
Welkom
Je hebt een kind gekregen. Een prachtig kind, voor jullie het mooiste in de wereld. We feliciteren 

je met de geboorte.
Je kind heeft Downsyndroom. Sommige ouders wisten dit al tijdens de zwangerschap, maar 

de meeste horen dit kort na de geboorte. Soms voelen ouders zich schuldig erover dat hun kind 
Downsyndroom heeft. Dat is niet nodig. Het kan iedereen gebeuren.

Je houdt van je kind. Natuurlijk. Je bent blij met je kind. Maar, als je net hebt gehoord dat je 
kind Downsyndroom heeft, zijn er vaak ook andere gevoelens. Onzekerheid, angst, verdriet, 
boosheid, schuldgevoel, schaamte. Die gevoelens mogen er zijn. Andere ouders hebben dit ook 
meegemaakt. Dit gaat voorbij.

Misschien dat je het zelf niet wist, maar je had toekomstdromen voor je kind. Die moet je nu 
bijstellen. De toekomst lijkt onzeker. Je hebt veel vragen. Hoe zelfstandig kan je kind worden? Zal 
het gelukkig zijn? Zal het leren praten? Kun je je kind bieden wat het nodig heeft?

Onzekerheid, verwarrende gevoelens en veel vragen. Zo ziet je leven er misschien nu uit. Maar, 
dit zal weer veranderen. Je zult nieuwe toekomstdromen voor je kind krijgen. Je kind heeft je no-
dig. Het is welkom. 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 
niet anders dan bij kinderen zonder Downsyndroom. Doe dus wat je voor iedere baby of iedere 
peuter zou doen. Dat helpt je kind al heel veel.
Doe de gewone dingen. Maar, omdat je kind Downsyndroom heeft, is er ook iets extra’s nodig. Er 
is een groter risico op een aantal medische problemen. Het is belangrijk dat hiernaar goed wordt 
gekeken en dat deze worden behandeld. Daarom zijn er in diverse ziekenhuizen Downsyndroom-
teams waar je terecht kunt. Ook kun je begeleiding krijgen door een kinderfysiotherapeut en een 
logopedist. Een fysiotherapeut geeft adviezen hoe je je kind kunt helpen in de motorische ontwik-
keling, in het leren omrollen, zitten, kruipen, staan en lopen. Een logopedist kan adviezen geven 
bij het leren eten en drinken en later bij het leren van taal.
Kinderen met Downsyndroom hebben wat men noemt een verstandelijke beperking. Daardoor 
leren zij nieuwe zaken langzamer en minder vanzelf. Omdat je kind een verstandelijke beperking 
heeft, zal  je wat bewuster, wat geduldiger, wat doelgerichter je kind nieuwe zaken moeten leren. 
Daar kan een programma voor ontwikkelingsstimulering, zoals Kleine Stapjes, je bij helpen.

Kleine Stapjes
In Kleine Stapjes is de gewone ontwikkeling van kinderen  opgedeeld in heel kleine tussenstap-

jes. Aan de hand van een lijst met deze tussenstapjes kun je precies bepalen wat je kind op dit 
moment al kan en wat het de komende tijd kan gaan leren. Dat doet het programma voor vijf ver-
schillende gebieden van de ontwikkeling: 
•	Grove	Motoriek	(leren	zitten,	kruipen,	lopen	etc.)
•	Fijne	Motoriek	(je	handen	leren	gebruiken)	
•	Receptieve	Taal	(het	begrijpen	van	taal)
•	Expressieve	Taal	(communiceren	door	gebaren	en	woorden)
•	Persoonlijke	en	Sociale	Vaardigheden	(zelfverzorging	en	omgaan	met	anderen)
Daarbij geeft het programma bij ieder stapje suggesties hoe je je kind die nieuwe vaardigheid 

kunt aanleren. 
In de eerste maanden zijn veel van die stapjes nog vrij vanzelfsprekend: het gaat om zaken die 

iedere ouder doet met een baby. Je wordt je door het programma wel bewuster van wat je kind 
laat zien aan ontwikkeling. Dat kan ook heel leuk zijn. Je krijgt meer oog voor kleine dingen 
waarmee je je kind iets meer kunt uitdagen. 

Naarmate het kind ouder wordt, zullen er ook  steeds vaker stapjes in het programma staan 
waar je uit jezelf niet direct aan zou hebben gedacht. Kinderen met Downsyndroom ontwikkelen 
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zich	meestal	wat	langzamer	dan	andere	kinderen.	Vooral	het	praten	komt	vaak	iets	later.	Daar-
door is het bij peuters met Downsyndroom voor ouders vaak niet meer zo duidelijk wat het kind 
nu wel of niet begrijpt. Kleine Stapjes geeft dan een duidelijke richtlijn.

Voordelen	van	Kleine	Stapjes
Kleine Stapjes stimuleert de ontwikkeling. Bovendien leert  het kind al vanaf jonge leeftijd zich 

te concentreren op activiteiten. Omdat de eisen aan het kind steeds zijn afgestemd op wat dit 
kind aankan, wordt het niet overvraagd, maar ook niet ondervraagd. Dat voorkomt gedragspro-
blemen. Door deze voordelen hebben kinderen met Downsyndroom die zijn begeleid met Kleine 
Stapjes een betere start op school. Zo hebben deze kinderen meer kans om te kunnen starten in 
het	gewone	onderwijs.	Tijdens	de	schooljaren	kan	worden	verder	gebouwd	op	de	resultaten	van	
Kleine Stapjes. Kleine Stapjes is een goede basis voor een ontwikkeling naar een zo groot moge-
lijke zelfstandigheid later.

Wat je nu investeert in je heel jonge kind, verdient zich later terug in meer zelfstandigheid. Maar, 
werken	met	Kleine	Stapjes	is	niet	alleen	fijn	voor	later.	Veel	ouders	vinden	dat	ze	door	het	pro-
gramma zo veel beter naar hun kind hebben leren kijken. Daar beleven ze ook veel plezier aan. 
Ook is het een geweldig moment als je kind na een periode van oefenen een nieuwe vaardigheid 
echt blijkt te hebben geleerd. Dat ga je door het programma veel bewuster ervaren.

Voor	ieder	kind
Kinderen met Downsyndroom zijn allemaal verschillend. De een ontwikkelt zich sneller dan de 

ander. Kleine Stapjes is er voor al deze kinderen. Het geeft de kinderen die zich relatief snel ont-
wikkelen nog een extra steuntje. Maar, ook als het kind zich minder voorspoedig ontwikkelt, bij-
voorbeeld omdat het grote medische problemen heeft of extra beperkingen, helpt Kleine Stapjes. 
Of het kind zich nu snel of langzaam ontwikkelt, met Kleine Stapjes weet je altijd waar het kind 
op dat moment aan toe is. Je kunt het daardoor helpen het volgende stapje te leren.

Hoeveel tijd kost het?
Je verzorgt je kind en je speelt met hem of haar. Dat doen alle ouders. Daarmee help je je kind 

zich te ontwikkelen. Op die momenten dat je toch al met je kind bezig bent, kan Kleine Stapjes je 
helpen Dat kost op zich geen extra tijd. Het vraagt wel alertheid en aandacht. 

Je hebt natuurlijk wel wat extra tijd nodig om het programma te leren kennen. Je zult moeten 
bepalen welke stapjes je kind heeft geleerd. Bij het aanleren van nieuwe stapjes zal je moeten 
nalezen hoe je dat het beste kunt aanpakken. We schatten dat je ongeveer één keer per twee we-
ken een paar uur zult moeten besteden aan de planning van je leerprogramma. Gelukkig kun je 
daarbij hulp krijgen van professionals die veel ervaring hebben met het werken met jonge kinde-
ren en het programma goed kennen.

Professionele	hulp	bij	Kleine	Stapjes
Bij Kleine Stapjes hebben ouders de belangrijkste rol. Zij gaan het meest met hun kind om. Maar, 

je hoeft het als ouder niet alleen te doen. Door Kleine Stapjes kun je ook anderen, familie of kin-
deropvang, duidelijk uitleggen hoe ze in gewone alledaagse situaties je kind het beste kunnen 
helpen zich te ontwikkelen.  

Als je Kleine Stapjes wilt gaan gebruiken, dan kun je daarbij deskundig advies krijgen. In de 
praktijk betekent dit dat er eens in de ongeveer twee weken iemand komt meekijken en meeden-
ken. Zo’n begeleider kan je helpen om goed te kijken wat je kind al kan, en waar nieuwe uitda-
gingen liggen. De begeleider kan advies geven hoe je nieuwe leerstapjes kunt inbouwen in het 
dagelijkse leven. De begeleider kan  je helpen met het bedenken van nog kleinere tussenstapjes 
als dat voor je kind nodig is. 

Ouders hoeven voor die professionele begeleiding niet te betalen. Welke organisaties deze hulp 
kunnen bieden verschilt per regio. Hoe je begeleiding bij Kleine Stapjes precies kunt regelen leg-
gen we uit op onze website: www.downsyndroom.nl/kleinestapjes. 

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


