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DOWN and UP DA TE is een
bijlage bij de SDS-nieuwsbrief
DOWN and UP ten behoeve
van werkers in het veld zoals
medici, logopedisten, fysio- en
ergotherapeuten, psychologen,
pedagogen en maatschappelijk
werkers
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De specificiteit van Down's syndroom
Van 24-26 februari 1995 werd in Palma de Mallorca het '3rd
International Down Syndrome Symposium; Psychology of
Down syndrome; theory, intervention and evaluation'
gehouden. Tijdens dit symposium zetten leidinggevende
onderzoekers een belangrijke stap op het punt van de
specificiteit van Down's syndroom als basis voor de
wereldwijde Down's syndroombeweging door het formuleren
van de onderstaande zes conclusies:
1. Bij het syndroom van Down is er sprake van een specificiteit
die een gevolg is van de aanwezigheid van een extra
chromosoom 21 (of een essentieel gedeelte daarvan), waardoor
significante veranderingen aan de structuur en het functioneren
van de hersenen en het zenuwstelsel evenals op het gebied van
het leren en het gedrag worden veroorzaakt.
2. De individuele variabiliteit bij Down's syndroom is groot. Als
gevolg daarvan dient de begeleiding op een persoonlijke en
individuele manier te worden aangepakt.
3. Omdat er op dit moment geen genetische en
farmacologische therapie beschikbaar is met behulp waarvan
Down's syndroom kan worden genezen, dienen initiatieven om
de betreffende kinderen te begeleiden zich te concentreren op
programma's voor hun opvoeding en passende interacties met
de omgeving aan te moedigen.
4. Er bestaat een duidelijke noodzaak om al hetgeen bekend is
over de specificiteit van Down's syndroom te vertalen in
praktische feiten, therapiemethoden en concrete interventies
die gericht zijn op het verbeteren van de integratie van mensen
met Down's syndroom in het onderwijs, het sociale en het
beroepsleven.
5. Er valt vooruitgang waar te nemen op het gebied van de
kwaliteit van leven van mensen met Down's syndroom die
resulteert in:
- een hogere levensverwachting;
- een verbeterde gezondheidstoestand;
- verbeterde verstandelijke vermogens;
- een grotere bedrevenheid in de uitvoering van zinvolle taken;
- een hogere mate van persoonlijke autonomie en
onafhankelijkheid;
- verbeterde integratie op school, op het werk en in de
maatschappij;
- een beter begrip vanuit de maatschappij met betrekking tot de
affectieve en sexuele rechten van mensen met Down's
syndroom;

6. Recente bevindingen met betrekking tot de verhoogde kans
van mensen met Down's syndroom om de ziekte van Alzheimer
te krijgen, bevestigen de behoefte om psychologischopvoedkundige programma's te ontwerpen die de verwerving
van kennis zeker stellen en die mentale en fysieke functies
stimuleren, als een efficiënte manier om het begin van dit soort
ziekte te vertragen en de pathologische effecten ervan te
beperken.
Pa/ma de Mallorca, 26 februari 1995
Prof. dr. M. Beveridge (Verenigd Koninkrijk); Prof. dr. 5. Buck/ey
(Verenigd Koninkrijk); Prof. dr. I. Cande/ (Spanje); Prof. dr. M.
Gum/nick (V. 5.); Prof. dr. R. Hodapp (V. 5.); Prof. dr. L. Nade/
(V. S.); Prof. dr. }. Perera (Spanje); Prof. dr. S. M. Puesche/ (V. 5.);
Prof. dr. R. Remington (Verenigd Koninkrijk); Prof. dr. ;. A.
Rondal (België); Dr. M. Sustrova (Slowakije); Prof. dr. O. Van
Oyke (V. S.); Prof. dr. }. G. Wishart (Verenigd Koninkrijk); Prof.
dr. H. Wisniewski (V. 5.); Dr. K. E. Wisniewski (V. 5.).

Evenals bij de conferentie van twee jaar geleden (zie Update.1
in D+U.21) was de kwaliteit van hun aller bijdragen weer hoog.
Het is goed om te weten dat hun teksten in boekvorm zullen
worden gepubliceerd (in de Engelse taal) 1 • Om onze lezers
daarvan alvast een indruk te geven volgt hieronder een
Nederlandse versie van de lezing van Mike Guralnick die
wonderwel past in het Nederland van dit moment met al de
vele discussies met betrekking tot de landelijke implementatie
van 'Vroeghulp' (early intervention).
Globaallezen
De tweede bijdrage uit deze Update werd niet gepresenteerd in
Palma de Mallorca, maar in Bodegraven. Hij heeft echter wel
betrekking op de specificiteit van Down's syndroom, met name
op het gebied van de spraak-/taalontwikkeling en hoe die door
middel van globaallezen kan worden bevorderd. Hedianne
Bosch sprak daar voor een gehoor van de Schooladvies- en
-begeleidingsdienst Midden-Holland.

1 Rondal, J. A. Perera, J. & Nadel, L. (Eds.) (1995), 'Down
syndrome: Psychological, psychobiological and socio-educational perspectives', Colin Whurr, L(mdon (verschijnt medio
1996, de prijs zal ongeveer f 75,00 bedragen)
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Toekomstige ontwikkelingen in
early intervention (vroeghulp)l
voor kinderen met Down's syndroom
• Mike Guralnick, Seattle, Wa., V. 5./ vertaling Erik de Graaf, Wanneperveen, en Hedianne Bosch, Amsterdam

Early intervention blijft ook vandaagde-dag één van de meest zichtbare en
potentieel belangrijke initiatieven op
het gebied van ontwikkelingsbelemmeringen. Gebaseerd op een solide ontwikkelingstheorie en ondersteund door
een vaak onweerstaanbare logica, hebben early interventionprogramma's
voor kinderen met een breed scala aan
belemmeringen, zowel als voor hen die
de kans lopen ontwikkelingsproblemen
te krijgen, nu wereldwijd een redelijk
niveau van politieke en wetenschappelijke acceptatie bereikt (Guralnick, in
druk).
Toch is het nog maar relatief kort geleden dat we voldoende inzicht in de ontwikkeling en de belemmeringen van
kinderen hebben verworven en we de
mechanismen waardoor biologische en
omgevingsfactoren hun invloed uitoefenen hebben geïdentificeerd, op grond
waarvan zowel de waarde als de beperkingen van early interventionprogramma's kunnen worden getaxeerd. Van
bijzonder belang is het ontstaan van het
besef dat niet alleen invloed kan worden uitgeoefend op de verstandelijke
ontwikkeling, het meest gestelde doel
van early intervention voor kinderen
met Down's syndroom zowel als voor
andere kinderen met algemene ontwikkelingsachterstanden, maar ook op het
potentieel aan mogelijkheden voor het
beïnvloeden van andere complexe en
integratieve ontwikkelingsdomeinen,
zoals sociale competentie.
Bijgevolg zal ik in deze bijdrage proberen om de waarde en de effectiviteit van

1 Dit is een hoofdstuk uit het boek: Rondal, J. A. Perera, J. & Nadel, L. (Eds.)
(1995), 'Down syndrome: Psychologicat psychobiological and socio-educational perspectives', Colin Whurr, London (verschijnt binnenkort).

early intervention voor kinderen met
Down's syndroom te karakteriseren
binnen een hedendaags ontwikkelingskader. Daarbij zal ik niet eenvoudigweg
de traditionele nadruk op de verstandelijke ontwikkeling van kinderen bespreken, maar ook hun sociale ontwikkeling, met name hun sociale competentie
in relatie tot hun leeftijdsgenoten. Door
uit te gaan van een breder ontwikkelingskader valt te verwachten dat de
kennis die beschikbaar komt met betrekking tot de invloed van motivatie,
sociale cognitie en de processen binnen
het gezin, bijvoorbeeld in relatie tot verschillende aspecten van de ontwikkeling van kinderen met Down's syndroom, ons werkveld vooruit zal helpen. Juist deze wisselwerking tussen
kennis van de ontwikkeling en early
interventionprogramma's biedt een innovatief, maar toch realistisch kader om
richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen in het onderzoek naar en
de praktijk van early intervention.

Effecten op de verstandelijke
ontwikkeling
Toetsingen van het verloop van de ontwikkeling van kinderen die niet deelnamen aan systematische early interventionprogramma's hebben onderzoekers
een belangrijk perspectief geleverd. Onderzoek bij kinderen die verschillende
risico-factoren vertoonden en bij kinderen met aantoonbare belemmeringen,
laat consequent zien dat zonder deelname aan early interventionprogramma's
de gemeten verstandelijke ontwikkeling gedurende de eerste paar levensjaren geleidelijk aan afneemt. De grootte
van deze afname, uitgedrukt in termen
van de grootte van een effect, bedraagt
circa een halve tot driekwart standaarddeviatie. Dit verschijnsel is herhaaldelijk waargenomen bij kinderen met een
biologisch risico dat primair verband
houdt met prematuriteit/laag geboortegewicht (Brooks-Gunn, Klebanov,
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Michael J. Guralnick, Ph.D., is directeur van het Child Development and Mental Retardation Center van de University of Washington in Seattle, de 'bakermat van
eariy intervention' . Daarnaast is hij
hoogleraar in de psychologie en
de kindergeneeskunde aan dezelfde universiteit

Liaw & Spiker, 1993; Liaw & BrooksGunn, 1993; Rauh, Achenbach, Nurcombe, Howell & Teti, 1988); kinderen
die opgroeiden in achterstandsmilieus
(Campbell & Ramey, 1994); en zij die
een achterstand in de ontwikkeling
hadden van enigerlei aard (zie Dunst,
Trivette & Cross, 1986). Zelfs het verloop van de motorische ontwikkeling
van kinderen met hersenletsel volgt, in
afwezigheid van uitgebreide early intervention, een overeenkomstig patroon (palmer et al., 1988).
Het is belangrijk te beseffen dat onderzoek, zoals dat in de jaren zeventig gerapporteerd werd, consequent een
overeenkomstig patroon liet zien van
afname van de verstandelijke ontwikkeling van kinderen met Down's syndroom die geen early intervention kregen (Carr, 1970; Connolly, 1978; Melyn
& White, 1973; Morgan, 1979). Zelfs een
recent rapport uit Zuid Afrika, waar
early intervention programma's tot
dusverre niet beschikbaar waren, leverde een overeenkomstig resultaat (Neser, Molteno & Knight, 1989). Er moet
worden opgemerkt dat bij het toetsen
van de verstandelijke ontwikkeling de
afnames, zoals die vanaf de eerste paar
maanden van het leven tot een leeftijd
van circa achttien maanden worden
waargenomen, naar verwachting vooral een gevolg zijn van het feit dat algemene intelligentietesten in het begin
van de schaal afhankelijk zijn van mo-

torische vaardigheden, en dat er juist
voor dat domein sterke biologische beperkingen gelden (Bendersky & Lewis,
1994; Shonkoff, Hauser-Cram, Krauss &
Upshur, 1992). Derhalve zou de overgang van de aanvankelijke snelle afname, zoals die plaatsvindt gedurende de
eerste levensmaanden, naar de [minder
snelle, Red.] voortgezette afname zeer
wel de overgang van motorische naar
meer cognitieve en talige testitems weer
kunnen geven. Die voortgezette afname
zou in zekere mate een gevolg kunnen
zijn van niet-optimale ontwikkelingsomgevingen, omstandigheden die
kunnen worden veranderd met behulp
van early interventionprogramma's.
Een redelijke verwachting ten aanzien
van een zo vroeg mogelijk gestarte interventie is derhalve dat deze een voortgezette afname van de verstandelijke
ontwikkeling voorkomt of die althans
substantieel minimaliseert. En dat is inderdaad precies wat er gebeurt. Gegevens van longitudinale onderzoeken uit
Australië (Berry, Gunn & Andrews,
1984), Israël (Sharav & Shlomo, 1986),
de Verenigde Staten (Schnell, 1984) en
Wales (Woods, Corney & Pryce, 1984)
geven aan dat uitgebreide early interventionprogramma's in belangrijke
mate kunnen voorkomen dat deze afname van de verstandelijke ontwikkeling
bij kinderen met Down's syndroom
plaatsvindt. Ondanks de soms aanzienlijke verschillen in de inhoud van de
programma's en daaraan verwante factoren alsmede het bestaan van legitieme
methodologische bedenkingen (zie
Gibson & Fields, 1984; Guralnick &
Bricker, 1987), worden in deze onderzoeken met betrekking tot kinderen met
Down's syndroom effecten bereikt ter
grootte van circa een halve tot driekwart
standaarddeviatie. Bovendien biedt de
overeenstemming van die resultaten
met die van groepen met andersoortige
risico's of belemmeringen verdere, indirecte ondersteuning voor de effectiviteit
van early intervention (zie Guralnick,
1991).

Componenten van early
intervention programma's
De heterogeniteit van de interventiebenaderingen en -strategieën, zoals die gevonden worden in programma's voor
kinderen met Down's syndroom, samen met het feit dat zelden analyses van
afzonderlijke componenten van de programma's werden uitgevoerd, stonden
geen identificatie toe van de eigen-

schappen van early interventionprogramma's die verantwoordelijk waren
voor de positieve resultaten. Maar naarmate deze early interventionprogramma's verder ontwikkeld werden, kon
toch een aantal gemeenschappelijke eigenschappen worden aangetoond,
waardoor enig inzicht ontstond in die
componenten, die met elkaar waarschijnlijk de ontwikkeling bevorderd
hadden. In het bijzonder kwamen systematische en gewoonlijk sterk gestructureerde, geïndividualiseerde programma's volgens curricula, die gebaseerd waren op mijlpalen in de ontwikkeling, veel voor. Programma's voor de
opvoeding en de ontwikkeling werden
thuis zowel als in speciale centra uitgevoerd en er werd voorzien in individuele therapieën, met name fysiotherapie.
De vroegtijdige begeleiding door professionals leverde een schat aan informatie op met betrekking tot aspecten
van de opvoeding en de gezondheid en
sterke oudernetwerken boden emotionele, instrumentele en andere vormen
van ondersteuning (Guralnick &
Bricker, 1987). Informa tie die verkregen
werd op basis van beschrijvende onderzoeken van de ontwikkeling van kinderen met Down's syndroom evenals uit
onderzoek met betrekking tot interactiepatronen tussen ouders en kinderen
vormden een geschikte basis voor specifieke aanbevelingen voor interventie
met het doel meer ondersteunende, wederkerige en sensitieve transacties tussen ouders en kinderen te bevorderen.
Adviezen en strategieën om ouders de
vaak moeilijk te herkennen signalen
van hun kind te helpen waarnemen; een
manier te vinden voor het vaak moeilijk
tot stand te brengen oogcontact; in te
spelen op episodes van vocale botsingen gedurende vroege 'conversationele' interacties tussen ouder en kind; de
stimulatie vanuit de omgeving te versterken in een poging om de ontwikkeling als het ware vooruit te duwen en de
eigen activiteit aan te moedigen en zich
aan te passen aan de arousal en informatieverwerkingscapaciteiten van het
kind vormden sleutelelementen van
deze programma's (zie Guralnick &
Bricker, 1987; Spiker, 1990). Zoals Spiker (1990) al opmerkte, lag er veel nadruk op de ontwikkeling van cognitie
en taal, alhoewel er zeker ook aandacht
besteed werd aan andere gebieden van
de ontwikkeling. Bovendien werd vaak
de hulp van ouders ingeroepen om mee
te helpen met dit interventieproces door
de voorgeschreven oefeningen uit te
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voeren en mee te doen met de activiteiten die erbij hoorden. Alles met elkaar
bleek deze reeks van componenten in
staat om een voortgaande afname van
de algehele ontwikkeling van kinderen
met Down's syndroom te voorkomen in
vergelijking met de situatie waarin er
praktisch geen gecoördineerde begeleiding bestond, de ondersteuning en de
informatie minimaal waren en de verwachting van de gemeenschap als laag
kon worden gekenmerkt.

Toekomstige ontwikkelingen
Na dit gezegd te hebben, doet zich onmiddellijk de vraag voor of dit alles is
wat we kunnen bereiken. Zou het niet
mogelijk zijn om de effectiviteit van earIy interventionprogramma's voor kinderen en gezinnen verder te vergroten?
En als dat al zo zou zijn, welke kant
moeten we dan op en is er enige basis
voor optimisme?
Misschien is er geen verandering van de
inhoud en de componenten van early
interventionprogramma's nodig, maar
in plaats daarvan eenvoudigweg een
toename van de intensiteit van wat er
op dit moment bestaat. Tenslotte stellen
de formele aspecten van early interventionprogramma's voor kinderen met
Down's syndroom geen zeer hoge eisen, zelfs niet gedurende de voorschoolse jaren (Guralnick & Bricker, 1987;
Shonkoff et al., 1992). Bovendien lijkt de
intensiteit van de programma's een belangrijke dimensie te zijn voor kinderen
met andersoortige belemmeringen. Jonge kinderen met autisme blijken opmerkelijk sterk te reageren op buitengewoon intensieve interventies (Lovaas,
1987), die positieve resultaten opleveren welke gedurende aanzienlijke perioden blijven bestaan (McEachin, Smith
& Lovaas, 1993). Op dit moment vindt
er een replicatie plaats van dit uiterst
intensieve early interventionprogramma voor kinderen met een milde tot
matige ontwikkelingsachterstand waarvan positieve, zij het voorlopige bevindingen worden gerapporteerd (Smith &
Lovaas, 1993). Helaas werden kinderen
met Down's syndroom bij dit onderzoek uitgesloten van deelname. Op dezelfde manier lijkt intensiteit een belangrijke factor te zijn die bijdraagt aan
de effectiviteit van preventieve interventieprogramma's voor kinderen die
at-risk zijn als gevolg van prematuriteit
en laag geboortegewicht (Ramey et al.,
1992). Het is belangwekkend dat voor
kinderen uit sociaal-gedepriveerde mi-

lieus intensiteit in de vorm van programma's van langere duur (dat wil
zeggen, die doorlopen tot na de voorschoolse jaren) bij toetsen met betrekking tot verstandelijke ontwikkeling en
schoolse vaardigheden heeft geresulteerd in po~itieve effecten, die blijven
bestaan zelfs nadat de interventie werd
gestaakt (Campbell & Ramey, 1994;
Reynolds, 1994). Het beklijven van de
positieve effecten van early intervention bij kinderen met Down's syndroom
is een punt van grote zorg (zie Gibson
& Harris, 1988), zodat het overwegen
van meer intensieve interventies en/of
interventies van langere duur gerechtvaardigd lijkt.

ook belangrijke implicaties voor de ontwikkeling, zoals voordelen voor de cognitieve, de communicatieve en de algemene prosociale ontwikkeling, alsmede
voor een beginnend zelfbewustzijn (Bates, 1975; Garvey, 1986; Hartup, 1983;
Howes, 1988; Rubin & Lollis, 1988). Ook
het belang van sociale competentie in
relatie tot leeftijdsgenoten als een determinant van sociale integratie en sociale
acceptatie op school en in de gemeenschap, evenals het belang ervan voor
aanpassing later in het leven, is goed
aangetoond (zie Guralnick, 1992).

de sociale competentie is goed aangetoond (zie Guralnick & Neville, in druk,
voor een overzicht), met patronen die
van toepassing zijn op vroege verzorger-kindrelaties en waarvan het kenmerkende karakter geëvalueerd is in
termen van veilige hechtingsrelaties,
evenals voor daarop volgende interacties die ontstaan gedurende de late peuter- en kleuterjaren. Recent onderzoek
in verband met hechting, zowel als latere interacties tussen ouder en kind bij
kinderen met Down's syndroom en hun
gezinnen, geven inderdaad aanwijzingen voor interventie die zeker van voordeel zouden kunnen zijn voor de sociale
competentie van de kinderen in relatie
tot leeftijdsgenoten.

Als een alternatief daarvoor kan het
echter ook aanbeveling verdienen om
de inhoudelijke aspecten en de instructiemethoden te reorganiseren in het
licht van recent ontwikkelingsonderzoek. Een sterkere nadruk op bijvoorbeeld geheugen, het consolideren van
vaardigheden of op motivationele aspecten van kinderen met Down's syndroom zijn potentieel belangrijke ontwikkelingen (zie Wishart, 1993 en 1994).
Bovendien zou het met name constructief kunnen zijn om de inhoud van early
interventionprogramma's helemaal opnieuw te richten en prioriteit te geven
aan andere gebieden van de ontwikkeling dan cognitie of taal. Zoals elders al
werd bepleit (Guralnick,1990a), zou een
nadruk op het bevorderen van de sociale competentie van kinderen, met name
competentie in de omgang met leeftijdsgenoten, van buitengewoon belang
kunnen zijn. Dit al sinds lang verwaarloosde gebied zou een bijzondere belofte in kunnen houden voor kinderen met
Down's syndroom. Het wordt hierna
besproken.

Met het oog op het belang dat sociale
competentie in relatie tot leeftijdsgenoten voor de ontwikkeling heeft, is het
ontmoedigend om de enorme problemen waar te nemen, die op dit gebied
worden ervaren door .jonge kinderen
met belemmeringen. De beperkte sociale contacten en vriendschappen die
worden gerapporteerd voor kinderen
met Down's syndroom (zie Sloper, Turner, Knussen & Cunningham, 1990) komen overeen met verslagen voor uiteenlopende groepen kinderen met belemmeringen (Lewis, Feiring & BrooksGunn, 1988). Bovendien bevestigt een
aanzienlijke hoeveelheid onderzoek dat
deze moeilijkheden waarschijnlijk een
gevolg zijn van problemen die verband
houden met een uitzonderlijk patroon
van tekorten op het gebied van de sociale interacties. Met name bij kinderen
met algemene (cognitieve) achterstanden, met inbegrip van kinderen met
Down's syndroom, strekken de problemen met sociale competentie in relatie
tot leeftijdsgenoten zich inderdaad verder uit dan verwacht zou mogen worden door alleen af te gaan op het ontwikkelingsniveau van het kind (Guralnick & Groom, 1985, 1987, 1988).

Hechtingsrelaties
De kwaliteit van de hechting die ontstaat tussen kinderen en ouders heeft
consistente verbanden opgeleverd met
de sociale competentie in relatie tot leeftijdsgenoten in het algemeen (e.g.,
Cohn, 1990; LaFrenier & Sroufe, 1985;
Pastor, 1981) zowel als met vriendschappen (Elicker, Englund & Sroufe,
1992; Grossman & Grossman, 1991). Bovendien is een aantal verklaringen
voorgesteld voor de effecten van het
verband tussen veilige hechting en sociale competentie, zoals generalisatie
van een 'inwendig werkmodel' naar andere relaties, de vorming van een gegeneraliseerde positieve sociale oriëntatie
en de beschikbaarheid van een veilige
basis van waaruit kinderen vol vertrouwen zowel de fysieke als de sociale wereld kunnen verkennen. De ontwikkeling van patronen van wederkerigheid
en de bevordering van de eigen controle
over de (sociale) omgeving zijn er ook
bij betrokken (zie de uitvoerige discussie in Guralnick & Neville, in druk).

Sociale competentie in relatie tot
leeftijdsgenoten
Het ontwikkelen van relaties met leeftijdsgenoten en het sluiten van vriendschappen is een kritieke ontwikkelingstaak die op enig moment tijdens de
voorschoolse jaren een uitdaging vormt
voor alle jonge kinderen. Ouders van
kinderen met en zonder belemmeringen hechten veel waarde aan en maken
zich zorgen over dit aspect van de ontwikkeling van hun kind (Guralnick,
Connor & Hammond, 1995; Quirk, Sexton, Ciottone, Minami & Wapner, 1984).
Het met succes tot stand brengen van
relaties met leeftijdsgenoten en het kunnen sluiten van vriendschappen hebben

Processen binnen het gezin
Gegeven het belang voor de ontwikkeling en de omvang van het probleem,
zijn early interventionprogramma's
dan in staat om de sociale competentie
van jonge kinderen met Down's syndroom ten opzichte van leeftijdsgenoten te bevorderen? Wat voor informatie
is er beschikbaar die mogelijk in bepaalde richtingen zou kunnen wijzen? Een
zeer actief hedendaags onderzoeksgebied richt zich op de verbinding tussen
verzorger-kindrelaties en daarop volgende sociale competentie van de kinderen, met name sociale competentie in
relatie tot leeftijdsgenoten. Het verband
tussen de processen binnen het gezin en

Onderzoek uit de beginperiode van Cicchetti en Serafica (1981) leverde aanwijzingen dat, in overeenstemming met
hun ontwikkelingsniveau, hechtingsrelaties voor kinderen met en zonder
Down's syndroom op een overeenkomstige manier waren georganiseerd.
Maar recent onderzoek heeft duidelijk
gemaakt dat er nogal verontrustende
verschillen kunnen bestaan met betrekking tot het hechtingsgedrag van kinderen met Down's syndroom (Vaughn et
al., 1994). Met name gedurende episodes van scheiding/hereniging die een
centrale plaats innemen in het protocol
waarmee hechting getoetst wordt, blijkt
een onevenredig aantal kinderen met
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Down's syndroom niet in staat om het
te verwachten niveau van verdriet te
tonen en zoeken ze zelden contact met
of de nabijheid van hun moeders. Sociale signalen, die de meeste kinderen met
een normale ontwikkeling geven om
troostend gedrag bij hun ouders uit te
lokken, zijn veel minder duidelijk. Deze
nogal dramatische verschillen zijn
waarschijnlijk het gevolg van vele factoren, met inbegrip van gedempte arousal
mechanismen (Emde, Katz & Thorpe,
1978). Alhoewel de betekenis van hechting en het meten daarvan problematisch zijn bij kinderen met Down's syndroom, vormen de patronen die waargenomen zijn door Vaughn et al. (1994)
toch een bedreiging voor de ontwikkeling van harmonieuze en synchrone
vroege ouder-kindrelaties.
Met het oog op het verband tussen de
vroege verzorger-kindinteracties en de
latere sociale competentie, kan een meer
gerichte en substantiële poging van earIy interventionwerkers om de vroege
verzorger-kind relaties te bevorderen
een vruchtbare richting voor de toekomst blijken te zijn. Er zijn enkele veelbelovende methoden voor populaties
met een hoog risico beschikbaar (Lieberman, Weston & Pawl 1991; van den
Boom, 1994), maar de problemen die
uniek zijn voor kinderen met Down's
syndroom, in het bijzonder emotionele
expressiviteit en de herkenbaarheid van
hun emoties, zullen uiterst fantasierijke
early interventionstrategieën vragen.
Interacties tussen ouder en kind
De kwaliteit van de interacties tussen
ouder en kind die plaatsvinden in de late
peuter- en de voorschoolse periode heeft
ook voorspellende waarde ten aanzien
van de kwaliteit van de sociale competentie in relatie tot leeftijdsgenoten (Guralnick, 1986; Guralnick & Neville, in
druk). Het koppel ouder-kind biedt de
context voor het leren en oefenen van
intermenselijke vaardigheden die van
belang zijn voor de context met leeftijdsgenoten (Martinez, 1987). In feite slagen
kinderen er, in vergelijking met het gedrag van leeftijdsgenoten, eerder in om
het gedrag van hun moeders te beïnvloeden (Kochanska, 1992), waardoor ze de
gelegenheid krijgen om belangrijke sociale vaardigheden met betrekking tot
sociale taken, zoals het oplossen van
conflicten of het onderhouden van sociale uitwisseling, in de oudercontext te
ontwikkelen. De rol van de ouders bij het
uitlokken van affectieve reacties van

hun kind gedurende spel tussen ouder
en kind is ook in verband gebracht met
de sociale competentie van kinderen in
relatie tot leeftijdsgenoten (zie Parke,
Cassidy, Birks, Carson & Boyum, 1992).
Blijkbaar is het zo dat de regulering van
iemands emoties in de context van sociaal spel, hetgeen wijst op het in staat
zijn om emoties te coderen en te decoderen, een belangrijke rol vervult bij de
ontwikkeling van sociale competentie.
Zoals verwacht mag worden houden
hiermee in tegenspraak zijnde stijlen
van ouderschap, zoals die welke gedomineerd worden door controlerende of
opdringerige relaties, verband met lagere niveaus van sociale competentie in
relatie tot leeftijdsgenoten voor hun kinderen (e.g., Putallaz, 1987).
Bijgevolg levert de vaak waargenomen
tendentie van veel ouders van jonge
kinderen met belemmeringen, waaronder ouders van kinderen met Down's
syndroom, om te kiezen voor meer controlerende en directieve stijlen terwijl ze
interacteren met hun kinderen (bijvoorbeeld Mahoney, Fors & Wood, 1990) een
potentiële reden voor bezorgdheid met
betrekking tot de sociale competentie in
relatie tot leeftijdsgenoten van de kinderen. Wel moet worden toegegeven dat
de aard en de implicaties van dit directieve patroon controversieel zijn (zie
Marfo 1990). De individuele verschillen
zijn bijvoorbeeld groot, directieve patronen kunnen in veel gevallen in werkelijkheid een weergave zijn van geschikte aanpassing aan minder interactieve kinderen en directieve patronen
moeten worden begrepen in een bredere context van relaties tussen ouder en
kind met inbegrip van dimensies van
warmte, gevoeligheid en responsiviteit
(Berger, 1990; Crawley & Spiker, 1983;
Landry, Garner, Pirie & Swank, 1994).
Hoe dit ook wordt opgelost, er blijkt
toch een aanzienlijke subgroep van ouders van kinderen met Down's syndroom te bestaan die een prestatiegericht patroon van interacties tussen ouder en kind vertonen, waarbij ze vaak
proberen het één of andere gedrag op
een zo hoog mogelijk niveau van competentie bij hun kind uit te lokken (zie
Mahoney, Robinson & Poweil, 1992). De
directieve en controlerende relatie die
daarvan het gevolg is, kan zeer wel een
patroon doen ontstaan waarin wederkerigheid en speelsheid zijn verbannen
naar ondergeschikte rollen en het kind
verhinderd wordt een interactiepatroon
te ontwikkelen dat gebaseerd is op zijn
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of haar belangstelling. Deze omstandigheden gaan niet samen met het bevorderen van het vermogen van het kind
om met leeftijdsgenoten om te gaan (zie
Guralnick & Neville, in druk).
Nogmaals, het is dit soort informatie
dat een richting aangeeft voor toekomstige interventiestrategieën voor gezinnen met kinderen met Down's syndroom gedurende de vroege kinderjaren. In dit geval gaat het om de vraag
eerst voldoend gevoelige instrumenten
te ontwikkelen om gezinnen te identificeren met interactiepatronen die contraproductief zouden kunnen zijn en vervolgens geschikte interventies te bedenken die als zodanig niet de kern van de
ouder-kind relatie verstoren of beschadigen. Interventies op dit gebied zullen
een veeleisende test voor het partnerschap tussen ouder en professional
gaan vormen.

Het verbeteren van de sociale competentie van kinderen in relatie tot
leeftijdsgenoten; gerichtheid op
het kind
Succesvolle interventies, die geleid
worden door recent ontwikkelingsonderzoek, om de hechting te bevorderen
en de kwaliteit van ouder-kindinteracties te verbeteren, zouden zeer goed van
voordeel kunnen blijken te zijn voor de
sociale competentie van kinderen in relatie tot leeftijdsgenoten, op zijn minst
enigszins. Bovendien kunnen weloverwogen pogingen om het sociale netwerk van leeftijdsgenoten van een kind
met Down's syndroom uit te breiden
alsmede interventies die sociale uitwisselingen met leeftijdsgenoten in kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde (inclusieve) settings ondersteunen ook
van waarde zijn (zie Buysse & Bailey,
1993; Guralnick, 1990b), omdat ervaring met leeftijdsgenoten zo uiterst belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van sociale competentie in relatie
tot leeftijdsgenoten. Toch zou ik willen
opperen dat, zelfs wanneer interventies
gebaseerd op processen binnen het gezin en de uitbreiding van het sociale
netwerk van een kind succesvol zijn, er
nog aanzienlijke moeilijkheden over
zullen blijven naast die welke te verwachten zijn op basis van het ontwikkelingsniveau (of het taalniveau) van het
kind. Recente vorderingen in theorie en
praktijk hebben geleid tot een beter begrip van cognitieve en emotionele reguleringsprocessen die de sociale competentie in relatie tot leeftijdsgenoten van

jonge kinderen beheersen en die relevant zijn voor kinderen met en zonder
belemmeringen. Helaas leveren veel
van deze onderliggende processen
waarschijnlijk speciale moeilijkheden
op voor kinderen met Down's syndroom, hetgeen suggereert dat verbeteringen op het gebied van sociale competentie in relatie tot leeftijdsgenoten zeer
geavanceerde
krachtsinspanningen
zullen vergen die gericht zijn op het
kind en die direct betrekking zullen
hebben op deze processen.
De onderstaande figuur bevat de sleutelelementen van een model dat ik in de
afgelopen paar jaar uitgewerkt heb (Guralnick, 1992) als leidraad voor de ontwikkeling van een toetsings- en interventieprogramma op het gebied van sociale
competentie in relatie tot leeftijdsgenoten.
Hoewel het de draagwijdte van dit hoofdstuk te boven gaat om er hier een uitvoerige discussie aan te wijden, kan een beschouwing van de elementen ervan een
indruk geven van de onderwerpen die
erbij betrokken zijn (Dodge, 1991; Dodge,
Pettit, McClaskey & Brown, 1986; Guralnick, 1992, 1993, 1994).

Zoals wordt gesuggereerd door het gebied binnen de spekhaak aan de rechterzijde van de figuur, kan sociale competentie in relatie tot leeftijdsgenoten het
beste worden opgevat als bestaande uit
een reeks van sociale taken. In feite zijn
er in de literatuur drie sociale taken
geïdentificeerd als van primair belang
voor ons begrip van sociale competentie
in relatie tot leeftijdsgenoten. Deze taken zijn: (1) ingang krijgen in een groep
van leeftijdsgenoten; (2) conflicten oplossen en (3) het in stand houden van
spel met leeftijdsgenoten. Het is kenmerkend dat de competentie wordt geevalueerd in de context van één of meer
van deze sociale taken in termen van de
effectiviteit en de geschiktheid van de
sociale strategieën die gebruikt worden.
Op hun beurt hangen deze sociale strategieën weer af van de werking van vier
onderling met elkaar verbonden processen. De eerste twee processen worden aangeduid als de fundatie. Eén ervan heeft betrekking op het patroon dat
een kind gebruikt om zijn of haar emoties te reguleren gedurende een sociale
taak. Het is waarschijnlijk, dat de uitzonderlijke problemen die kinderen
met Down's syndroom ervaren, lopend
van de vaak gerapporteerde lagere
arousal tot moeilijkheden bij het weer
tot rust komen nadat er aanleiding is

geweest voor een emotionele gebeurtenis (zie Cicchetti, Ganiban & Barnett,
1991), een reden voor speciale bezorgdheid zijn.
Het andere fundatieproces wordt aangeduid als gedeeld begrip. Kennis van
de volgorde van gedragingen (dat wil
zeggen vaste procedures) die verband
houden met alledaagse gebeurtenissen
(bijvoorbeeld koken) vormen het onderwerp van sociaal fantasiespel. Bovendien zijn gezamenlijk overeengekomen
en begrepen sociale regels (bijvoorbeeld
beurtnemen, bezit) relevant en vormen
met elkaar de basis voor onderlinge verbondenheid die essentieel is voor sociaal competente interacties met leeftijdsgenoten (zie Nelson, 1986). Voor
kinderen met Down's syndroom vormen het geheugen en moeilijkheden
met het zichzelf organiseren, evenals
problemen met het integreren van sociale en niet-sociale activiteiten, wat de
procedures verlangen (Beegly, WeissPerry & Cicchetti, 1989; Gibson, 1992;
Kopp, 1990; Krakow & Kopp, 1983;
Mundy, Sigman, Kasari & Yirmiya,
1988), een bedreiging voor de ontwikkeling van goed ontwikkeld gedeeld begrip.

De laatste twee processen (zie Figuur 1)
benadrukken de informatieverwerkingscomponenten van het model. Sociaal-cognitieve processen zijn samengesteld uit elementen die te maken hebben met de wijze waarop kinderen informatie coderen, interpreteren, alternatieve strategieën produceren en die
strategieën evalueren in termen van de
context. Evenzo verlangt een proces van
hogere orde, dat voorgesteld wordt als
een integrator van deze informatie, dat
kinderen de sociale taak waar ze mee
bezig zijn herkennen, hun aandacht erbij houden en de resultaten volgen. De
beschikbare neuropsychologische modellen van sociale competentie sluiten
aan bij deze aanpak (zie Pennington &
Welsh, in druk).
Het zijn precies die tekorten in de informatieverwerking (Lincoln, Courchesne, Kilman & Galambos, 1985), verbale
codering en decodering (Gibson, 1992),
het er niet in slagen om bij overeenkomstige taken alternatieve typen strategieën te produceren (Kopp, Krakow &
Johnson, 1983) en emotionele uitdrukkingen te herkennen (Knieps, Walden &
Baxter, 1994) die ook weer zorgen voor
speciale problemen voor kinderen met

Figuur 1

Een procesmodel
van of sociale competentie in relatie
tot leeftijdsgenoten.
Uit: 'Assessment of
Peer Relations'
door M. J. Guralnick, 1991, University of Washington,
Child Development and Mental
Retardation Center,
Seattle, WA. Met
toestemming overgenomen.
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Down's syndroom. Bovendien zegt
Wishart (1993): 'Vanaf heel jong lijkt het
erop dat kinderen met Down's syndroom gelegenheden voor het aanleren
van nieuwe vaardigheden vermijden,
slecht gebruik maken van reeds verworven vaardigheden en er niet in slagen
om vaardigheden tot een vast onderdeel van hun repertoire te maken' (blz.
400). Deze nieuwe zowel als bekende
punten met betrekking tot motivatie en
stijl van leren, die Wishart nu in perspectief heeft geplaatst voor kinderen
met Down's syndroom, zijn zelfs al te
zien tijdens vroeg exploratief spel met
objecten (zie Ruskin, Kasari, Mundy &
Sigman, 1994). Het is duidelijk dat
moeilijkheden die worden waargenomen gedurende cognitieve taken waarschijnlijk sociale taken die steunen op
sociaal-cognitieve processen in ongunstige zin beïnvloeden.
Nu we een beter begrip ontwikkeld hebben van de processen die waarschijnlijk
de sociale competentie in relatie tot leeftijdsgenoten van kinderen beïnvloeden,
draait de kritieke vraag om wat voor
soort aanpak gevolgd kan worden bij
het interveniëren gedurende de voorschoolse jaren. Op dit moment wordt er
een interventiemethode geëvalueerd,
die gericht is op technieken die aangepast zijn aan problematische processen,
en die gestructureerde ervaringen bieden om de sociale competentie in relatie
tot leeftijdsgenoten van jonge kinderen
met belemmeringen te versterken. Er
zijn schetsen gemaakt om de ontwikkeling van scripts voor sociaal fantasiespel
of zelfs fysieke stappenreeksen te bevorderen, evenals voor het herkennen
van sociale taken. Voor kinderen met
Down's syndroom zijn technieken die
sociale imitatie omvatten, die zorgen
voor voorspelbare en vaak herhalende
stappenreeksen met variaties in de context en het arrangeren van betrokkenheid bij leeftijdsgenoten in kleine
groepssettings slechts enkele van de
strategieën die gebruikt worden.
Conclusies

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt
in het veld van early intervention voor
kinderen met Down's syndroom, in het
bijzonder in termen van het reduceren
van de voortgaande vermindering in
verstandelijke ontwikkeling gedurende
de eerste paar jaar van hun leven. We
zijn nu echter op een kritiek punt aangekomen, terwijl we zoeken wat er nog
meer bereikt kan worden. Interventie-

onderzoek bij andere populaties met andersoortige risico's of belemmeringen
suggereert de mogelijkheid dat het verhogen van de intensiteit van interventies verdere voordelen op kan leveren,
met name het beklijven van de effecten
zou kunnen versterken. Het is niet zeker
in hoeverre dat ook het geval zal zijn
voor kinderen met Down's syndroom.
Een andere mogelijkheid, een nadruk
op het bevorderen van de sociale competentie in relatie tot leeftijdsgenoten
van de kinderen, een gebied voor bijzondere bezorgdheid, door een combinatie van ouder- en kindgerichte strategieën, zou ook vruchtbaar kunnen zijn.
Programma's die ontwikkeld zijn in reactie op recente informatie met betrekking totde ontwikkeling van ouder-kindrelaties, de leerstijlen van kinderen,
zowel als voor cognitieve en emotionele
processen die voorkomen bij kinderen
met Down's syndroom, vormen een belangrijke leidraad voor het onderzoek
en de praktijk van early intervention.
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Leren lezen voor kinderen met

Down's syndroom
waarom en hoe
• Hedianne Bosch, Amsterdam

1

Kinderen met Down's syndroom (of andere oorzaak van verstandelijke belemmering) worden de laatste pakweg vijf jaar steeds vaker in het reguliere basisonderwijs geplaatst. Hierbij spelen van de kant van de ouders verschillende motieven een rol. Een daarvan kan zijn de wens dat hun kind zoveel mogelijk opsteekt
van de gewone schoolse vaardigheden, die voor zijn of haar verdere leven zo
belangrijk zijn, met name lezen, schrijven en rekenen. De vraag is hoe een school
op een succesvolle en verantwoorde wijze met deze wens om kan gaan. De
ontwikkeling van kinderen met Down's syndroom verloopt niet alleen vaak
trager, maar in sommige opzichten ook een beetje anders dan van andere kinderen. Hun ontwikkeling kan het beste gestimuleerd worden als we weten welke
specifieke positieve en negatieve factoren er een rol in spelen.

Hier gaat het over leren lezen. De Engelse onderzoekster Sue Buckley is al vanaf
het begin van de jaren tachtig bezig met
Lezing gehouden voor de 5ABD Midden-Holland / Rijnstreek, in Bodegraven
op 22 februari 1995
1

onderzoek naar de mogelijkheden om
kinderen met Down's syndroom zo
vroeg mogelijk te leren lezen om het
praten te bevorderen. Uit haar bevindingen blijkt dat er een aantal specifieke
belemmeringen zijn die de ontwikkeling van de spraak bij deze kinderen
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bemoeilijkt [1]. Deze hebben bijna allemaal te maken met het gehoor en met
het auditief verwerken van informatie.
Daartegenover noemt zij echter een belangrijk positief punt: het visuele kanaal
van de kinderen blijkt doorgaans veel
beter te functioneren. Door gebruik te
maken van visuele hulpmiddelen kan
daarom voor een groot deel van hun
problemen op het gebied van taal en
geheugen gecompenseerd worden. Met
name het leren lezen via globaalwoorden kan volgens haar in belangrijke
mate bijdragen deze kinderen over hun
taalbarrière heen te helpen.

Specifieke belemmeringen voor de taalontwikkeling bij kinderen met Down's syndroom en de compenserende factor van het
lezen:

1. Zo'n tachtig procent van de kinderen
met Down's syndroom heeft milde
tot zware gehoorverliezen. De verwerking van taal via het auditieve
kanaal wordt hierdoor belemmerd.
Door taal visueel aan te bieden (dus
via het geschreven woord) worden
eventuele gehoorproblemen omzeild.
2. Uit onderzoek blijkt dat het auditief
onderscheidingsvermogen bij deze
kinderen vaak slecht ontwikkeld is,
zij horen gesproken taal als een
woordenbrei (het auditief analyseren
van een zin in woorden of een woord
in klanken is voor hen zeer moeilijk).
Door de kinderen woorden te laten
lezen leren zij dat een zin uit aparte
eenheden bestaat (woorden) en
woorden uit woorddelen.
3. Ook het auditief korte termijn geheugen voor gesproken taal is veelal
zwak: zij kunnen geen lange zinsconstructies onthouden, laat staan de betekenis ervan verwerken. Het uitvoeren van gecombineerde opdrachten
is daarom een zware opgave en moet
langzaam opgebouwd worden. Ook
het aanleren van zinsbouw en grammatica wordt door deze zwakke geheugenfunctie negatief beïnvloed.
Uit onderzoek blijkt dat leren lezen
helpt bij het leren gebruiken van
grammaticale constructies. Ook
wordt de overgang van het éénwoordstadium naar twee- en meerwoord-zinnen erdoor bevorderd.
4. Er bestaan specifieke problemen met
het bewust oproepen van klanken en
woorden, met name in de dialoog
(deze worden ook 'on command'
problemen genoemd). Dit lijkt op de
problemen die patiënten met afasie
hebben. Het oproepen van visueel
gerepresenteerde woorden uit het
geheugen verloopt echter gemakkelijker. Door het lezen wordt een 'visueel woordenboek' aangelegd.
5. Kinderen met Down's syndroom
hebben meestal moeite met de articulatie. Dit houdt zowel verband met
een gebrekkige spraakmotoriek als
met de bovengenoemde problemen.
Via het visueel aanbieden van taal
kunnen de kinderen gewezen worden op het verschil tussen klanken en
tussen op elkaar lijkende woorden.

De problemen waar kinderen met
Down's syndroom tegenaan lopen lijken veel op die van andere kinderen die
spraakproblemen of een verminderde
gehoorfunctie hebben. Sue Buckley legt

dit verband expliciet door een vergelijking te trekken naar de theorie van Oliver Sacks [1]. Deze stelt dat er in de loop
van de normale taalontwikkeling een
verschuiving optreedt van de rechter
naar de linker hersenhelft wat betreft de
specialisatie voor taal. Deze verschuiving in de dominantie houdt verband
met het aanleren van grammatica (de
regels van de taal). Bij slechthorende of
dove kinderen, evenals bij kinderen met
Down's syndroom is de ontwikkeling
van taalregels meestal sterk vertraagd,
waardoor de specialisatie van de linker
(analytische) hersenhelft niet goed op
gang komt. Er blijft dan een dominantie
bestaan van rechter-hersenhelft processen, en daarmee een onrijpe grammatica [zie ook het kader 'Over de organisatie van de hersenen' in D+U.27, Red.].
Sue Buckley suggereert dat het misschien mogelijk is deze problemen te
voorkomen door taal visueel aan te bieden, liefst vanaf een zo jong mogelijke
leeftijd. Dit zou de rijping van de hersenen via de normale weg kunnen bevorderen.
Het vroegtijdig leren lezen wordt door
Sue Buckley beschouwd als 'a direct
way into language' voor deze kinderen.
De methode wordt ook toegepast in verschillende early intervention programma's voor kinderen met ontwikkelingsachterstand, zoals het Macquarie Programma dat aan de Universiteit van
Sydney ontwikkeld is. Moira Pieterse,
de hoofdauteur van dit programma, beschrijft lezen als 'horen met de ogen'. In
feite kunnen jonge kinderen op dezelfde natuurlijke manier visueel woorden
leren herkennen via de methode van het
globaallezen, als dat zij auditief woorden leren herkennen via luisteren naar
de spraak van anderen. De manier
waarop het leren lezen wordt aangepakt moet echter in overeenstemming
zijn met de ontwikkelingsfase en de belangstelling van het jonge kind.
De methode van het globaallezen is ontwikkeld op basis van onderzoek naar de
manier waarop gewone kinderen zichzelf vaak spontaan leren lezen en de
manier waarop volwassen lezers lezen.
Om met deze methode te kunnen beginnen hoeft niet aan speciale leesvoorwaarden te zijn voldaan. Met name bij
kinderen met Down's syndroom is het
duidelijk dat zij lang voordat zij aan
voorwaarden, zoals een bepaalde mate
van vaardigheid in auditieve analyse en
synthese, kunnen voldoen, al een heel
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eind op weg kunnen zijn met het lezen
van woorden en zinnen. Sue Buckley
stelt dan ook met nadruk dat leesrijpheid geen zinvol concept is [1]. De
enige manier om vast te stellen of een
kind kan leren lezen is volgens haar
door te proberen het kind te leren lezen.
Andere deskundigen noemen wel enkele minimale voorwaarden voor het Ieren lezen via de globaalmethode. De
Spaanse psycholoog Candel noemt:
- een zeker minimum aan expressieve
taal (In de praktijk blijken echter ook
kinderen met Down's syndroom die
in het geheel nog niet praten de eerste
stappen naar leren lezen te kunnen
zetten)
- het begrijpen van korte verbale opdrachten
- een zekere aandachtsspanne en
werkhouding
- enige vaardigheid in het matchen
(bijeen zoeken) en onderscheiden
van voorwerpen en plaa~es (Dit laatste wordt ook door de auteurs van
het Macquarie programma en door
Sue Buckley als voorstap voor het
eigenlijke leesprogramma gezien [2]
en [5])
De Italiaan Moretti wijst erop dat het
verschil in leesniveau tussen kinderen
met Down's syndroom en gewone kinderen veel kleiner is dan hun verschil in
intelligentie. Ook is er binnen de groep
met Down's syndroom geen verband
aangetoond tussen intelligentie en leesniveau. Volgens hem is het dan ook
niet noodzakelijk te wachten op een bepaald niveau van intellectuele vaardigheid voordat met het lezen kan worden
begonnen. Hij stelt zelfs dat het schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling om te
laat met lezen te beginnen [6]. Tussen
hun derde en hun zevende jaar zijn kinderen - ook kinderen met Down's syndroom - bijzonder geïnteresseerd en gemotiveerd om te leren. De motorische
ontwikkeling van kinderen met
Down's syndroom is echter meestal
vertraagd, waardoor opvoeders de neiging hebben te wachten met lezen en
schrijven omdat volgens hen eerst de
motoriek (met name de handmotoriek)
vooruit geholpen moet worden. Het
vermogen om te leren lezen houdt volgens Moretti echter geen verband met
het niveau van fysiologische rijping [6].
Deze onderzoekers en andere stellen
dat minstens 80% van de kinderen met
Down's syndroom vroegtijdig kan Ieren lezen. Vanaf een leeftijd van drie

jaar, en soms nog jonger, wordt inmiddels in veel Europese landen en daarbuiten gebruik gemaakt van de methode van het globaallezen. Daarnaast bestaan er ook andere methoden die werken volgens de analytische weg of gebruik maken van pictogrammen.
Wat betreft de analytische methode:
Veel deskundigen op het gebied van het
lezen zijn tegenwoordig van opvatting
dat het analyseren van woorden in letters of het aanleren van het alfabet niet
het startpunt moet zijn van het lezen.
Aangeraden wordt met hele woorden te
beginnen en na verloop van tijd meer
analytisch naar woorden en zinnen te
gaan kijken. Een kind moet eerst leren
waarom lezen waardevol is, wat het nut
en het plezier ervan is voor zijn/haar
leven. Vooral voor jonge kinderen is het
daarom van belang de functie van het
lezen als communicatiemiddel duidelijk te maken. Lezen is immers een belangrijk middel waardoor betekenissen
en bedoelingen overgebracht kunnen
worden.
Wat betreft de methoden die gebruik
maken van pictogrammen: Met name
Sue Buckley waarschuwt tegen het gebruik van pictogrammen als tussenstap wanneer het lezen ook direct aangepakt kan worden. Zij stelt dat het
lezen van woorden direct bijdraagt tot
het verbeteren van de uitspraak, terwijl picto-Iezen dat voordeel niet met
zich meebrengt. Ook is het vaak een
omweg: de meeste kinderen die picto's kunnen leren herkennen, kunnen
ook gewone woordbeelden herkennen. De tijd die aan het picto-lezen
besteed wordt kan dan nuttiger gebruikt worden door direct met lezen te
beginnen. Picto-Iezen is geen voorbereiding op het eigenlijke lezen: het zijn
twee verschillende methoden van verwerken. Als het lezen van woorden
uiteindelijk bij een bepaald kind niet
blijkt aan te slaan kan altijd nog overgegaan worden op een ander symboolsysteem. Voor de meeste kinderen vormt het leren lezen via de globaalmethode echter geen probleem.
Naast het plezier dat lezen hen al snel
biedt, vergroot het kunnen lezen bovendien hun gevoel van eigenwaarde
thuis en op school en levert het een
aantal voordelen op voor hun schoolse loopbaan. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat hun leesniveau (hun
'leesleeftijd') tot op een leeftijd van

acht of negen jaar vrij dicht in de buurt
blijftvan hunchronologische leeftijd.
In het kort kent de methode van het globaallezen de volgende stappen:
1 het matchen van woordkaarten
(waarbij de eerste woorden gekozen
worden uit de belevingswereld of de
eigen woordenschat van het kind)
'Leg dezelfde op dezelfde' of 'Leg
"vis" bij "vis'"
2 het selecteren van woorden: 'Waar
staat "vis"?' of 'Pak "vis" ,
3 het benoemen van woorden: 'Wat
staat daar?'
Het is belangrijk ervoor te zorgen da t de
kinderen, vooral in de beginfase, voornamelijk succes ervaren. Als het leren
van nieuwe woorden goed op gang is
gekomen kunnen de eerste en de tweede stap op een gegeven moment overgeslagen worden.Tijdens het leren lezen moet vanaf het begin ook aan het
begrijpen van wat gelezen wordt aandacht besteed worden. Dit kan bijvoorbeeld door het kind te vragen uit te
voeren wat er op een kaart staat ('Zet
pop in bad'). Als het kind een aantal
woorden kan herkennen kunnen er individuele leesboekjes gemaakt worden
(bijvoorbeeld een A-S multomap met
plastic insteekhoesjes waarvan de inhoud steeds kan variëren) met korte
zinneljes waarin de bekende woorden
voorkomen. De plaaljes in het boekje
kunnen eventueel afgedekt worden met
een voorblad dat er pas afgehaald mag
worden als het bijbehorende woord benoemd is. Door het leren lezen voor
jonge kinderen tot een interactief gebeuren te maken, waarin communiceren,
lezen en handelen elkaar afwisselen,
kan de motivatie en actieve betrokkenheid van de kinderen in sterke mate
bevorderd worden.
In een bepaalde variant van de globaalleesmethode, namelijk zoals die in het
Macquarie programma wordt beschreven, wordt nadat het kind een globaalwoordenschat van circa 50 woorden
heeft, begonnen met het aanleren van de
afzonderlijke letters. Vervolgens wordt
met wisselrijljes van woordfamilies
(boom-zoom-room) geoefend en een begin gemaakt met het decoderen van
KM-woorden en later MKM-woorden
Bij kinderen, bij wie het meer analytisch
werken met letters en woorden niet
blijkt aan te slaan, kan in plaats daarvan
nog lange tijd doorgegaan worden met
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het uitbreiden van de lees-woordenschat. In principe kunnen alle woorden
van een leesboekje aangeleerd worden
zonder dat er spellen aan te pas komt.
Spellen is handig maar niet noodzakelijk voor het lezen. Volwassen lezers lezen bijna volledig via de globaalmethode en gebruiken alleen wanneer zij onbekende woorden tegenkomen een
meer analytische benadering. Maar
zelfs dan spellen zij doorgaans niet,
maar lezen ze in woorddelen.
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