijd kost het?

Je verzorgt je kind.
En je speelt met hem of haar.
Tijdens het spelen en verzorgen denk jij aan wat je kindje helpt.
Dat kost geen extra tijd.
Je hebt natuurlijk tijd nodig om Kleine Stapjes te leren.
Je moet leren zien welk stapje je kind heeft geleerd.
Je moet bedenken wat een nieuw stapje is.
En je moet bedenken wat voor spelletje je kan doen.
Gelukkig kun je daarbij hulp krijgen van professionals.
Die hebben veel ervaring met het werken met jonge kinderen.

Kijk voor de werkmappen van het programma Kleine Stapjes
en twee informatieve dvd’s op www.downsyndroom.nl/winkel

Professionele hulp bij Kleine Stapjes
Bij Kleine Stapjes zijn ouders het belangrijkst.
Zij gaan het meest met hun kind om.
Maar je hoeft het niet alleen te doen.
Ook anderen kunnen helpen, zoals familie of kinderopvang.

Er zijn ook professionals die kunnen helpen.
Je krijgt dan een keer per 2 weken iemand thuis.
Die helpt bij de ontwikkeling van je kind.
Zo’n begeleider helpt bij wat je kind kan.
En wat je je kind kan leren.
En ook hoe je dat moet doen.
Ouders hoeven voor die professionele begeleiding niet te betalen.
Welke organisaties deze hulp kunnen bieden verschilt per regio.
Kijk voor meer uitleg op onze website: www.downsyndroom.nl/kleinestapjes.

