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Kwaliteit van leven 



 

Onderzoek naar Kwaliteit van leven 

In 2016 heeft de Stichting Downsyndroom baanbrekend en kwalitatief hoogwaardig onderzoek door 

Brian Skotko e.a.  gerepliceerd in Nederland.  In dit onderzoek zoeken we naar antwoorden met 

betrekking van kwaliteit van leven binnen gezinnen met een kind met Downsyndroom. We hebben 

de kwaliteit van leven onderzocht  bij mensen met Downsyndroom zelf, bij hun broers en zussen en 

bij de ouders. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer belangrijk bij de informatievoorziening rond 

prenatale screening. Tot nu toe worden medische gegevens vaak gepresenteerd als enige 

wetenschappelijke informatie rondom Downsyndroom. De SDS pleit voor informatie over 

Downsyndroom en de impact hiervan op het leven van de persoon zelf en gezinnen. Tot nu toe zijn 

we in Nederland aangewezen op beschrijvende en vaak subjectieve informatie.  

Door het onderzoek van Skotko e.a. te repliceren, maken we de gegevens over kwaliteit van leven 

ook in Nederland op wetenschappelijk wijze inzichtelijk.  

Brian Skotko is Assistant Professor, Harvard Medical School, Boston, MA. Hij heeft de gegevens van 

dit onderzoek op het World Down Syndrome Congress In India (2015) gepresenteerd. De SDS 

onderhoudt een goede band met de onderzoeker. Hij heeft meerdere artikelen samen met Dr. Gert 

de Graaf, medewerker onderzoek en onderwijs van de SDS geschreven.  Skotko is nauw betrokken 

geweest bij de vertaling, bij de statistische analyses en de interpretatie hiervan.  Hij blijft betrokken 

bij het onderzoek voor toekomstige wetenschappelijke publicaties.  

 

Inhoud van deze reader: 

Deel 1 – Ervaringen en gevoelens van ouders van zoons en dochters  met Downsyndroom 

Deel 2 – Ervaringen en gevoelens van broers en zussen 

Deel 3 – Ervaringen en gevoelens van tieners en volwassenen met Downsyndroom 
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Update

InD+U114presenteerdenwedere-
sultatenvaneenonderzoekuit2016
onderoudersvanjongekinderenmet
Downsyndroomnaarhunervaringenmet
diagnosestellingenscreening(deGraaf,
2016a).Eenbelangrijkebevindingwas
datdemeestendeinformatiediezij
bijhetaanbodvanprenatalescreening
haddengekregen,ontoereikendvonden.
Eencruciaalaspect–volgensvieropde
vijfoudersontbrekendbijdevoorlichting
–isinformatieoverhetlevenmetDown-
syndroom.

Dezeinformatieisbelangrijkvoorzwan-
gerendievoordebeslissingstaanofzij
aldannietwillenparticipereninprena-
talescreening,ofwel–naeenprenatale
diagnose–nadenkenoveraldanniet
uitdragenvandezwangerschap.Boven-
dien,ookoudersdienadegeboorte
dediagnose‘Downsyndroom’tehoren
krijgen,willenzicheenbeeldkunnen
vormenhoehetlevenvanhunkinderuit
kangaanzien.Dievraagisnietafdoende
beantwoorddooralleenmedischein-
formatietegeven,eventueelaangevuld
metinformatieoverdevariatieinver-
standelijkfunctioneren.Watoudersook,
ofvooral,willenwetenishoeditleven
wordtervaren.Doorouders,doorbroers
enzussenendoordemensenzelf.

Skotkoe.a.(2011a;b;c)dedenindeVer-
enigdeStatenonderzoeknaardekwali-
teitvanlevenvanmensenmetDownsyn-
droom,bekekenvanuithetperspectief
vanrespectievelijkouders,broersen
zussenendemensenmetDownsyndroom
zelf.Nukunnenresultatenvaneenon-
derzoekuithetenelandnietzonder
meervantoepassingwordenverklaardop
desituatieineenanderland.Mogelijker-
wijszijnermaatschappelijkeenculturele
verschillen.Daaromrepliceerdenwijdit
onderzoekinNederland.

Werving van respondenten
Wehebbenoudersvankinderenmet
Downsyndroomgevraagdomdeuithet
Engelsvertaaldevragenlijst,ontwik-
keldengevalideerddoorSkotkoetal.
(2011a),intevullen.Webenaderdende
oudersviaeenoproepinonsmagazine
(3.750lezers,waarvanzo’n2.100ge-
zinnen),indeelektronischenieuwsbrief
(4.000lezerswaarvannaarschattingzo’n
3.200ouders)enoponzeFacebookpagi-
na(4.300volgers,onbekendhoeveelou-
ders).Erzalnatuurlijkgroteoverlapping
zijntussenlezersvanblad,nieuwsbrief
enFacebookpagina.Daarnaastvroegen
wedezesDownsyndroomteamsvoorvol-

wasseneninNederlandofzijinformatie
overhetonderzoekwildenverspreiden
onderhundoelgroep;éénvandeteams
heeftditgedaan.Daarmeezijnnogenke-
letientallengezinnenbenaderd.

Wehebbendeoudersgevraagddevra-
genlijstopeenwebsiteintevullen.De
looptijdvanhetonderzoekwasvaneind
maarttotenmetbeginjuli2016.De
responswas669ouders.Omdatzowelva-
dersalsmoedersdelijstkunnenhebben
ingevuld,enbekendisdat550moeders
delijsthebbeningevuld,representeert
deenquêteminstens550verschillende
gezinnen.

Achtergrondkenmerken van de  
ouders/gezinnen
Tabel1geefteenoverzichtvaneen
aantalachtergrondkenmerkenvande
ouders/gezinnen.Erzijnenkeleverschil-
leninvergelijkingmethetonderzoek
vanSkotkoe.a.(2011a).Skotkoe.a.
haddenbijhunrespondenteneenhoger
percentagevaders(37%versus18%in
onsonderzoek).Tevenshaddenzijmeer
getrouwdeouders(88%versus73%)en
minderongetrouwdsamenwonenden(3%
versus17%),wateencultureelverschil
laatzientussendeVSenNederland.In
Nederlandisongehuwdsamenwonenniet
ongebruikelijk.VolgenshetCBS(2016a)
wasin2016indealgehelebevolkingvan
degezinnenmetthuiswonendekinderen
16%eengezinmetongehuwdsamen-
wonendeouders.

Deleeftijdsverdelingvandekinderen
metDownsyndroominonsonderzoekis
minofmeervergelijkbaarmetdieinhet
onderzoekvanSkotkoencollega’s.Met
nameisinbeideonderzoekendegroep
metzoons/dochtersvanaf20jaarrelatief
klein(respectievelijk20%bijSkotkoen
18%inonsonderzoek).Verderiserin
beideonderzoekeneenietshogerper-
centagezoons(respectievelijk55%en
59,5%).Kovaleva(2002)concludeertop
grondvaneengrootaantalstudiesdat
bijpasgeborenenmetDownsyndroomer
zo’n55%jongenis.Deverdelingoverde
categorieën‘enigkind’,‘oudste’,‘middel-
ste’en‘jongste’isvergelijkbaarinbeide
onderzoeken.

Voorwatbetreftgeloofsovertuigingzijn
erduidelijkeverschillentussenhetNe-
derlandseenAmerikaanseonderzoek.In
hetonderzoekvanSkotkoheeft79%van
deouderseenchristelijkegeloofsover-
tuiging(katholiekofprotestants),inons
onderzoek46%.InSkotko’sonderzoek

heeft10%geengeloofsovertuiging,in
onsonderzoek50%.Ookweereenduide-
lijkcultureelverschil.Volgensonderzoek
vanhetCBS(Schmeets&vanMensvoort,
2015)rekendein201449%vandevol-
wasseneninNederlandzichniettoteen
kerkelijkegezindteofgeloofsovertuiging,
dusvergelijkbaarmetdebevindingenbij
onzerespondenten.

Eenvergelijkingtussenbeideonderzoe-
kenwatbetreftopleidingsniveauvande
oudersislastig,omdatdeonderwijssys-
temennietgelijkzijnenenigszinsandere
categorieënzijngebruikt.Duidelijkiswel
datinbeideonderzoekenhetopleidings-
niveauvandeoudersrelatiefhoogis.
InSkotko’sonderzoekheeft73%vande
ouders‘college’(waarschijnlijkhetbest
vergelijkbaarmetHBOinNederland)of
universiteitgedaan;inonsonderzoek
heeft58%HBOofuniversiteitgedaan.
IndealgeheleNederlandsebevolkingligt
ditpercentagelager.Tervergelijking:in
deleeftijdsgroep25-55jaarop38%in
2015(CBS,2016b).Mogelijkerwijsishet
relatiefgroteaandeelhogeropgeleide
oudersnietalleenhetgevolgvande
steekproef,maarzijnoudersvankinderen
metDownsyndroomgemiddeldgesproken
ookwerkelijkietsvakerhogeropgeleid.

DekansopeenkindmetDownsyndroom
neemtsterktoemetdeleeftijd.Hoger
opgeleidevrouwenkrijgenhunkinderen
gemiddeldgesprokenaanzienlijklater
danminderhoogopgeleidevrouwen(van
Agtmaal-Wobma&vanHuis,2008).Ove-
rigenszijnerbijdemeestevragengeen
groteverschillenindeantwoordentus-
senoudersvanverschillendopleidings-
niveau

InhetonderzoekvanSkotkowoonde93%
vandezoons/dochtersmetDownsyn-
droombijdeoudersthuis,inonsonder-
zoek87%.Degemiddeldeleeftijdvande
ouderswas46,4jaar(SD11,0)bijSkotko
eneenvergelijkbare45,7(SD9,1)inons
onderzoek.Leeftijdbijdegeboortevan
hetkindwas34,2jaar(SD5,8jaar)bij
Skotkoen33,9jaar(SD5,1)bijons.De
gezinneninSkotko’sonderzoekhadden
gemiddeld2,8kinderen(SD1,4);inons
onderzoekwasdit2,6(SD1,2).Erkan
geenvergelijkingtussenbeideonderzoe-
kenwordengemaaktvoorwatbetreftde
overigeachtergrondkenmerken.
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N %

Moeder of vader 669

Moeder(ofstief-,pleeg-ofadoptiemoeder) 82

Vader(ofstief-,pleeg-ofadoptievader) 18
Samenlevingsvorm 669

Getrouwd 73
Gescheiden 6
Ongetrouwdsamenwonend 17
Weduweofweduwnaar 2

Alleenstaand 3
Leeftijd van zoon/dochter met Downsyndroom 669

<5 24
5-10(>=5en<10) 23
10-15 20
15-20 14
20-25 11
25-30 4
30-35 2

35-40 0,3
>=40 1
Geslacht van zoon/dochter met Downsyndroom 669

Man 59,5
Vrouw 40,5
Geboortevolgorde van zoon/dochter met Downsyndroom 664

Enigkind 15
Jongste 46
Tussenjongsteenoudste 15
Oudste 24
Geloofsovertuiging van de betreffende ouder 664

Protestant(ofbehorendbijeenchristelijkestromingdiegerekendkanwordenonderprotestantisme,zoalsgereformeerd, 
reformatorisch,hervormd,evangelisch)

27

Katholiek 19
Geengeloofsovertuiging 50
Joods 0,2
Islam 2

Anders 3
Meerdere 0,3
Hoogst behaalde opleidingsniveau van de betreffende ouder 667

1.Lagereschool/Lagerberoepsonderwijs/MAVO/VMBO 9

2.MBOofHAVO/VWO 32
3.HBO 41
4.Universiteit(ofpostuniversitair) 17
Woonsituatie 669

Zoon/dochtermetDownsyndroomwoontbijdeouders 87
Zoon/dochterwoont(begeleid)zelfstandig 1
Zoon/dochterwoontinwoongroep/woonvoorziening-waardebewonersveelzelfmoetendoen 3
Zoon/dochterwoontinwoongroep/woonvoorziening-waarveelbegeleidingwordtgeboden 6
Zoon/dochterwoontineeninstelling/instituut 1
Zoon/dochterwoontdeelsbijoudersendeelselders 1
Anders 1
In welk deel van Nederland woont de ouder 659

Noord(Drenthe,Groningen,Friesland) 9 

Oost(Flevoland,Overijssel,Gelderland) 28 

West(Noord-Holland,Zuid-Holland,Utrecht,Zeeland) 40
Zuid(Limburg,Noord-Brabant) 22 

Taal die in het gezin wordt gesproken 660

AlleenNederlands 88

NederlandsenFries 2

NederlandseneenNederlandsestreektaal/dialect 6
NederlandseneenandereEuropesetaal 3
Nederlandseneenandereniet-Europesetaal 2

Geboorteland van de betreffende ouder 669

Nederland 97,4
Eenanderwestersland 1,4
Eenniet-westersland 1,2
Donateurschap SDS 669

Donateur 82

Nooitdonateurgeweest 9

Ex-donateur 9

Tabel1–Achtergrondkenmerkenvandeouders/gezinnen
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Update

Degemiddeldeleeftijdvandekinderen
metDownsyndroominonsonderzoek
is11,9jaar(SD9,1).Bijnadriekwartis
tussende3en21jaar.Alsweeenverge-
lijkingmakenmetkinderentussende3
en21jaarindealgehelebevolkingwat
betreftdeverdelingoverNederland(CBS,
2016c),danblijktdaterinonsonder-
zoekeenwatlagerpercentageuitdrie
westelijkeprovincieskomt(40%versus
47%indealgehelebevolking)eneen
ietshogerpercentageuitdrieoostelijke
provincies(28%versus22%).Mogelij-
kerwijsbestaaner(kleine)verschillenin
geboorteprevalentievanDownsyndroom
tussendelenvanNederland.Maarhet
lagerepercentageinonsonderzoekin
dewestelijkeprovincieszouookkunnen
voortkomenuithetfeitdatweergwei-
niggezinnenmeteenniet-oorspronkelijk
Nederlandseachtergrondinonsonder-
zoekzien,terwijldezegezinnenrelatief
vaakindewestelijkeprovincieswonen.
Uitdevragenovertaaldieerinhet
gezinwordtgesprokenenovergeboor-
telandvandeouderblijktdatgezinnen
meteenniet-oorspronkelijkNederlandse
achtergrondzijnondervertegenwoordigd
inonsonderzoek.

Vanderespondentenis82%donateur
vandeSDS.Datiseenhoogpercenta-
ge,maarnietverwonderlijkgezienhet
feitdatrespondentenvoornamelijkzijn
geworvenviakanalenvandeSDS.Overi-
genszijndeantwoordenvandonateurs
enniet-donateursopveruitdemeeste
vragennietverschillend.

Ervaren gezondheids- en  
leer problemen
Wevroegendeoudersinhoeverrehun
zoonofdochtermetDownsyndroom
aanzienlijkegezondheidsproblemenof
leerproblemenheeft.Deoudersscoorden
ditopeen7-puntschaal.Figuur1toont
deresultatenperleeftijdsgroep.Omde
leeftijdsgroepenniettekleintemaken,
hebbenwedezedakpansgewijsgecon-
strueerd,dus0-2(0-,1-en2-jarigen),
1-3(1-,2-en3-jarigen),etc.Erblijkt
eengrotevariatieindeantwoordenvan
ouderséneenverbandtussenleeftijden
score.

Degroepmetgeentotweiniggezond-
heidsproblemen(score1,2of3)neemt
lichtafmetdeleeftijdvanzo’n75%à
80%onderde4jaarnaarzo’n60%boven
de16jaar.Degroepmetredelijkveeltot
heelveelgezondheidsproblemen(score
5,6of7)schommelttussendeongeveer
10%en20%.Degroepmetveeltotheel

veelgezondheidsproblemen(score6of7)
isgemiddeld5%enisopalleleeftijden
kleinerdan10%,metuitzonderingvan
degenenouderdan30jaar(13%),maar
ditkantoevalzijnomdatdezesubgroep
kleinis.

Ouderszienvakeraanzienlijkeleerproble-
mendanaanzienlijkegezondheidsproble-
men.Mettoenemendeleeftijdscorende
oudersvakerredelijkveeltotheelveel
leerproblemen(score5,6of7)enminder
vaakgeentotweinig(score1,2of3).
Ditisverklaarbaaruithetfeitdathoe
jongerdekinderenzijn,destekleinerde
verschilleninontwikkeling(nog)zijnmet
kinderenzonderDownsyndroom.Vanaf
eenjaarof12verandertdeverdelingover
decategorieënnietmeer.Zo’ntweederde
vandeoudersrapporteertdanredelijk
veeltotzeerveelleerproblemen(score5,
6of7),enzo’n1opde10geentotwei-
nigleerproblemen(score1,2of3).

MensenmetDownsyndroommetmeer
gezondheidsproblemenhebbenookiets
meerkansopleerproblemen(Pearson
correlatie0,30;p<0,0001).Gezondheids-
problemenhangenverderalleensamen
metleeftijd.Bijleerproblemenspeelt
nogeenaantalanderevariabeleneen
rol.Ineenlineaireregressiewordt22%
vandevariatieinleerproblemen(F45,9;
d.f.666;p<0,0001)verklaarddoorleef-
tijdvandepersoonmetDownsyndroom

(Beta0,27;p<0,0001),gezondheidspro-
blemen(Beta0,26;p<0,0001),ouders
zijnooitdonateurvandeSDSgeweest
(Beta0,2;p<0,0001)engeslachtvande
persoonmetDownsyndroom(Beta0,08;
p<0,017).Oudersdienooitdonateurzijn
geweest,vindengemiddeldgesproken
vakerdathunkindweinigtotgeenaan-
zienlijkeleerproblemenheeft.Bijjongens
enmannenscorendeoudersietsvaker
redelijkveeltotheelveelleerproblemen.

Functionele vaardigheden 
OpdezelfdewijzealsSkotkoe.a.dit
hebbengedaan,vroegenwijouderseen
inschattingtemakenvandefunctionele
vaardighedenvanhunzoon/dochterop
een7-puntschaal.Descore‘nietvan
toepassing’(dooroudersgebruiktalshun
zoon/dochterqualeeftijdnoghelemaal
niettoeisaandegevraagdevaardigheid)
isdoorons(Skotkovolgend)omgezetin
descore‘helemaalniet’(score1).Figuur
2en3tonenderesultaten.Zichtbaaris
ookhierdegrotevariatie.Daarnaastis
goedtezieninwelkeleeftijdsperiode
bepaaldevaardighedentotontwikkeling
komenenwelkevaardighedenrelatief
vaakalsgoedtotuitstekend(score5,6
of7)ofjuistalshelemaalniettotmatig
(score1,2of3)wordengezien.Hetgaat
hieruiteraardomperceptiesvandeou-
ders.Maarwijgaanervanuitdatdeze
perceptiesnietlosstaanvandefeitelijke
vaardighedenvandepersoon.
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Figuur1Ervarengezondheidsenleerproblemen
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Alswebijvoorbeeldnaarpratenkijken,
dangeeftindehuidigeenquêtebijde
jongvolwassenen(21-30jaar)zo’n28%
vandeoudersaandatdepersoongoed
kanpraten(score5)en16%rapporteert
heelgoedtotuitstekend(score6of7).De
groepdienietspreekt(score1)is2%,de
groepdienauwelijksspreekt(score2)6%,
degroepdiematigkanpratenzo’n22%.
Uiteenandereenquêteonderouders(de
Graaf,2016b-gepresenteerdindeUpdate
bijDU115)komtnaarvorendatvolgens
dein2014bevraagdeoudersvanzoons
endochtersvan18jaarenouderzo’n
27%somszinnenmetbijzinnengebruikt
enzo’n18%vaakspreektinzinnenmet
bijzinnen.Degroepdienietspreektisin
deenquêteuitDU1153%,degenendie
voornamelijkinéénwoorduitingencom-
municerenis4%endegroepdieintwee-,
driewoordzinnetjesspreekt21%.Hoewel
ereenheelandersoortvragenisgebruikt,
zienwehierduseenzelfdesoortvan
spreidingalsindehuidigeenquête.

Alswenaarlezenkijken,danrapporteert
bijdehuidigeenquête42%vandeouders
vanjongvolwassenen(21-30jaar)datde
persoongoedtotuitstekendkanlezen
(score5,6of7),en21%vermeldtredelijk
goed(score4).Aandeanderekantmeldt
14%datdepersoonhelemaalnietkan
lezen(score1).Uitdeandereenquête
(DU115)komtnaarvorendat41%vande
ouderetienersenjongvolwassenennahet
lezenvaneenlangerverhaalofeenstuk
uiteenkrantoftijdschriftmeestalookkan
latenziendatzijditmetbegriphebben
gelezen.Zo’n35%kandeondertiteling
optvgoedvolgen,eenandere30%kan
ditenigszins.Zo’n13%indeenquêteuit
DU115kanhelemaalnietlezen.Ookopdit
gebiedzienwedusinbeideenquêteseen
soortgelijkevariatie.

Jezietbijsommigevandevaardigheden
datdegroepouderdan30jaarminder
vaardigisdandejongvolwassenen(21-30
jaar).Ditkantoevalzijn,omdatdegroep
van31jaarenouderkleinis.Hetzouook
kunnenvoortkomenuitenigverliesaan
vaardighedenbijdeouderegroep.Maar
hetzouookkunnenwijzenopeengene-
ratieverschil.UitdeUpdatebijDU115
bleeknamelijkdatvooralwatbetreft
lezen,rekenen,schrijvenencomputeren
ouderetienersenbegin-twintigersmet
Downsyndroomvaardigerwarendande
mensendieeerderzijngeboren–endat
ditsamenhangtmethetfeitdatdejonge-
regeneratiemeerkansenheeftgehadop
eenschoolloopbaanmetmeerjarenregu-
lieronderwijs.
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Hoe goed beheerst uw zoon/dochter met Downsyndroom de vaardigheid?
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volwassenheid
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Update

Totaalscore voor functionele  
vaardigheden
Skotkoe.a.berekendeneentotaalscore
voorfunctionelevaardighedendoorde
scoresopdeafzonderlijkeitemsbijelkaar
optetellen.Vervolgensconstrueerdenzij
eentweedefunctionelescoredoordeze
totaalscoretedelendoordeleeftijdvan
depersoon.Dezeprocedurelevertnaar
onsinzichteennietgoedteinterpreteren
variabeleop.Bijdezetweedevariabele
scorenjongekinderennamelijkbijna
allemaalzeerhoogenvolwassenenlaag.
Wijhebbendaaromeenanderewerkwijze
gevolgdomtoteenleeftijd-gecorrigeerde
functionelescoretekomen,d.w.z.een
scoredieeenindicatiegeefthoedeont-
wikkelingvandepersoonistenopzichte
vanleeftijdgenotenmetDownsyndroom.

Wevolgdendaarbijdevolgendestappen:
-Omdatderuwetotaalscoreopfunctionele

vaardighedengemiddeldgesprokenniet
meertoeneemtbovende30jaar,hebben
weiederepersoonvan30jaarofouder
deleeftijdvan30jaartoegewezen.

-Vervolgenshebbenwegekekennaarhet
verbandtussenleeftijdenruwefunc-
tioneletotaalscore(zieFiguur4).Dit
verbandkanhetbestwordengevatin
eenkubiekeregressievergelijking.Deze
vergelijkingkanwordengebruiktomte
voorspellenwelkescoreeenpersoonmet
Downsyndroomopeenbepaaldeleeftijd
gemiddeldgesprokenzalhebben.Dewer-
kelijkescoreopfunctionelevaardigheden
vaniederepersoonwordtvervolgensge-
deelddoordescoredievolgensdeverge-
lijkingbijzijnofhaarleeftijdpastendit
resultaatwordtvermenigvuldigdmet100.

Opdezewijzeontstaateenvariabelemet
eengemiddeldevan100,eenSDvan24
eneenrangevan26tot183,waarbij
eenmeerdangemiddeldescoreerop
wijstdatdepersoonvaardigerisdan
leeftijdgenotenmetDownsyndroom.Deze
nieuwevariabelehangtnietsamenmet
leeftijd–watookdeopzetwas.

Welkevariabelenhebbeninvloedopdeze
leeftijd-gecorrigeerdefunctionelescore?
Ineenlineaireregressiewordt18%van
devariatie(F29,6;d.f.666;p<0,0001)
verklaarddoorleerproblemen(Beta
-0,3;p<0,0001),gezondheidsproblemen
(Beta-0,22;p<0,0001),geslachtvande
persoonmetDownsyndroom(Beta-0,1;
p<0,004),opleidingsniveauvandeouder
(Beta0,12;p<0,001)enleeftijdvande
persoonmetDownsyndroom(Beta(0,12;
p<0,002).Alsoudersmeeraanzienlijke
leerproblemenen/ofgezondheidsproble-

menrapporteren,dangaatditsamenmet
eengemiddeldgesprokenlagerescoreop
deleeftijd-gecorrigeerdefunctionele 
score.Verderhebbenmeisjes/vrouwen
metDownsyndroomgemiddeldgesproken
eenietshogerefunctionelescoredan
jongens/mannenmetDownsyndroom.
Zoonsendochtersvanhogeropgeleide
oudersscorengemiddeldgesprokenook

ietshoger.Leeftijdhangtnietrecht-
streekssamenmetdeleeftijd-gecorri-
geerdefunctionelescore,maarspeelt
tocheenrolindevoorspellingomdat
oudersvanjongekinderenéénvande
anderevoorspellers,namelijkervaren
leerproblemen,vakeralsminderaanzien-
lijkinschattendanoudersvantienersen
volwassenen(zieFiguur1).

Stellingen N M* SD % Eens**

A.Ikbentrotsopmijnzoon/dochtermetDownsyndroom 669 6,9 0,4 99

B.Ikhouvanmijnzoon/dochtermetDownsyndroom 669 7,0 0,1 100
C.Overhetalgemeenschaamikmijvoormijnzoon/dochtermet

Downsyndroom 669 1,3 1,0 3
D.Ikhebhetgevoeldatmijnkijkophetlevenpositieverisdankzij

mijnzoon/dochtermetDownsyndroom 669 5,7 1,3 80

E.Almetalbetreurikdatmijnzoon/dochterDownsyndroomheeft 669 3,1 1,9 31

F.OuderpraatgroepenoverDownsyndroomzijnnuttigvoormij 669 4,3 1,6 44
G.Mijnkind(eren)zonderDownsyndroomheeft/hebbeneengoede 

relatiemetmijnzoon/dochtermetDownsyndroom 573 6,6 0,8 97
H.Overhetalgemeendenkikdatmijnanderekinderenzorgzameren

gevoeligerzijntenopzichtevananderendoormijnzoon/dochter
metDownsyndroom 569 5,5 1,4 77

I.Opditmomentlegtmijnzoon/dochtermetDownsyndroomdrukop
mijnhuwelijk/relatie 605 2,1 1,7 16

J.Opditmomentleggenmijnanderekind(eren)drukopmijn 
huwelijk/relatie 525 2,0 1,6 14

K.Ikvoelmeopmijngemakwanneerikvragenvanmijnkinderen
overDownsyndroombeantwoord 579 6,5 0,9 95

leeftijd (in jaren) van de persoon met Downsyndroom*
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* leeftijd van >30 jaar is gecodeerd als 30 jaar

Figuur4Functionelevaardighedenperleeftijd

Tabel2Gevoelensvanouders

*Oudersisgevraagdomdematewaarinzijheteenszijnmetdestellingtescorenopeen
7puntschaalwaarbij1staatvoor‘helemaalmeeoneens’,4voor‘neutraal’en7voor
‘helemaalmeeeens’.Misdegemiddeldescore.

**Hetpercentageoudersdat5,6of7heeftgescoordbijdezevraag.
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Gevoelens van ouders
Wevroegendeouderstenaanzienvan11
stellingeninhoeverrezijhethiermeeeens
waren.Ookhiergebruiktenweeen7-punt-
schaal.InTabel2eninFiguur5vindtude
resultaten.Bijvragenoverbroersenzussen
enoverderelatietussenouderskondende
respondentenaangevendatdevraagniet
vantoepassingwasophunsituatie.Deze
‘nietvantoepassing’-antwoordenzijnbe-
handeldalsontbrekendeantwoordenendus
nietmeegeteldbijhetberekenenvande
gemiddeldescore(Tabel2)enpercentages
(Tabel2enFiguur5).

Degemiddeldescoreendestandaarddevi-
atieenhetpercentage‘eens’(score5,6of
7)vertonensterkeovereenkomstmetwat
Skotkoe.a.indeVSvonden.Eriséénitem
waarophetverschilopvallendis,namelijk
vraagEovertreurigvoelen(bijSkotko
gemiddeld1,5gescoord,bijons3,1).Dit
verschilkanwordentoegeschrevenaaneen
veranderingindebetekenisvandevraag
dieisontstaanbijhetvertalen.DeNeder-
landseoudershebbenhunmeninggegeven
overdestelling‘Almetalbetreurikdat
mijnzoon/dochterDownsyndroomheeft’.
Deoudersdiehethiermeeeenszijn,voelen
zichdusregelmatigverdrietigoverhetfeit
dathunkindDownsyndroomheeft.

InhetEngelsluiddedestellingechter
‘Overall,Iregrethavingmysonordaughter
withDS’.Oudersdiehierop‘Ja’zeggen,
kunnendaarmeebedoelendatzeliever
haddengehaddathetkindnietgeboren
was.DieconnotatieheeftdeNederlandse
vraagniet–endatverklaartwaaromde
vraaghiertelandeandersisbeantwoord.

Skotkoe.a.kekenaandehandvanstaps-
gewijzegemengderegressies(ANOVA)of
descoresopdeze11itemskunnenworden
voorspelddoordegemetenachtergrondva-
riabelen(Tabel1),waartoeookdeervaren
leerproblemen,gezondheidsproblemenen
functionelevaardighedenwordengerekend.
WaarSkotkoe.a.functionelevaardigheden
gedeelddoordeleeftijdalsvoorspeller
hebbengebruikt,hebbenwijdedoorons
geconstrueerdeleeftijd-gecorrigeerdefunc-
tionelescoreingevoerdinderegressies.In
Tabel3vindtudevoorspellingenuitons
onderzoek.Voordemodellengeldtdatde
erinopgenomenvoorspellersstatistisch
significantzijn,d.w.z.eenp-waarde<0,05
hebben.R2staatvoordeverklaardevari-
atie.EenR2van0,10betekentdat10%
vandievariatieindevoorspeldevariabele
wordtverklaarddoorhetmodel.Dever-
klaardevariatievandebetreffendemodel-
lenisklein(inbeideonderzoeken).

K. Op gemak met vragen brussenJ. Druk relatie door andere kinderenI. Druk relatie door kind met DS

H. Brussen zorgzamerG. Goede relatie brussenF. Oudergroepen nuttigE. Treurig over DS

D. Positiever kijkC. SchaamteB. Houden vanA. Trots
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Figuur5Gevoelensvanouders

Stellingen Model

A. Trots
6,8–0,03ervarenleerproblemen*,–0,03aantalkindereninhetgezin,
+0,003leeftijd-gecorrigeerdefunctionelescore**(R2=0,05)

B. Houden van 6,9+0,001leeftijd-gecorrigeerdefunctionelescore(R2=0,01)

C. Schaamte

0,7+0,3Katholiek,+0,3Islam,+0,2AnderereligieofMeerderereligies,
+0,1Protestant(+0,0Geengeloofsovertuiging),+0,1ervaren 
gezondheidsproblemen*,+0,1opleidingsniveauouders***(R2=0,05)

D. Positiever kijk

6,5–0,1ervarengezondheidsproblemen,–0,1opleidingsniveauouders,
–0,9oudergeborenineenanderwestersland,–0,6oudergeborenin
eenniet-westersland(+0,0oudergeboreninNederland)(R2=0,04)

E.  Treurig over  

Downsyndroom

0,8+0,2ervarenleerproblemen,+0,2ervarengezondheidsproblemen,
+0,2opleidingsniveauouders,+0,03leeftijdkind(injaren)(R2=0,10)

F. Oudergroepen nuttig

3,2–0,7vaderrespondent,+0,008leeftijd-gecorrigeerdefunctionele
score,+0,4enigkind,+0,2aantalkindereningezin,–0,9ex-dona-
teurvandeSDS,-0,2nooitdonateurvandeSDS(+0,0SDS-donateur)
(R2=0,07)

G. Goede relatie brussen 6,7–0,04leeftijdkind(injaren)(R2=0,07)
H. Brussen zorgzamer 4,7+0,2ervarenleerproblemen(R2=0,03)
I.  Druk relatie door kind 

met Downsyndroom

0,5+0,3ervarengezondheidsproblemen,+0,2ervarenleerproblemen,
+0,3vaderrespondent,–0,2leeftijdkind(injaren)(R2=0,10)

J.  Druk relatie door  

andere kinderen

0,3+0,2ervarengezondheidsproblemen,+0,1ervarenleerproblemen,
+0,2opleidingsniveauouders(R2=0,07)

K.  Op gemak met vragen 

brussen

6,3+0,1aantalkindereninhetgezin,+0,02leeftijdkind(injaren),
–1,1oudergeborenineenanderwestersland,–0,5oudergeborenin
eenniet-westersland(+0,0oudergeboreninNederland)(R2=0,09)

Tabel3Modellenterverklaringvandegevoelens

*Ervarenleerproblemen(enervarengezondheidsproblemen)zijngemetenmeteen
7puntschaal,waarbij1‘geenproblemen’,4‘enigszinsproblemen’en7‘heelveelpro
blemen’betekent.Met1opdeschaalvoorervarenleerproblemenwordtdevoorspelde
waardevoor‘trots’verminderdmet0,03enmet7opdeschaalvoorleerproblemenwordt
dezeverminderdmet0,2.
**Leeftijdgecorrigeerdefunctionelescoreiseengeconstrueerdeschaalmeteengemid
deldevan100,SDvan24enrangevan26183.Hoehogerdescorehoevaardigerde
persoonistenopzichtevanleeftijdgenotenmetDownsyndroom.Met26opdeschaal
wordtdevoorspeldewaardevoor‘trots’0,1punthogerenmet183wordtdit0,5punt
hoger.
***Opleidingsniveauoudersisgecodeerdals1totenmet4.ZieTabel1voordecatego
rieën.Met1alsopleidingsniveauwordtdevoorspeldewaardevoor‘schaamte’0,1punt
hogerenmet4wordtdit0,4punthoger.
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Update

Gevoelens van ouders ten aanzien 
van hun kind met Downsyndroom
Inbeideonderzoekenzijndeouders
vrijwelallemaaltrotsophunkindmet
Downsyndroom(Figuur5,itemA).Inhet
onderzoekvanSkotkoe.a.scoordenou-
dersopdititemietsminderhoogalshun
kindinhunogenmeerleerproblemen
had,maarditeffectwasklein.Inons
onderzoek(Tabel3)spelenervarenleer-
problemenookeenrol,maarheteffectis
nogzwakker.Daarnaastscorendeouders
inonsonderzoekietshogeropdititem
naarmatezijeenkleinergezinhebbenen
naarmatehetkindmetDownsyndroom
vaardigeristenopzichtevanleeftijd-
wgenotenmetDownsyndroom.

OudersvankinderenmetDownsyndroom
houdenvanhunkind(Figuur5,itemB).
InhetonderzoekvanSkotkoe.a.scoor-
dengescheidenoudersietslageropdit
item.Inonsonderzoekiseralleeneen
heelzwakverbandmetdeleeftijd-gecor-
rigeerdefunctionelescore.Oudersdieop
‘houdenvan’6(grotendeelsmeeeens)
hebbengescoordinplaatsvan7(hele-
maalmeeeens)hebbendusietsvaker
kinderendietenopzichtevanleeftijdge-
notenmetDownsyndroommindervaardig
zijn.Maarditeffectiszozwak,datde
conclusiegerechtvaardigdisdatouders
vanhunkindmetDownsyndroomhouden
endatditgeldtongeachthetniveauvan
functioneren.

NetalsinSkotko’sonderzoek,schamen
maarweinigouders(3%)zichvoorhun
kindmetDownsyndroom(Figuur5,
itemC).InSkotko’sonderzoekscoorden
oudersopdititemietshogeralshun
kindinhunogenmeerleerproblemen
had,maarditeffectwasklein.Inons
onderzoekiserenigverbandmetde
geloofsovertuigingvanouders,waarbij
mensenzondergeloofsovertuiginghet
laagstopschaamtescoren(Tabel3).
Verdergaateenhogerematevanervaren
gezondheidsproblemenbijhetkinden
eenhogeropleidingsniveauvandeou-
dersamenmeteenietshogerescoreop
schaamte.

Eenwatgroteregroepouders(31%)rap-
porteertgevoelensvanverdrietoverhet
feitdathunkindDownsyndroomheeft
(Figuur5,itemE).Eendirectevergelij-
kingmetSkotkoe.a.kanhiernietworden
gemaakt,omdatbijdevertalingvande
stellingdebetekenisisverschoven.In
onsonderzoekiseenhogerematevan
ervarenleerproblemenengezondheids-
problemengeassocieerdmeteeniets

hogerescoreopgevoelensvanverdriet.
Verderscorenhogeropgeleideoudersiets
hogeropdezegevoelens.Leeftijdspeelt
ookeenrol.Naarmatedepersoonmet
Downsyndroomouderis,wordtietshoger
op‘treurigzijnoverDownsyndroom’ge-
scoord.

Impact van een kind met Down-
syndroom op familie en samenleving
NetalsinSkotko’sonderzoekvindteen
meerderheidvandeoudersinonson-
derzoek(80%)dathunkijkophetleven
positieverisdankzijhunzoonofdochter
metDownsyndroom(Figuur5,itemD).
BijSkotkoisdezescoreietshogeralshet
gezinmeerkinderenheeftenbijmen-
senmeteenSpaanssprekendeculturele
achtergrond.Descoreisietslagerals
ermeerervarengezondheidsproblemen
ofleerproblemenzijnenbijoudersmet
eenhogeropleidingsniveau.Verderiser
enigeffectvandespecifiekereligievan
deoudersenvandestaatwaarhetgezin
woont.

Inonsonderzoekgaateenhogerescore
opervarengezondheidsproblemen(van
hetkind)eneenhogeropleidingsniveau
vandeoudersooksamenmeteeniets
lagerescoreop‘positievekijk’.Verder
scorenoudersgeborenineenander
westerslandietslageropdititemdan
oudersgeborenineenniet-westersland,
endezescorenweerietslagerdanouders
geboreninNederland.

Inbeideonderzoekengeefteenbeperkt
aantaloudersaandatzijvindendathet
kindmetDownsyndroomdruklegtophun
huwelijkofrelatie:16%(Figuur5,item
I)inonsonderzoek,11%bijSkotko.Bij
Skotkogaanmeerervarenleerproblemen
engezondheidsproblemensamenmeteen
ietshogerescoreopdititem.Verderzijn
erenigeeffectenvandeetnischeach-
tergrondvandeoudersenvandestaat
waarhetgezinwoont.Inonsonderzoek
gaanmeerervarenleerproblemenenge-
zondheidsproblemenooksamenmetmeer
drukopderelatie.Daarnaastrapporteren
vadersvakerdrukopderelatiedanmoe-
ders.Naarmatehetkindouderiservaren
deoudersmindervaakdrukopderelatie.
NetalsinSkotko’sonderzoek,geefteen
ongeveerevengrootpercentageouders
aandatanderekindereninhetgezin
drukleggenopderelatie,inonsonder-
zoek14%(Figuur5,itemJ).BijSkotko
wordtditietsvakerdoorvadersdandoor
moedersgerapporteerd.Inbeideonder-
zoekeniseenhogerematevanervaren
leerproblemenengezondheidsproblemen

geassocieerdmeteenhogerescoreop
dititem.Inbeideonderzoekengeldtdat
hogeropgeleideoudersietsvakerdruk
rapporterenopderelatievanwegeandere
kindereninhetgezin.

Bijnaalleouders(97%bijons,95%bij
Skotko)vindendathunkinderenzon-
derDownsyndroomeengoederelatie
hebbenmethunzoonofdochtermet
Downsyndroom(Figuur5,itemG).Inhet
onderzoekvanSkotkoscorendeouders
dititemietslagerbijmeerervarenleer-
problemen.Inbeideonderzoekeniser
eenlichteassociatiemetleeftijd.Ouders
vanjongerekinderenscorenietshoger
op‘goederelatiemetbrussen’.Bijde0-4
jarigeninonsonderzoekvindtietsmeer
dan97%datdezerelatiegoedis(score
5,6of7),bijdejongvolwassenen(21-
30jaar)isdit94%enbovende30jaar
86%(deandere14%ishierverdeeldover
zo’n5%neutraalenzo’n10%geengoede
relatie).

NetalsinSkotko’sonderzoek(84%)
vindteenmeerderheidvandeoudersin
onsonderzoek(77%)dathunandere
kinderenzorgzamerengevoeligerzijn
tenopzichtevananderendankzijhun
broerofzusmetDownsyndroom(Figuur
5,itemH).InhetonderzoekvanSkot-
koscoordenmoedershieropietshoger
danvaders,waserenigpositiefverband
metgezinsgrootte,scoordenoudersvan
thuiswonendekinderenietshogerénhad
despecifiekereligievandeoudersenige
invloed.Inonsonderzoekisermaar
éénvariabelediehieropinvloedheeft.
Naarmatedeoudersmeerervarenleerpro-
blemenvanhetkindmetDownsyndroom
rapporteren,scorenzijhogeropdezorg-
zaamheidvanbrussen.

Inbeideonderzoekengeeft95%vande
oudersaanzichopzijnofhaargemakte
voelenwanneerzijvragenvanhunan-
derekinderenoverDownsyndroom 
beantwoorden(Figuur5,itemK).Bij
Skotkoscoordenmoedershieropiets 
hogerdanvaders.Ookwaserenig 
verbandmetetniciteit:Afro-Amerika-
nenscoordenhieropietsminderhoog.
Inonsonderzoekiserenigverband
metgezinsgrootteenmetleeftijdvan
hetkind.Oudersmetgroteregezinnen
enoudersvanouderekinderenmet
Downsyndroomscorenopdititemiets
hoger.InvergelijkingmetinNederland
geborenouders,scorenoudersgeboren
ineenniet-westerslandhieropiets
minderhoogenoudersgeborenineen
anderwesterslandnogietslager.
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InhetAmerikaanseonderzoekrappor-
teert55%vandeoudersdatzijsteunon-
dervindenvan‘parentsupportgroups’.In
onsonderzoekisdit44%(Figuur5,item
F).Ditverschilkomtwellichtvoortuit
devertalingvan‘parentsupportgroups’
inouderpraatgroepen,wateenmeer
specifiekebetekenisheeft.BijSkotko
scorenmoedershierophogerdanvaders.
VerderscorenbijSkotkooudersvan‘enig
kinderen’,ouderswaarvanhetkindmet
Downsyndroomniethetjongstekindis,
oudersmeteenhogereleeftijdbijdege-
boortevanhunkindmetDownsyndroom
énouderswaarvanhetkindnietthuis
woont,hieropietshoger.Verderisernog
enigverbandmetdespecifiekereligie
vandeouders.

Inonsonderzoekscorenmoedersopdit
itemookietshogerdanvaders.Eveneens
scorenoudersvanenigkindereniets
hoger.Alshetgezinuitmeerderekinde-
renbestaat,danscorenjuistdegrotere
gezinnenhoger.Eriseenzwakverband
metdeleeftijd-gecorrigeerdefunctionele
score.Oudersvanzoonsofdochtersdie
mindervaardigzijntenopzichtevan
leeftijdgenotenmetDownsyndroomsco-
renietslageropdematewaarinzijzich
ondersteundvoelendoorouderpraatgroe-
pen.VerderscorenSDS-donateursiets
hogeropdititemdanmensendienooit
donateurzijngeweestendezescoren
weerietshogerdanex-donateurs.

Levenslessen
Deoudersisineenopenvraagge-
vraagdwelkelevenslessenzijhebben
geleerdvanhunzoonofdochtermet
Downsyndroom.Bijdeanalysehebben
weeenproceduregevolgd,diepastbij
kwalitatiefonderzoek(Garrisone.a.,
2006;Campbelle.a.,2013).Deeerste
entweedeauteurvanditartikelheb-
benalleantwoordenonafhankelijkvan
elkaardoorgenomenomthema’sinde
antwoordenteonderscheiden.Vervolgens
hebbenwijonzeinterpretatiesmetelkaar
besprokenomtotconsensusoverdete
onderscheidenthema’stekomen.Omeen
indruktekrijgenvanhoevaakbepaalde
thema’sspontaandoorouderszijnge-
noemd,hebbenwedaarna100uitspraken
onafhankelijkvanelkaargescoord.De
interraterbetrouwbaarheidwas93%voor
alleantwoordentezamenbekeken.

Maar,eenprocedurewaarbij‘Nee-Nee’
(hetthemaisnietvantoepassingopdit
citaat)wordtmeegeteldalsovereenstem-
ming,leidttoteengeflatteerdbeeld.
Eenzuiverderbeeldwordtgevondendoor

alleentekijkennaardeovereenstemming
bijdeantwoordenwaarbijéénofbeide
codeerders‘Ja’(hetthemaisvantoepas-
sing)hebbengescoord.Diebetrouwbaar-
heidwas47%.Datlijktlaag,maarpast
bijkwalitatiefonderzoekwaarbijuitspra-
kenmoetenwordengeïnterpreteerden
waarbijeendiversiteitaantescorenthe-
ma’swordtgebruikt(Garrisone.a.,2006;
Campbelle.a.,2013).

Eenvolgendestap,vakergebruiktinkwa-
litatiefonderzoek(Garrisone.a.,2006;
Campbelle.a.,2013),isdeantwoorden
waarovergeenovereenstemmingisbe-
reikt,samendoortenemenomalsnog
totconsensushierovertekomen.Bij99%
vandeantwoordenwaaréénvanbeide
‘Ja’heeftgescoordkondenwezotot
overeenstemmingkomeninhetgesprek
hierover.Ditwordt‘onderhandeldeover-
eenstemming’(negotiatedagreement)
genoemd(Garrisone.a.,2006;Campbell
e.a.,2013).InTabel4gaathetomhet
percentagewaarbijbeideratersvinden
dathetbetreffendethemavantoepassing
is.Thema’sdiedoor5%ofmeervande
oudersspontaanzijngenoemdzijninde
Tabelopgenomen.Overigensmoetmen
zichbijdeduidingvandeantwoordenop
eenopenvraagrealiserendatdegenen
dieeenbepaaldelevenslesnietspontaan
hebbengenoemd,mogelijkerwijsdiele-
vensleswelzoudenonderschrijvenalswe
ergerichtnaarzoudenvragen.

BijhetonderzoekvanSkotkoe.a.isdit
themanietapartonderscheiden,maarin

onsonderzoekgeeftmeerdandehelft
vandeoudersaandatzijdoorhunkind
metDownsyndroommeeraandachtheb-
bengekregenvoorhet‘hierennu’:

‘Inhetnuzijn.Relativeren.'Hetiszoals
hetis'.’‘Jeleertanderskijkennaarhet
leven.Genietmeervanhetmoment.
Kijknietteverindetoekomstmaarleef
meermetdedag.’

NetalsbijSkotkoe.a.(2011a)rappor-
teertongeveerdehelftvandeouders
persoonlijkegroei,eencategoriediequa
inhoudmetveelvandeanderethema’sis
verbonden.Bijvoorbeeldmetgeduldiger
lerenworden,lerenpositiefinhetleven
testaan,waardenherzienvanwatbelang-
rijkisinhetlevenenmeeracceptatieen
waarderingvooranderenkrijgen.Veelvan
dezethema’skwamenookaanhetlichtin
hetonderzoekvanSkotko.Wegevenhier
enkelevoorbeeldenuitonsonderzoek:

‘Neemdemensenzoalszezijn.Heb
geenvooroordelen.Onvoorwaardelijke
liefde.Genietvolopvanhetmoment.
Iedereendoetertoe.’

‘Kleinestapjes,geduld,grenzeloosblij
zijnmetkleinedingeninhetleven.
Relativerenenhetgoedeblijvenzienin
anderen.Onzedochterisernstigziek
geweest,leukemie,maarvondiederuit
stapjenaarhetziekenhuiseenfeestje.
Hetpijnlijkeprikjekonzeloszienvande
persoondiehetprikjegaf.Deuitgekozen
pleisterwaseengrotebeloningwaarze

Thema Percentage*

Jekrijgtmeeraandachtvoorhethierennu 56%

Persoonlijkegroei 52%

Houdenvan/liefdevoorhetkind 19%
Meeracceptatieenwaarderingvooranderen/mindervooroordelen/meeruitgaanvan
degelijkwaardigheidvanallemensen 18%

Geduld 17%

Hetlevenisnietmaakbaar 16%

Positiefzijn 16%

Zichverrijktvoelendoormooieeigenschappenvanhetkind 16%

Waardenherzienoverwatbelangrijkisinhetleven 14%

Vreugde/Gelukervaren 13%

Hetkindheefteenpositiefleven 9%

Jewordtzelfassertiever/autonomer/onafhankelijker 7%

Jegaatintenserleven 5%

Tabel4Levenslessenvolgensdeouders 

*Ditzijndethema’sdiedoor5%ofmeervandeoudersspontaanzijngenoemd
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intensvankongenieten.Boodschappen
doen,eenwandelinginhetboszijn
feestjesdoorhaarblijdschap.Zeheeft
onsintenslerengenietenvanhetleven.’

‘Eigenlijkstaikcompleetandersinhet
leven.Ikvindzelfdatiksocialerben
geworden,omdatikmeveelbeterkan
inleveninvervelendesituaties.Ikkan
welzeggendatikerdoor'gegroeid'ben.
Hetheeftmijnleventengoedegevormd.
Indezemaatschappijgaathethoofd
zakelijkomgoedpresteren,zakelijk.
Omdatikzelfontzettendgedrevenben,
gingikdaarbestinmee,ookalwildeik
datmisschienniet.Ikzienu(beter)in,
dathetdaarnietomgaat.Niemandkan
z'neigenlevenperfectmaken.Erkan
altijdwatgebeuren,óókalsjekindgeen
Downsyndroomheeft.’

Sommigeoudersgevenaandatzijzelf
assertieverenonafhankelijkerzijnge-
wordenomdatzevoorhunkindwillenen
moetenopkomen.

‘Zeisindeeersteplaatseenmeisje,
mijndochter.Zeheeftmewelveel 
assertievergemaaktomdatzezokwets
baaris.Veelmensenhebbeneenoordeel
klaarendaarmoetjesomstochtegenin
zoalsbijdezoektochtnaareenreguliere
basisschool.’

Oudersgevenaandatzijvreugdeenge-
lukervarendoorhunkindmetDownsyn-
droom,noemeneigenschappenvanhet
kindwaarvanzegenietenofwaarvanze
leren,enrapporterendathunkindmet
Downsyndroomeengoedlevenheeft.

‘Hijheeftmijnvooroordeeltenopzichte
vangehandicaptekinderenenvolwas
senenvolkomentenietgedaan.Ikzie
nuveelmeerdemooiekantenvanzo'n
persoonenzijnomgevingennietmeer
alleende‘gehandicapte’kant.Deonbe
vangenmanierwaarophijcontactmaakt
metanderenengenietvanhetleven,
daarbenikweleensjaloersop.Ikben
blij,datikmethemmeemaggenieten.’

Wat zou je vertellen aan zwangeren?
Welegdendeoudersdevraagvoor:‘Als
eenstel/echtpaareenkindmetDownsyn-
droomverwacht,watzoujezedanwillen
vertellen?’Deantwoordenhebbenwe
verwerktmetdezelfdeprocedurediewe
bijdelevenslessenhebbengebruikt(met
een‘onderhandeldeovereenstemming’
van93%).InTabel5vindtuderesulta-
ten.

Bijnadehelftvandeoudersgeeftaan
dathunkindmetDownsyndroomeen
verrijkingis.Deouderservarenliefde,
vreugdeenpersoonlijkegroeien/ofnoe-
menmooieeigenschappenvanhunkind:

‘Datwijzelfenormgenietenvanons
kind,hetiseenverrijkingvooronsle
ven.Onzedochterkanwerkelijkveellief
deuitstralenenanderenblijmaken!’

‘Downsyndroomisniksengsofnaars.
HetlevenmeteenkindmetDownis
goed.Héélgoedzelfs.Hetmaaktjeeen
trotseouder.Enhethaaltveelmeeruit
jezelfdanjeooithadkunnendenken.’

Daarbijleggenverschillendeoudersuitdat
jediepositieveaspectenvaakpaslatergaat
zien.Toenzijdediagnosetehorenkregen,
schrokkenzijenwarenzijverdrietig:

‘Ikzouvertellendatwijontzettendver
drietigwaren,toenbleekdatonzezoon
Downsyndroomhad.Maardatwijalvrij
snelbeslotendatwezoudenproberen
hemzogewoonmogelijkoptevoeden
enhemoveralbijwildenbetrekken.En
dathetdaardoorheelgoedgaatmet
onzezoonenmetonsgezin.Ikzou
vertellendathetkindjevrijwelalleskan
leren,maardatalleswatlangerduurt
voordathijhetkan.Endatlaterblijkt

dathijeenverrijkingisinjeleven.De
liefdediejekrijgt,detrotsdiejevoelt
alshijweereenstapinzijnontwikkeling
maakt.Hetbesefdatnietallesvanzelf
sprekendis,maardatmetveelgeduld
veelbereiktkanworden.Hetzalniet
altijdgemakkelijkzijn,maardatis 
opvoedensowiesoniet.’

Veelouderszienhetalseenverrijking,
maarveelvanhenerkennentegelijker-
tijddathetopvoedenvaneenkindmet
Downsyndroomsomsookzwaarkanzijn:

‘Hetisechtnietmakkelijkomeenkind
metDownsyndroomoptevoeden.Het
kostveelenergie.Maarvoormijtelt,ik
zoununooitmeerzondermijnkindmet
Downsyndroomkunnen.Maar,jesociale
levenistochanders.Wijmoetenaltijd
rekeninghoudendatwenogsteedsop
pasnodighebbenterwijlandereouders
nuallangvrijzijnomtedoenenlaten
watzewillen.’

‘Wijzijngelukkigmetonskind.Maarhet
isnietaltijdmakkelijk.Instantieswer
kenvaaknietmee.Lastigomhetbeste
voorjekindtekiezen.Zouhemniet
meerwillenmissen.Hetheeftmijnkijk
ophetlevenverrijkt.Hijiszelfgelukkig
enkentgeenzorgen.Zozouhetbij 
iedereenmoetenzijn.’

Thema Percentage*

Hetzaljelevenverrijken(doorliefde,vreugde,mooieeigenschappenvanhetkind
en/ofpersoonlijkegroei)

46%

Jezultmeerinhet‘hierennu’zijnenvanjekindgenieten 36%

EenkindmetDownsyndroomisvooralgewooneenkind 30%

Jekindzaleengoedlevenhebben 29%

Jezultvanjekindhoudenenliefdevanjekindontvangen 28%

Hetzalsomsookzwaarzijn(schrikenverdrietbijdediagnose;gezondheids-
problemen;extrazorg;instantiesdienietmeewerken;etc.)

24%

Jekindheeftallerleimooieeigenschappen 22%

Hetlevenisnietmaakbaar 18%

Adviezenofoverwegingenoveruitdragenofafbreken 15%

ZoekgoedeinformatieenpraatmetoudersvankinderenmetDownsyndroom 13%

Weespositief(enjekuntveelmeeraan) 13%

Jezultvreugdeengelukervaren 9%

Gaaandeslagmetjekind,stimuleerjekind 9%

Luisternaarjezelfenlaatjenietdoornegatieveovertuigingenvananderen 
beïnvloeden

9%

Hetzaljepersoonlijkegroeigeven 8%

Deopvoedingvraagtgeduld(enzaljegeduldigermaken) 7%

Tabel5Watzoujevertellenaanzwangeren? 
 *Ditzijndethema’sdiedoor5%ofmeervandeoudersspontaanzijngenoemd
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‘Natuurlijkishetsomslastigendanmet
namedegezondheidsproblemenenhet
regelenvanallezorgenonderwijsom
haarheen,maareigenlijkiseenkind
metDownsyndroomnetalselkander
kind.Weruilenhaarechtnietin!’

Veeloudersmerkenopdateenkindmet
Downsyndroomvooralgewooneenkindis:

‘Realistischbeeld:eerstschrik,maar
hetisheelgoedtedoen.Jedenktniet
iederedag:help,hijheeftDown.Maar
jegenietvanjekindenhijisgewoonje
zoon.Eigenlijknietzoveelverschilmet
zijnbroertje.Hijheeftonsveelpositiefs
gebracht:anderewaardendangoedle
renenallesperfectwillen.Meervande
daggenietenenplezierhebben.’

‘Ikvoelmeechtverrijktmetmijnkind.
Jegroeitsamenmethetkindjeop.Het
begintgewoonalseenmooibaby’tje.
Enelkedag,alshijgroterwordtenzich
ontwikkelt,genietikmeervanhem.
Ditisnietandersdanbijmijnandere
kinderen.’

Somsvoegenoudershieraantoedatje
voorgeenenkelkindgarantieshebt:

‘Datje,alsjekinderenkrijgt,nooiteen
garantiehebtopeengezondkinden
een leven zonder zorgen. Dat elk leven 
kostbaaris,datkinderenmeteenhan
dicapofbeperkingnetzoveelrechtheb
benertezijnalselkanderkind.Dathet
voordeliefdevoorjekindendeliefde
vanhetkindvoorjounietuitmaaktofje
kindDownsyndroomheeftofniet.’

Opeenpraktischerniveauadviserende
oudersaanzwangerenomgoedeinfor-
matietezoekenendaarbijvooralookin
gesprektegaanmetoudersdieeenkind
metDownsyndroomhebben:

‘OverDownsyndroombestaanzoveel
misvattingenenvooroordelen,helaas
ookbijprofessionalsuitdezorg,zoals
artsen.Gavooralpratenmetoudersdie
zelfeenkindmetDownsyndroomhebben
enneemcontactopmetbijvoorbeeldde
StichtingDownsyndroom.’

Oudersvertellenverderdatjejekind
kuntondersteunen.Daterveelhulpte
krijgenisendatjedaargebruikvankunt
maken:

‘Verdiepjegoedinhoehetlevenmet
eenkindmetDownsyndroomeruit
zoukunnenzienvoordatjeeenkeuze

maakt.Bedenkdathetkindveelop
jullieenzijnbrusjeszallijken,hetis
tenslottejulliekind.Ervaltmeestalveel
testimulerenendaarbijkrijgjetegen
woordiggoedebegeleiding.’

‘Eenkindopvoedenenverzorgenissoms
heelzwaarenmoeilijk,zekermeteen
kindjemetDownsyndroom.Maarjebent
nooitalleen,erzijnheelveelmensen
diejewillenenkunnenhelpenensteu
nen.’

Jezultbijdeopvoedingvaneenkind
metDownsyndroommoetenlerenom 
geduldigtezijn:

‘Jezultookgeduldmoetenhebben,aan
dachtennogmeergeduld.Maarjezult
merkendatjedatmetalleliefdekunt.
Ookalbenjevannaturemisschienniet
zogeduldig.’

Zo’n15%vandeoudersgeefteenmeer
explicieteoverwegingtenaanzienvan
hetaldannietuitdragenvaneenzwan-
gerschapmeteenkindmetDownsyn-
droom.Slechtsenkelevandeouders
(2%)adviserenzwangerendezwanger-
schapaftebreken,omdatzijhethebben
vaneenkindmetDownsyndroomzelfals
zeerzwaarervaren.Eenanderkleindeel
vandeouders(4%)wijstabortusprinci-
pieelaf–enbenadruktdatiederkindhet
rechtzoumoetenhebbenomtemogen
leven.Deandereoudersdieeenadvies
geven(9%)overaldannietuitdragen,
benadrukkendatditdeeigenkeuzeis
vandezwangereenhaarpartner:

‘Iederesituatieisanders,iederkind
metDownisandersendedraagkracht
vaniederpersoonisanders.Datisdus
waarschijnlijkhetgeenikdatstel/echt
paarzouvertellen.Alszijvragenzouden
hebben,zouikdezebeantwoorden,ie
derekeerweerbenadrukkenddathetom
mijneigenervaringgaat.Datdezeniet
klakkeloosteplakkenisopdeervaring
vaneenander.’

‘IedereoudereniederkindmetDown
syndroomisandersengeensituatieof
verwachtingistevergelijken.Dusluister
naarjeeigengevoelenkijkwatjeeigen
draagkrachtisenhoejeermeeomwilt
gaan.Oordeelnietoveranderenenniet
overjezelf,maardoewatjijdenktdat
goedis.’

Conclusie
Zowelzwangeren,voorafgaandoftijdens
eeneventueeltrajectvanprenatale

screening,alsoudersvanpasgeboren
kinderenmetDownsyndroomwillen
wetenhoehetlevenmeteenkindmet
Downsyndroomwordtervaren.Indeze
Updatehebbenwestilgestaanbijde
ervaringenengevoelensvanoudersvan
zoonsendochtersmetDownsyndroom.

Eenbeperkingvanonsonderzoekisdat
ereenondervertegenwoordigingisvan
gezinnenmeteenniet-oorspronkelijk
Nederlandseachtergrond.Maarlosdaar-
vanvormendebevraagdeouderseen
zeergevarieerdegroepvoorwatbetreft
demografischeachtergrondkenmerkenen
watbetreftervarenleer-engezondheids-
problemenvandepersoonmetDownsyn-
droomendematewaarindepersoon
functionelevaardighedenheeftgeleerd.
Erisweliswaarenigeoververtegenwoor-
digingvanhogeropgeleideoudersenvan
SDS-donateurs,maardeantwoordenvan
hogerenminderhoogopgeleideouders
envanwel-ofniet-donateurszijnniet
andersopdemeesteitems.Waarerver-
schillenzijn,zijndezenietgroot.

Onzeresultatenbevestigenhetbeeld
datuithetAmerikaanseonderzoekvan
Skotkoe.a.oprijst.Ookinonslandzijn
vrijwelalleouderstrotsophunkindmet
Downsyndroom.Allemaalhoudenzevan
hunkind.Heelweinigoudersschamen
zichvoorhunkind.Hoewelerenigver-
bandkonwordenaangetoondtussende
scoresopdezegevoelensenbepaalde
achtergrondvariabelen,zijndezeverban-
denzwak.Deconclusieisgerechtvaar-
digddatdematevanfunctionerenvan
depersoonmetDownsyndroom,ervaren
gezondheidsproblemenenleerproblemen,
alsmededemografischeachtergrondken-
merken,nauwelijksinvloedhebbenopde
aanwezigheidvangevoelensvantrotsen
liefdeendeafwezigheidvanschaamte-
gevoelens.

Deovergrotemeerderheidvindtdathun
kijkophetlevenpositieverisdankzij
hunzoonofdochtermetDownsyndroom.
Bijdeopenvragenvertellenveelouders
datzijhunkindmetDownsyndroom
eenverrijkingvanhuneigenlevenvin-
den.Ouderservarenliefde,vreugdeen
persoonlijkegroeien/ofnoemenmooie
eigenschappenvanhunkind.Veelouders
merkenopdatzijdoorhunkindmet
Downsyndroommeeraandachthebben
gekregenvoorhet‘hierennu’.Ouders
rapporterendatzijzelfgeduldigerheb-
benlerenworden,waardenhebbenher-
zienvanwatbelangrijkisinhetlevenen
meeracceptatieenwaarderingvooran-
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derenhebbengekregen.Sommigeouders
gevenaanassertieverenonafhankelijker
tezijngewordenomdatzevoorhunkind
willenenmoetenopkomen.

Bijnaalleoudersvindendathunkin-
derenzonderDownsyndroomeengoede
relatiehebbenmethunzoonofdochter
metDownsyndroom.Oudersvanjonge-
rekinderenmetDownsyndroomscoren
hieropietshoger,maarookbijdeoudste
leeftijdsgroep(>=30jaar)beoordeeltde
overgrotemeerderheid(86%)dezerelatie
alspositief.Eengrotemeerderheidvan
deoudersvindtdathunanderekinderen
zorgzamerengevoeligerzijntenopzichte
vananderendankzijhunbroerofzusmet
Downsyndroom.Naarmatedeoudersmeer
ervarenleerproblemenvanhetkindmet
Downsyndroomrapporteren,scorenzij
hogeropdezorgzaamheidvanbrussen.
Dekwetsbaarheiddiesamengaatmet
meerleerproblemen,roeptblijkbaarvan-
zelfookmeerzorgzaamheidopbijbrus-
sen.Bijnaalleoudersgevenaanzichop
hungemaktevoelenwanneerzijvragen
vanhunanderekinderenoverDownsyn-
droombeantwoorden.

Oudersrapporterennietalleenpositieve
bevindingen.Ongeveerdrieopdetien
gevenaandatzijgevoelensvanver-
drietervarenoverhetfeitdathunkind
Downsyndroomheeft.Eenhogeremate
vanervarenleerproblemenengezond-
heidsproblemenisgeassocieerdmeteen
hogerescoreopverdriet.Verderscoren
hogeropgeleideoudersietshoger.Naar-
matedepersoonmetDownsyndroom
ouderis,wordtookhogerop‘treurigzijn
overDownsyndroom’gescoord.Ditkan
deelseengeneratieverschilzijn.Heden
tendageisermeerondersteuning.Maar
mogelijkerwijswordenoudersmethet
opgroeienvanhunkinderenooksterker
geconfronteerdmetcognitieve,medische
ofsocialebeperkingenvanhunzoon
ofdochteren/ofmetdebeperkingen
diedesamenlevingcreëertvoormen-
senmetDownsyndroom.Eenkleindeel
vandeoudersvindtdathetkindmet
Downsyndroomeendrukophunhuwelijk
ofrelatielegt.Ditzijnvakervadersen
vakeroudersvanjongekinderen.Ove-
rigensvindteenevenzogrootdeeldat
hunanderekindereneendrukophun
huwelijkofrelatieleggen.Opbeideitems
gaanmeergezondheidsproblemenen/of
leerproblemenbijhetkindmetDownsyn-
droomsamenmeteenietshogerescore.

Hetfeitdatveeloudersbijdeopen
vragenaangevendatzijhunkindmet

Downsyndroomalseenverrijkingzien
voorhuneigenleven,betekentnietdat
oudersontkennendathetopvoedenvan
eenkindmetDownsyndroomsomsook
zwaarkanzijn.Oudersrapporterendat
jetemakenkuntkrijgenmetniet-mee-
werkendeinstantiesendatjevaakmoet
knokkenvoorjekind.Inhetdagelijks
levenmoetjerekeninghoudenmetde
mindergrotezelfstandigheidvanje
kindensomszijnerookaanzienlijke
gezondheidsproblemen.Hetopvoeden
kanveelenergiekostenenvraagtge-
duld.Maarookdeoudersdieaangeven
dathetzwaarkanzijn,leggeningrote
meerderheiddenadrukopdeverrijkende
aspecten.

Aanzwangerenadviserenoudersomgoe-
deinformatietezoekenendaarbijvooral
ookingesprektegaanmetoudersdie
eenkindmetDownsyndroomhebben.Een
zeerkleinaantalvandeoudersadviseert
omeenzwangerschapmeteenkindmet
Downsyndroomaftebrekeneneenklein
aantalwijstditjuistprincipieelaf.De
meesteoudersdieeenadvieshierover
gevenbenadrukkendatditdeeigen
keuzeisvandezwangerevrouwenhaar
partner.Diemoetenhierinhuneigen 
gevoelkunnenvolgen.
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Deel 2 – Ervaringen en gevoelens 
van broers en zussen

Skotko e.a. (2011a;b;c) deden in de Ver-
enigde Staten onderzoek naar de kwaliteit 
van leven van mensen met Downsyn-
droom, bekeken vanuit het perspectief van 
respectievelijk ouders, broers en zussen en 
de mensen met Downsyndroom zelf. Wij 
repliceerden dit onderzoek in Nederland.

Werving van respondenten
We benaderden de broers/zussen op de-
zelfde wijze als de ouders (zie de Graaf 
& Lamberts (2016) in de vorige D+U: via 
een oproep in ons magazine, in de elek-
tronische nieuwsbrief en op onze Face-
bookpagina. Bovendien heeft één van de 
Downsyndroomteams voor volwassenen 
informatie over het onderzoek verspreid 
onder hun doelgroep. We hebben de 
broers/zussen gevraagd om de uit het En-
gels vertaalde vragenlijst van Skotko e.a. 
(2011b) in te vullen op een website. Er 
waren twee varianten: één voor 9-12 jaar 
en één voor 12 jaar en ouder. De looptijd 
van het onderzoek was van eind maart 
tot en met begin juli 2016. De totale res-
pons was 215 broers/zussen, waarvan er 
63 (29%) in de leeftijd 9-12 jaar.

Achtergrondkenmerken 
In Tabel 1 vindt u een overzicht van 
een aantal achtergrondkenmerken van 

de broers/zussen. Er is een klein aantal 
verschillen t.o.v. Skotko. Bij Skotko was 
44% van de respondenten broer, bij ons 
35% (significant verschil bij p<0,05). 
Binnen ons onderzoek neemt het percen-
tage broers sterk af met de leeftijd: 54% 
voor de 9-12 jarigen; 34% voor 12-20 
jaar; 27% voor 20-30 jaar; 10% voor 30-
40 jaar en 7% voor de groep >= 40 jaar. 
In beide onderzoeken is de meerderheid 

van degenen met Downsyndroom een 
broer (57% bij Skotko versus 60%). Ko-
valeva (2002) concludeert op grond van 
een groot aantal studies dat bij pasge-
borenen met Downsyndroom er zo’n 55% 
jongen is. In Skotko’s onderzoek is 88% 
van de respondenten een volledig bio-
logische zus/broer van de persoon met 
Downsyndroom; in ons onderzoek 95% 
(significant bij p<0,01).

Waarom is deze Update ook voor ouders  

interessant?

Deze Update is belangrijk voor ouders die zich 

afvragen wat een kind met Downsyndroom 

betekent voor hun andere kinderen. De Update 

is natuurlijk ook interessant voor die broers en 

zussen zelf. Het gaat over hun ervaringen.

Dit onderzoek bevestigt de bevindingen uit een 

eerder Amerikaans onderzoek. Dit is wat de 215 

broers en zussen uit ons Nederlandse onderzoek 

vertellen:

•  De overgrote meerderheid houdt van zijn of 

haar broer/zus met Downsyndroom en is trots 

op hem/haar. Bijna alle broers en zussen vin-

den dat zij een goede relatie hebben met hun 

broer/zus met Downsyndroom.

•  Een minderheid voelt zich verdrietig over het 

feit dat zijn of haar broer of zus Downsyn-

droom heeft of maakt zich er zorgen over dat 

zijn of haar broer/zus met Downsyndroom 

belachelijk gemaakt zou kunnen worden. Een 

heel klein percentage schaamt zich vaak voor 

zijn of haar broer/zus. Heel weinig broers en 

zussen zouden hun broer/zus willen omruilen 

voor eentje zonder Downsyndroom.

•  De overgrote meerderheid rapporteert dat hun 

eigen vrienden zich op hun gemak voelen met 

hun broer/zus met Downsyndroom en dat hun 

eigen sociale leven niet negatief is beïnvloed 

door het hebben van een broer/zus met 

Downsyndroom.

•  De meeste broers en zussen vinden dat hun 

ouders voldoende aandacht aan hen besteden 

en niet te veel van hen vragen. De overgrote 

meerderheid is van plan om als volwassene 

betrokken te blijven bij zijn of haar broer/

zus.

•  Over het algemeen vinden broers en zussen 

dat zij zelf een beter persoon zijn geworden 

door op te groeien met een broer/zus met 

Downsyndroom. Zij geven hier vele voorbeel-

den van.

In het vorige nummer van D+U presenteerden we de resultaten van een onder-

zoek naar ervaringen en gevoelens van ouders. Hieronder volgt het verslag van 

een vergelijkbaar onderzoek onder broers en zussen. In de volgende D+U krijgen 

de mensen met Downsyndroom zelf het laatste woord.

Tekst: Gert de Graaf en Regina Lamberts.
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De leeftijdsverdeling van de broers/
zussen zonder Downsyndroom verschilt 
enigszins (p<0,05). Bij Skotko is de 
groep 12-20 jaar iets groter (46% versus 
36% bij ons) en de groep 20-30 jaar iets 
kleiner (16% versus 24%). De gemiddelde 
leeftijd van de 9-12 jarige respondenten 
was 10,6 jaar (SD 0,8) bij Skotko en 9,8 
jaar (SD 0,9) in ons onderzoek. De ge-
middelde leeftijd van de respondenten 
van 12 jaar en ouder was 21,5 jaar (SD 
9,7) bij Skotko en 23,0 jaar (SD 11,9) bij 
ons. De oudste respondent bij Skotko was 
61 jaar en 70 jaar bij ons.

De leeftijd van de personen met 
Downsyndroom wordt niet gerapporteerd 
in de studie van Skotko. In ons onder-
zoek ligt het gemiddelde op 16,6 jaar (SD 
12,1); 8,1 (SD 4,3) bij de brussen (zon-
der Downsyndroom) van 9-12 jaar en op 
20,0 (SD 12,6) bij de brussen >= 12 jaar. 
De oudste persoon met Downsyndroom in 
het onderzoek was 68 jaar. 

Net zoals bij de ouders (zie vorige D+U), 
zijn er bij de broers/zussen wat betreft 
geloofsovertuiging verschillen tussen het 
Nederlandse en Amerikaanse onderzoek. 
In Skotko’s onderzoek heeft 80% van de 
brussen een christelijke geloofsovertui-
ging, in ons onderzoek 45%. Bij Skotko 
heeft 11% geen geloofsovertuiging, bij 
ons 52%. Een cultureel verschil. Volgens 
onderzoek van het CBS (Schmeets & van 
Mensvoort, 2015) rekende in 2014 een 
vergelijkbare 49% van de volwassenen 
zich niet tot een kerkelijke gezindte of 
geloofsovertuiging.

Een vergelijking wat betreft opleidingsni-
veau van de brussen tussen beide onder-
zoeken is niet goed mogelijk. De onder-
wijssystemen verschillen. In ons onder-
zoek volgt 64% van de respondenten  
>= 12 jaar nog een vorm van onderwijs. 
Zo’n 37% van degenen van 12 jaar en ou-
der is nog niet klaar met voortgezet on-
derwijs. Bij Skotko is dit laatste percen-
tage 53%. Dit verschil hangt samen met 
de leeftijdsopbouw in de onderzoeken.

In het onderzoek van Skotko woonde 
76% van de brussen bij hun broer/zus 
met Downsyndroom; in ons onderzoek 
67% (p<0,01). Ook dit verschil wordt 
verklaard door verschillen in de leef-
tijdsverdeling van de respondenten. In 
ons onderzoek neemt het percentage 
respondenten dat bij de broer/zus met 
Downsyndroom woont af met de leeftijd 
van 100% bij de 9-12 jarigen, naar 88% 

in de groep 12-20 jaar, tot 24% bij 20-30 
jaar en 0% daarboven.

De respondenten van 9-12 jaar in Skot-
ko’s onderzoek hadden gemiddeld 2,7 (SD 
1,6) broers en/of zussen en 2,1 (SD 0,5) 
ouders/stiefouders/pleegouders. In ons 
onderzoek was dit respectievelijk 2,1 (SD 
1,1) en 2,0 (SD 0,3). De respondenten 

>= 12 jaar bij Skotko hadden gemiddeld 
2,6 (SD 1,6) brussen en 2,1 (SD 0,5) 
ouders/stiefouders/pleegouders. In ons 
onderzoek was dit respectievelijk 2,4 (SD 
1,4) en 2,1 (SD 0,6). Er kan geen verge-
lijking tussen beide onderzoeken worden 
gemaakt wat betreft de overige achter-
grondkenmerken.

N %

Geslacht van de respondent (broer/zus zonder Downsyndroom) 215
Broer 35
Zus 65
Geslacht van de persoon met Downsyndroom 215
Broer 60
Zus 40
Volledige biologische broer/zus 215
Ja 95
Nee 5
Leeftijd van de respondent 215
>= 9 en < 12 29
>= 12 en < 20 36
>= 20 en < 30 24
>= 30 en < 40 5
>= 40 7
Geloofsovertuiging van de respondent 215
Protestant (of behorend bij een christelijke stroming die gerekend kan worden 

onder protestantisme, zoals gereformeerd, reformatorisch, hervormd, evange-

lisch)

28

Katholiek 17
Geen geloofsovertuiging 52
Joods 1
Islam 2
Anders 1
Opleidingssituatie van de respondenten >= 12 jaar 151
In basisonderwijs 4
In voortgezet onderwijs 33
Klaar met voortgezet onderwijs (en geen vervolgopleiding) 3
Bezig met MBO/HBO of universiteit 27
Klaar met MBO/HBO of universiteit 33
Woonsituatie 213
Broer/zus met Downsyndroom en respondent wonen bij elkaar 67
Broer/zus met Downsyndroom en respondent wonen niet bij elkaar 33
In welk deel van Nederland woont de respondent? 208
Noord (Drenthe, Groningen, Friesland) 6 
Oost (Flevoland, Overijssel, Gelderland) 34 
West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland) 39 
Zuid (Limburg, Noord-Brabant) 22 
Taal die in het gezin wordt gesproken 211
Alleen Nederlands 85
Nederlands en Fries 2
Nederlands en een Nederlandse streektaal/dialect 8
Nederlands en een andere Europese taal 3
Nederlands en een andere niet-Europese taal 1
Geboorteland van de respondent 213
Nederland 98
Een ander westers land 1
Een niet-westers land 1
Geboorteland van de vader van de respondent 214
Nederland 94
Een ander westers land 2
Een niet-westers land 4
Geboorteland van de moeder van de respondent 214
Nederland 98
Een ander westers land 0
Een niet-westers land 2

Tabel 1 - Achtergrondkenmerken van de respondenten  
(broers/zussen van mensen met Downsyndroom)
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Ongeveer 90% van de respondenten is 
9-30 jaar oud. Als we een vergelijking 
maken met personen van die leeftijd 
in de algehele bevolking (CBS, 2016), 
blijkt dat er in ons onderzoek een wat 
lager percentage uit de drie westelijke 
provincies komt (39% versus 48% in de 
algehele bevolking) en een iets hoger uit 
de drie oostelijke provincies (34% versus 
21%). Dit vonden we eerder ook bij de 
ouders (vorige D+U). 

Mogelijkerwijs bestaan er (kleine) ver-
schillen in geboorteprevalentie van 
Downsyndroom tussen delen van Neder-
land. Maar het lagere percentage in ons 
onderzoek in de westelijke provincies 
zou ook kunnen voortkomen uit het feit 
dat we erg weinig gezinnen met een 
niet-oorspronkelijk Nederlandse achter-
grond in ons onderzoek zien (ook dit 
geldt weer zowel voor de ouders als voor 
de broers/zussen), terwijl deze gezinnen 
relatief vaak in de westelijke provincies 
wonen. 

Gevoelens van broers/zussen (9-12 jaar)
We vroegen de broers/zussen in de leef-
tijd van 9-12 jaar om 14 vragen over 
hun gevoelens te beantwoorden. Net als 
Skotko gebruikten we hiervoor een vier-
puntschaal, waarbij 1 ‘ja’ betekent;  
2 ‘meestal’; 3 ‘soms’; en 4 ‘nee’. In Tabel 
2 en Figuur 1 vindt u de resultaten.

Figuur 1 - Gevoelens van broers/zussen 
(9-12 jaar)

Op 9 van de 14 items scoren de Neder-
landse brussen (vrijwel) gelijk aan de 
Amerikaanse. Bij toetsing met chi square 
blijkt er bij vijf items een significant 
verschil te zijn. De Amerikaanse broers/
zussen schamen zich iets vaker voor 
hun broer/zus met Downsyndroom, met 
9% ‘eens’ (= ‘ja’ of ‘meestal’) bij Skotko 
versus 2% in ons onderzoek (p<0,05) en 
geven iets vaker aan dat zij het gevoel 
hebben dat hun ouders te veel aandacht 
geven aan hun broer/zus met Downsyn-
droom (19% versus 6%; p<0,05). 

Aan de andere kant vinden de Neder-
landse kinderen het iets vaker vervelend 
dat hun broer/zus meer tijd nodig heeft 
om dingen te leren (12% versus 24%; 
p<0,05). Twee verschillen zijn opvallend 
groot – significant bij p<0,01: een grote-
re minderheid van de Amerikaanse kinde-
ren geeft aan dat zij zich (meestal) ver-
drietig voelen over het feit dat hun broer 
of zus Downsyndroom heeft (29% versus 
2%); en de Amerikaanse broers/zussen 
maken zich er duidelijk meer zorgen over 
dat hun broer/zus belachelijk zou kunnen 
worden gemaakt (61% versus 14%).

Skotko e.a. keken aan de hand van 
stapsgewijze regressies (ANOVA) of de 

N-j. Helpen leukM-j. Te veel aandachtL-j. Vragen oudersK-j. Makkelijk vertellen

J-j. Meer klusjesI-j. Vrienden gemakH-j. Vrienden leukG-j. Liever omruilenF-j. Vervelend langzaam leren

E-j. Zorgen belachelijk makenD-j. SchaamteC-j. VerdrietB-j. TrotsA-j. Houden van
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meestal

soms

nee

Vragen M* SD % Eens**

A-j. Hou je van je broer/zus met Downsyndroom? 1,2 0,5 97

B-j. Ben je trots op je broer/zus met Downsyndroom? 1,4 0,8 84

C-j. Voel je je verdrietig dat je broer/zus Downsyndroom heeft? 3,7 0,6 2

D-j. Schaam je je voor je broer/zus met Downsyndroom wanneer jullie samen in het openbaar zijn? 3,7 0,6 2

E,-j, Maak je je zorgen dat je broer/zus met Downsyndroom belachelijk wordt gemaakt? 3,3 1,0 14

F-j. Vind je het vervelend dat je broer/zus met Downsyndroom meer tijd nodig heeft om dingen te leren dan jij? 3,2 1,1 24

G-j. Zou je willen dat je je broer/zus met Downsyndroom kon omruilen voor een broer/zus zonder Downsyndroom? 3,5 0,9 10

H-j. Vind je dat de meeste vrienden het leuk vinden om samen met je broer/zus met Downsyndroom te zijn? 1,6 0,9 84

I-j. Vind je dat de meeste vrienden zich op hun gemak voelen bij je broer/zus met Downsyndroom? 1,5 0,8 91

J-j. Vind je dat je broer/zus met Downsyndroom meer klusjes zou moeten krijgen dan nu het geval is? 3,4 1,0 16

K-j. Vind je het makkelijk om aan anderen te vertellen dat je broer/zus Downsyndroom heeft? 1,7 1,1 76

L-j. Als je een vraag hebt over Downsyndroom, stel je die dan aan je moeder of vader? 1,4 0,7 91

M-j. Vind je dat je ouders teveel aandacht hebben voor je broer/zus met Downsyndroom en niet genoeg voor jou? 3,3 0,7 6

N-j. Vind je het leuk om je broer/zus met Downsyndroom te helpen bij dingen te leren? 1,8 0,9 76

Tabel 2 - Gevoelens van broers/zussen (9-12 jaar; N=63) 
*De respondenten is gevraagd om de vraag te beantwoorden waarbij 1 staat voor ‘ja’, 2 voor ‘meestal’, 3 voor ‘soms’ en 4 voor ‘nee’,  
M is de gemiddelde score.
**Het percentage broers/zussen dat 1 of 2 heeft gescoord bij deze vraag.
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scores op deze 14 items kunnen worden 
voorspeld door de achtergrondvariabelen. 
Binnen Skotko’s onderzoeksopzet, waar-
bij alle respondenten door brieven zijn 
benaderd, was het mogelijk om gegevens 
van de ouders en de broers/zussen te 
koppelen. In ons onderzoek was dat niet 
mogelijk. Dat betekent dat een directe 
vergelijking tussen beide onderzoeken 
wordt bemoeilijkt. 

Verder speelt in Skotko’s onderzoek bij 
een aantal voorspellingen geografische 
en/of religieuze achtergrond van de res-
pondenten een rol. Ook op die punten 
is een vergelijking niet mogelijk, omdat 
de Amerikaanse en Nederlandse contex-
ten te zeer verschillen. Voor de overige 
voorspellende variabelen (bijvoorbeeld 
geslacht; aantal broers/zussen in het 
gezin etc.) blijken er geen overeenkom-
sten te zijn met de voorspellingen in ons 
onderzoek.

In Tabel 3 vindt u de voorspellingen uit 
ons onderzoek. Voor de modellen geldt 
dat de erin opgenomen voorspellers 
statistisch significant zijn, d.w.z. een 
p-waarde <0,05 hebben. R2 staat voor de 
verklaarde variatie. Een R2 van 0,10 bete-
kent dat 10% van die variatie in de voor-
spelde variabele wordt verklaard. Evenals 
in Skotko’s onderzoek is de verklaarde va-
riatie van de betreffende modellen klein.

Gevoelens van broers/zussen  
(>= 12 jaar)
We vroegen de broers/zussen in de 
leeftijd van 12 jaar en ouder om bij 13 
stellingen aan te geven in hoeverre zij 
het hiermee eens waren. Evenals Skotko 
gebruikten we hierbij een zevenpunt-
schaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal 
mee oneens’, 4 voor ‘neutraal’ en 7 voor 
‘helemaal mee eens’. In Tabel 4 en in  
Figuur 2 vindt u de resultaten.

Vragen* Model

A-j. Houden van Geen significante verklarende variabelen

B-j. Trots –0,2 +0,8 aantal ouders/stiefouders/pleegouders (R2=0,12)

C-j. Verdriet 3,7 +0,3 zelfde geslacht brus –0,8 streektaal/Friessprekend 

–0,6 andere Europese taal –1,0 niet-Europese taal (+0,0 

alleen Nederlands in gezin) (R2=0,25)

D-j. Schaamte 4,0 –0,04 leeftijd persoon met Downsyndroom (R2=0,09)

E-j. Zorgen belachelijk maken 4,8 +0,5 zelfde geslacht brus, –0,5 aantal broers/zussen 

van respondent –0,09 leeftijd persoon met Downsyndroom 

(R2= 0,35)

F-j. Vervelend vinden langzaam leren 5,0 –0,9 aantal ouders/stiefouders/pleegouders (R2=0,07)

G-j. Liever omruilen Geen significante verklarende variabelen

H-j. Vrienden vinden omgaan leuk 1,3 +0,07 leeftijd persoon met Downsyndroom –0,5 zelfde 

geslacht brus (R2=0,25)

I-j. Vrienden op hun gemak Geen significante verklarende variabelen

J-j. Meer klusjes Geen significante verklarende variabelen

K-j. Makkelijk vertellen 1,0 +0,3 aantal broers/zussen van respondent (R2=0,10)

L-j. Vragen ouders gemakkelijk Geen significante verklarende variabelen

M-j. Te veel aandacht voor brus met 

Downsyndroom

3,0 +0,5 zelfde geslacht brus +0,1 Protestant +0,2 Katho-

liek of Islam –0,5 andere religie –2,0 Joods (+0,0 geen 

geloofsovertuiging) (R2=0,29)

N-j. Helpen leuk 0,8 +0,1 leeftijd persoon met Downsyndroom +0,4 respon-

dent is een broer (R2=0,31)

Stellingen M* SD % Eens**

A-o. Ik vind mijn broer/zus met Downsyndroom leuk 6,5 1,0 93

B-o. Ik ben trots op mijn broer/zus met Downsyndroom 6,5 1,2 93

C-o. Ik voel me vaak verdrietig voor mijn broer/zus met 

Downsyndroom

2,1 1,6 15

D-o. Ik schaam mij vaak voor mijn broer/zus met  

Downsyndroom

1,7 1,2 5

E-o. Ik vind dat de relatie met mijn broer/zus een goede 

is

6,6 0,9 97

F-o. Vaak zou ik willen dat ik mijn broer/zus met  

Downsyndroom zou kunnen omruilen voor eentje zonder 

Downsyndroom

1,9 1,5 11

G-o. Over het algemeen voelen mijn vrienden zich op hun 

gemak bij mijn broer/zus met Downsyndroom

6,1 1,1 91

H-o. Ik vind dat ik te vaak gevraagd wordt iets voor mijn 

broer/zus te doen

2,4 1,7 15

I-o. Ik ben een betere persoon dankzij mijn broer/zus 

met Downsyndroom

5,8 1,4 82

J-o. Mijn ouders besteden te veel tijd aan mijn broer/zus 

met Downsyndroom en niet genoeg aan mij

2,5 1,7 16

K-o. Ik vind dat mijn sociale leven slechter af is door 

mijn broer/zus met Downsyndroom

1,6 1,1 4

L-o. Ik voel me op mijn gemak vragen te stellen aan mijn 

ouders over Downsyndroom

6,2 1,5 83

M-o. Ik ben van plan betrokken te zijn met mijn broer/zus 

met Downsyndroom als we volwassen zijn

6,6 0,7 97

Tabel 3 - Modellen ter verklaring van de gevoelens (9-12 jaar) 
*De respondenten is gevraagd om de vraag te beantwoorden waarbij 1 staat voor ‘ja’,  
2 voor ‘meestal’, 3 voor ‘soms’ en 4 voor ‘nee’.

Tabel 4 - Gevoelens van broers/zussen  
(>= 12 jaar; N=152)

*De respondenten is gevraagd om de mate 
waarin zij het eens zijn met de stelling 

te scoren op een 7-puntschaal waarbij 1 
staat voor ‘helemaal mee oneens’, 4 voor 
‘neutraal’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’, 

M is de gemiddelde score.
**Het percentage broers/zussen dat 5, 6 

of 7 heeft gescoord bij deze vraag.
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Figuur 2 - Gevoelens van broers/zussen 
(>= 12 jaar)

Op 10 van de 13 items scoren de Neder-
landse broers/zussen (vrijwel) gelijk aan 
de Amerikaanse. Bij toetsing met chi 
square blijkt er bij drie items een signi-
ficant verschil te zijn in het percentage 
‘eens’ (score 5, 6 of 7). Van de Nederland-
se brussen vindt een nog grotere meer-
derheid dat hun relatie met hun broer/zus 

met Downsyndroom goed is (91% versus 
97%; p<0,05). Bovendien voelt een klei-
nere minderheid van de Nederlandse brus-
sen zich vaak verdrietig voor hun broer/
zus met Downsyndroom (27% versus 15%; 
p<0,01) (een soortgelijk verschil zagen we 
eerder ook bij de jongere brussen). Aan de 
andere kant is er een iets grotere – maar 
nog steeds kleine – minderheid onder de 
Nederlandse brussen (>= 12 jaar) die vaak 
hun broer/zus met Downsyndroom zouden 

willen omruilen voor eentje zonder (4% 
versus 11%; p<0,01).

Wat betreft de in beide onderzoeken 
gebruikte voorspellende variabelen, vin-
den we bij de meeste items geen over-
eenkomsten. Bij drie items wel. Zowel 
in ons onderzoek als bij Skotko voelen 
broers zich iets minder vaak op hun ge-
mak om vragen over Downsyndroom te 
stellen aan hun ouders dan zussen. In 
beide onderzoeken scoren degenen die 
nog niet klaar zijn met voortgezet on-
derwijs gemiddeld iets lager op de items 
‘Ik ben een betere persoon dankzij mij 
broer/zus met Downsyndroom’ (I-o) en 
‘Ik ben van plan betrokken te zijn met 
mijn broer/zus met Downsyndroom als 
we volwassen zijn’ (M-o). In Tabel 5 
vindt u de voorspellingen uit ons onder-
zoek.

Gevoelens van broers/zussen ten aanzien 
van hun broer/zus met Downsyndroom

De overgrote meerderheid houdt van zijn 
of haar brus met Downsyndroom (Figuur 
1, item A-j en Figuur 2, item A-o). Er is 
enig verband met de leeftijd van de res-
pondent. Degenen uit de leeftijdsgroep 
9-12 jaar scoren iets hoger (97% ‘eens’) 
– en binnen de leeftijdsgroep >= 12 jaar 
(93% ‘eens’) wordt met toenemende leef-
tijd iets lager gescoord (Tabel 4 en 5). 
Bij degenen van 30 jaar en ouder scoort 

M-o. Betrokken …L-o. Vragen oudersK-o. Sociaal slechter

J-o. Tijd ouderI-o. Betere persoonH-o. Te veel gevraagdG-o. Vrienden gemakF.o. Liever omruilen

E.o. Relatie goedD.o. SchaamteC-o. VerdrietB-o. TrotsA-o. Leuk vinden
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helemaal mee oneens
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Stellingen* Model

A-o. Leuk vinden 6,9 –0,02 leeftijd respondent (R2=0,04)

B-o. Trots 6,2 +0,5 persoon met Downsyndroom is een broer (R2=0,05)

C-o. Verdriet 1,6 +0,02 leeftijd respondent (R2=0,03)

D-o. Schaamte 2,1 –0,02 leeftijd respondent +0,8 streektaal/Friessprekend +2,2 andere Europese taal –0,8 niet-Europese taal 

(+0,0 alleen Nederlands in gezin) (R2=0,15)

E-o. Relatie goed 5,7 + 1,0 vader geboren in Nederland (R2=0,05)

F-o. Liever omruilen 0,8 +0,03 leeftijd persoon met Downsyndroom +0,8 streektaal/Friessprekend +2,2 andere Europese taal –0,5 

niet-Europese taal (+0,0 alleen Nederlands in gezin) +1,2 in basisonderwijs +0,8 in voortgezet onderwijs –0,4 

klaar met voortgezet onderwijs maar geen vervolgopleiding +0,3 in MBO/HBO/universiteit (+0,0 klaar met MBO/

HBO/universiteit (R2=0,19)

G-o. Vrienden gemak Geen significante verklarende variabelen

H-o. Te veel gevraagd Geen significante verklarende variabelen

I-o. Betere persoon 6,7 –0,03 leeftijd van respondent –1,2 in basisonderwijs –1,1 in voortgezet onderwijs –0,2 klaar met voortgezet 

onderwijs maar geen vervolgopleiding –0,01 in MBO/HBO/universiteit (+0,0 klaar met MBO/HBO/universiteit) 

(R2=0,16)

J-o. Tijd ouder Geen significante verklarende variabelen

K-o. Sociaal slechter Geen significante verklarende variabelen

L-o. Vragen ouders 7,0 –0,7 respondent is een broer –0,03 leeftijd van respondent (R2=0,07)

M-o. Betrokken volwassen 6,9 –0,7 in basisonderwijs –0,5 in voortgezet onderwijs +0,2 klaar met voortgezet onderwijs maar geen vervolg-

opleiding +0,1 in MBO/HBO/universiteit (+0,0 klaar met MBO/HBO/universiteit) –0,7 woont in Noord-Nederland 

–0,2 West –0,1 Oost (+0,0 Zuid) (R2=0,18)

 Tabel 5 - Modellen ter verklaring van de gevoelens (>= 12 jaar) 
*De respondenten is gevraagd om de mate waarin zij het eens zijn met de stelling te scoren op een 7-puntschaal waarbij 1 staat voor 
‘helemaal mee oneens’, 4 voor ‘neutraal’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’.
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nog steeds een grote meerderheid van 
83% ‘eens’.

Een eveneens overgrote meerderheid 
is trots op zijn of haar broer/zus met 
Downsyndroom (item B-j en B-o). In 
de jongste leeftijdsgroep scoort 84% 
‘eens’, in de leeftijdsgroep van 12 jaar 
en ouder 93%. Een zelfde tendens is ook 
zichtbaar in het onderzoek van Skotko. 
In ons onderzoek scoren bij de jongste 
leeftijdsgroep broers/zussen met meer 
ouders/stiefouders iets hoger (minder po-
sitief) op dit item (dus minder vaak ‘ja’ of 
‘meestal’ en vaker ‘soms’ of ‘nee’). Bij de 
oudste leeftijdsgroep scoren de broers/
zussen hoger (bij deze schaal positiever; 
dus iets vaker ‘(helemaal) mee eens’) als 
de persoon met Downsyndroom een broer 
is.

Een minderheid voelt zich vaak verdrietig 
over het feit dat zijn of haar broer of 
zus Downsyndroom heeft. Ook hier is er 
enig verband met de leeftijd van de res-
pondent. Bij de respondenten van 9-12 
jaar scoort 2% ‘eens’, bij >= 12 jaar 15% 
(item C-j en C-o). En binnen de groep  
>= 12 jaar wordt met toenemende leeftijd 
vaker ‘eens’ gescoord. Bij de responden-
ten >= 30 jaar scoort 33% ‘eens’ (23% 
‘enigszins eens’ en 10% ‘grotendeels of 
helemaal eens’). Bij de jongste groep 
(9-12 jaar) rapporteren de broers/zussen 
minder vaak verdriet als hun broer/zus 
met Downsyndroom hetzelfde geslacht 
heeft als zijzelf. Als er in het gezin naast 
Nederlands een andere taal of streektaal 
wordt gesproken rapporteren zij iets  
vaker gevoelens van verdriet. 

Bij de 9-12 jarigen maakt een kleine 
minderheid zich er zorgen over dat hun 
broer/zus met Downsyndroom belachelijk 
gemaakt zou kunnen worden (14%; item 
E-j). Als de respondent en broer/zus met 
Downsyndroom van hetzelfde geslacht 
zijn, dan maken de respondenten zich 
minder vaak zorgen. Binnen grotere ge-
zinnen juist meer. Hoe ouder de broer/
zus met Downsyndroom is, hoe vaker de 
respondenten (9-12 jaar) zich hierover 
zorgen maken. 

Een nog veel kleiner percentage schaamt 
zich vaak voor zijn of haar broer/zus met 
Downsyndroom (2% ‘eens’ bij de 9-12 
jarigen, 5% bij 12 jaar en ouder; items 
D-j en D-o). Bij de 9-12 jarigen wordt er 
iets vaker schaamte gerapporteerd naar-
mate de broer/zus met Downsyndroom 
ouder is. Bij de broers/zussen van 12 jaar 
en ouder wordt schaamte minder vaak 

gerapporteerd met toenemende leeftijd 
van de respondent. Degenen waar naast 
Nederlands een streektaal of een andere 
Europese taal wordt gesproken in het ge-
zin rapporteren vaker schaamte; degenen 
waar naast Nederlands een niet-Europese 
taal wordt gesproken juist minder vaak. 
We moeten niet te veel waarde aan deze 
bevinding hechten, omdat de subgroepen 
qua taal erg klein zijn.

Bijna alle respondenten (>= 12 jaar) vin-
den dat zij een goede relatie hebben met 
hun broer/zus met Downsyndroom (item 
E-o). Degenen met een vader geboren in 
een ander land, scoren hierop iets minder 
positief. Van degenen van 9-12 jaar vindt 
ongeveer een kwart het vervelend dat 
zijn of haar broer/zus met Downsyndroom 
meer tijd nodig heeft om dingen te le-
ren (item F-j). Broers/zussen met meer 
ouders/stiefouders vinden dit iets vaker. 
Een kleine minderheid (in beide leeftijds-
groepen) van zo’n 10% zou zijn of haar 
broer/zus willen omruilen voor eentje 
zonder Downsyndroom (item G-j). Bij de 
oudere respondenten (>= 12 jaar) wordt 
dit (item F-o) vaker gerapporteerd naar-
mate de broer/zus met Downsyndroom 
ouder is, wanneer er een streektaal of 
een andere Europese taal in het gezin 
wordt gesproken en wanneer de respon-
dent (de broer/zus zonder Downsyn-
droom) nog niet klaar is met voortgezet 
onderwijs.

Impact van een broer/zus met Down-
syndroom op het eigen leven
In beide leeftijdsgroepen vindt een over-
grote meerderheid dat de eigen vrienden 
zich op hun gemak voelen met hun broer/
zus met Downsyndroom (item I-j en G-o). 
Iets meer dan driekwart (item K-j) van de 
9-12 jarigen vindt het makkelijk om aan 
anderen te vertellen dat hij/zij een broer/
zus met Downsyndroom heeft. In kleinere 
gezinnen vinden de respondenten dit iets 
vaker makkelijk. Bij de 9-12 jarigen rap-
porteert 84% dat de meeste van de eigen 
vrienden het leuk vinden om samen met 
hun broer/zus met Downsyndroom te zijn 
(item H-j). Deze vraag wordt iets minder 
vaak met ‘ja’ of ‘meestal’ beantwoord 
naarmate de persoon met Downsyndroom 
ouder is. De vraag wordt positiever (vaker 
‘ja’) beantwoord als de respondent en de 
broer/zus met Downsyndroom hetzelfde 
geslacht hebben.

Een minderheid van 6% bij de 9-12 ja-
rigen en van 16% bij degenen van 12 
jaar en ouder vindt dat de ouders te veel 
aandacht/tijd besteden aan de broer/zus 

met Downsyndroom en te weinig aan hen 
(item M-j en J-o). Bij de 9-12 jarigen 
(item M-j) vinden de respondenten dit 
minder vaak als zij en de broer/zus met 
Downsyndroom van hetzelfde geslacht 
zijn. Ook is er enig verband tussen deze 
score en de religieuze achtergrond van de 
broer/zus (Tabel 3). 

De overgrote meerderheid van de respon-
denten (91% bij de 9-12 jarigen; 84% 
bij >= 12 jaar) voelt zich op hun gemak 
om vragen over Downsyndroom te stellen 
aan hun ouders (item L-j en L-o). Bij 
degenen van 12 jaar en ouder scoren 
broers iets lager op dit item dan zussen 
(minder vaak ‘(helemaal) mee eens’) en 
neemt de score af met de leeftijd van de 
respondent.

Ongeveer driekwart van de 9-12 jarigen 
vindt het leuk om zijn of haar broer/
zus met Downsyndroom te helpen met 
het leren van dingen (item N-j). Zussen 
vinden dit vaker leuk dan broers. Naar-
mate de persoon met Downsyndroom 
jonger is, hebben de respondenten hier 
vaker plezier in. Bij de 9-12 jarigen vindt 
16% (item J-j) dat hun broer/zus met 
Downsyndroom meer klusjes in huis zou 
moeten krijgen. Bij de oudere broers/
zussen vindt een ongeveer even groot 
percentage dat zij te vaak gevraagd wor-
den iets te doen voor hun broer/zus met 
Downsyndroom (item H-o). 

Heel erg weinig van de oudere brussen 
rapporteren dat het eigen sociale leven 
minder goed is geworden door het heb-
ben van een broer/zus met Downsyn-
droom (item K-o). Een grote meerderheid 
vindt dat hij of zij zelf een betere per-
soon is dankzij zijn of haar broer/zus met 
Downsyndroom (item I-o). De responden-
ten die nog niet klaar zijn met voortgezet 
onderwijs, geven dit iets minder vaak 
aan. Er is echter ook een negatief ver-
band met leeftijd: respondenten die klaar 
zijn met voortgezet onderwijs, scoren ho-
ger, maar jongvolwassenen scoren hierop 
vervolgens hoger dan oudere volwasse-
nen. Bijna alle respondenten  
(>= 12 jaar) zijn van plan om als vol-
wassenen betrokken te blijven bij zijn of 
haar broer/zus met Downsyndroom (item 
M-o). Ook hier geven degenen die nog 
niet klaar zijn met voortgezet onderwijs 
dit iets minder vaak aan. Verder is er eni-
ge geografische variatie.

Praatgroepen voor brussen
In het onderzoek van Skotko gaf zo’n 
25% van de respondenten aan ooit te 
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hebben deelgenomen aan een praatgroep 
voor broers/zussen. In ons onderzoek ligt 
dit op 10%. Bij Skotko vond 55% van de-
genen die hadden deelgenomen aan zo’n 
workshop dit nuttig. In ons onderzoek 
41%.

Wat zou je vertellen aan zwangeren?
We legden de broers/zussen de volgende 
vraag voor: ‘Als een stel een kind met 
Downsyndroom verwacht, wat zou je ze 
dan willen vertellen?’ De antwoorden 

hebben we verwerkt met dezelfde pro-
cedure die we bij de open vragen aan 
ouders hebben gebruikt (de Graaf & Lam-
berts, 2016). De eerste en tweede auteur 
van dit artikel hebben alle antwoorden 
onafhankelijk van elkaar doorgenomen 
om thema’s te onderscheiden. Vervolgens 
hebben wij onze interpretaties met elkaar 
besproken om tot consensus te komen 
over de te onderscheiden thema’s. Daarna 
hebben we de uitspraken aan de hand 
van die thema’s onafhankelijk van elkaar 

gescoord. Een volgende stap, vaker ge-
bruikt in kwalitatief onderzoek, is de ant-
woorden waarover geen overeenstemming 
is bereikt, samen door te nemen om als-
nog tot consensus hierover te komen. Dit 
wordt ‘onderhandelde overeenstemming’ 
(negotiated agreement) genoemd (Garri-
son e.a., 2006; Campbell e.a., 2013). 

Bij de jongere groep gaven 61 van de 63 
respondenten antwoord op deze open 
vraag. Onderhandelde overeenstemming 
was 100%. Bij de oudere groep gaven alle 
152 respondenten antwoord en was de on-
derhandelde overeenstemming 96%. In Ta-
bel 6 (jongere groep) en 7 (oudere groep) 
gaat het om de percentages waarbij beide 
raters het erover eens zijn geworden dat 
het desbetreffende thema van toepassing 
is. Overigens moet men zich bij de duiding 
van de antwoorden op een open vraag rea-
liseren dat degenen die een bepaald thema 
niet spontaan hebben genoemd, mogelij-
kerwijs dit thema wel zouden onderschrij-
ven als we er gericht naar zouden vragen.

Net als in het onderzoek van Skotko 
geven in beide leeftijdsgroepen veel 
broers/zussen aan dat zij het leven met 
iemand met Downsyndroom als een posi-
tieve ervaring zien.

‘Kinderen met het syndroom van Down 

hebben een prima kwaliteit van leven. Ik 

ben supertrots op mijn broer en zou niet 

zonder hem kunnen. Deze mensen zijn zo 

puur en ik beloof jullie, jullie gaan net 

zoveel van jullie kindje met Down houden 

als wanneer het kindje geen Down had 

gehad.’ (zus, 18 jaar)

Een kleiner aantal vindt het een positieve 
ervaring, maar benadrukt dat het ook 
moeilijk of zwaar kan zijn. 

‘Er komt veel bij kijken en vaak is er naast 

Downsyndroom ook sprake van lichame-

lijke problemen, zoals hart- en schild-

klierproblemen, coeliakie, etc. Maar een 

persoon met Down geniet met volle teugen 

van het leven en hij/zij laat je zien dat 

niet alles in het leven om presteren draait 

en zal met zijn/haar hele hart van je hou-

den!’ (zus, 25 jaar)

‘Dat het soms leuk en soms ook niet leuk 

is.’ (broer, 10 jaar)

Een heel klein aantal ziet het uitsluitend 
als zwaar.

‘Het wordt een zwaar leven, wat voorna-

melijk in beslag wordt genomen door het 

Thema* Percentage

Het valt mee; het is leuk/positief (zonder negatieve verwijzing) 36%

Het kindje is lief, schattig, gezellig (kenmerken kind) 23%

Het is leuk/lief/mooi én (soms) ook moeilijk/zwaar 13%

Gefeliciteerd 13%

Het kind leert langzamer; het heeft meer hulp nodig 13%

Het is gewoon een kind (ook: niemand is perfect en/of iedereen is uniek) 11%

Het is niet leuk of het is moeilijk/zwaar (zonder positieve verwijzing) 8%

Geen advies of geen idee wat te zeggen 7%

Het vraagt veel aandacht in een gezin 5%

Let op dat je aandacht aan je andere kinderen geeft 3%

Soms heb je last van de buitenwereld/maatschappij 2%

Adviezen of overwegingen over uitdragen of afbreken 2%

Trots op broer/zus 2%

Thema* Percentage*

Het valt mee; het is leuk/positief; het kind heeft kwaliteit van leven en 

veel mogelijkheden (zonder negatieve verwijzing) 36%

Het kindje is lief, schattig, gezellig (kenmerken kind) 30%

Je wordt er zelf een beter mens van; het brengt persoonlijke groei en 

verrijking 22%

Het is leuk/lief/mooi én (soms) ook moeilijk/zwaar 22%

Adviezen of overwegingen over uitdragen of afbreken 21%

Het is gewoon een kind (ook: niemand is perfect/iedereen is uniek) 14%

Het vraagt veel aandacht in een gezin 13%

Het kind leert langzamer; het heeft meer hulp nodig 10%

Geniet van je kind 9%

Gefeliciteerd 7%

Trots op broer/zus 5%

Geen advies of geen idee wat te zeggen 3%

Het is niet leuk of het is moeilijk/zwaar (zonder positieve verwijzing) 3%

Soms heb je last van de buitenwereld/maatschappij 3%

Let op dat je aandacht aan je andere kinderen geeft 1%

Tabel 6 - Wat zou je vertellen aan zwangeren? (9-12 jarigen) 
*Dit zijn de thema’s die door de broers/zussen spontaan zijn genoemd

Tabel 7 - Wat zou je vertellen aan zwangeren? (12 jaar en ouder) 
*Dit zijn de thema’s die door de broers/zussen spontaan zijn genoemd.
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kind met Downsyndroom. Dit kind wordt 

namelijk nooit volwassen; zal altijd een 

kind blijven en hulp nodig hebben.’  

(zus, 69 jaar)

Veel broers/zussen vinden dat mensen 
met Downsyndroom (vaak) mooie eigen-
schappen hebben.

‘Ze zijn heel lief en kunnen niet liegen.’ 

(zus, 10 jaar)

‘Kinderen met Down zijn geweldig! ze heb-

ben een leuke unieke kijk op het leven en 

kunnen jou ook laten genieten van je dag. 

Ze helpen je en zijn ontzettend mooi! En 

ze maken je aan het lachen.’  

(zus, 20 jaar)

‘Ze zullen opgroeien als prachtige mensen 

en je heel veel plezier en liefde brengen.’ 

(broer, 27 jaar)

Veel van de broers/zussen van 12 jaar en 
ouder vertellen dat zij er zelf een beter 
mens van zijn geworden. Dit thema wordt 
vooral door jongvolwassenen genoemd.

‘Zij heeft mij een beter, gelukkiger en 

leuker persoon gemaakt, en dat doet ze 

nog steeds. Ook zonder dat zij kan lezen 

of schrijven. Ze danst, ze werkt, net als 

ik. Zonder dat ik gelovig ben, zou ik later 

volledig openstaan voor een kind met 

Downsyndroom in wellicht mijn ooit toe-

komstig gezin.’ (zus, 26 jaar)

Bijna geen enkele van de 9-12 jarigen 
spreekt zich uit over het al of niet uitdra-
gen van een zwangerschap met een kind 
met Downsyndroom. Bij de broers/zussen 
van 12 jaar en ouder doet 21% dit wel, 
vooral zussen (28 zussen versus 5 broers). 
Een zeer klein aantal (1%) raadt aan om 
de zwangerschap af te breken. Sommigen 
(9%) adviseren aan aanstaande ouders 
om de zwangerschap uit te dragen. 

‘Dat ze het kindje gewoon moeten houden 

en dat het niet stom is om een kindje met 

Downsyndroom te hebben, het is gewoon 

een soort van extraatje, en jullie zijn de 

gelukkigen die dat extraatje mogen heb-

ben.’ (zus, 13 jaar)

‘Laat het kindje niet meteen weghalen. 

Het zal moeilijk en zwaar worden, maar 

je krijgt er zo veel voor terug. Ik heb heel 

veel van mijn broertje geleerd en ik leer 

nog elke dag van hem. De kleine dingen 

die wij niet meer zien zijn voor hen zo 

speciaal, dat je zelf ook meer van het  

leven gaat genieten.’ (zus, 19 jaar)

De overige (11%) vindt dat ouders zich 
goed moeten informeren en dan hun  
eigen keuze moeten maken.

‘Verdiep je er in en maak zelf een keuze, 

laat je niet beïnvloeden door anderen.’ 

(zus, 57 jaar)

Broers/zussen wijzen er relatief vaak op 
dat een kind met Downsyndroom in de 
eerste plaats gewoon een kind is – en 
ook als zodanig moet worden benaderd.

‘Ze zijn gewoon even lief als kinderen  

zonder het syndroom van Down.’  

(broer, 9 jaar)

‘Behandel hem/haar zo veel mogelijk als 

een ‘gewoon’ kind.’ (zus, 21 jaar)

Ongeveer even vaak merken de broers/
zussen op dat kinderen met Downsyn-
droom langzamer leren en daarbij meer 
ondersteuning nodig hebben. 

‘Ik zou vertellen dat leren moeilijk is voor 

haar en dat je meer hulp moet geven.’ 

(broer, 10 jaar)

Het vraagt extra aandacht in een gezin, 
maar de meeste broers/zussen vinden dat 
daar ook veel positiefs tegenover staat.

‘Dat het wel veel zorg nodig heeft, maar 

dat het ook ontzettend leuk is om ze te 

zien groeien. En je kan ontzettend trots 

op ze zijn.’ (zus, 13 jaar)

Een klein aantal voegt daaraan toe dat je 
er als ouder op moet letten ook voldoen-
de aandacht aan je andere kinderen te 
besteden.

‘Doe ook nog genoeg leuke dingen met je 

andere kinderen die geen beperking heb-

ben.’ (zus, 11 jaar)

Relatief veel broers/zussen feliciteren 
de ouders met hun kindje met Downsyn-
droom. En zij vertellen ouders vooral ook 
van hun kind te genieten.

Levenslessen
De broers/zussen van 12 jaar en ouder is 
in een open vraag gevraagd welke levens-
lessen zij hebben geleerd van hun broer/
zus met Downsyndroom. Van de 152 res-
pondenten beantwoordden er 144 deze 
vraag. Onderhandelde overeenstemming 
was 97%. De resultaten zijn te vinden in 
Tabel 8.

Veel broers/zussen vinden dat zij door op 
te groeien met een brus met Downsyn-
droom positiever in het leven staan.

‘Dat je moet genieten van het leven en 

dat je je niet druk hoeft te maken over 

kleine dingen.’ (zus, 12 jaar)

‘Opgewekt zijn, door leven, accepteren, 

aan andere mensen denken en veel 

 lachen.’ (broer, 65 jaar) 

Ze hebben meer oog gekregen voor het 
‘hier en nu’.

Thema* Percentage*

Blij zijn; positief in het leven staan; liefde geven 32%

Iedereen is gelijkwaardig; respect (voor mensen met beperking en ook 

breder) 31%

Leven in hier en nu; genieten van de kleine dingen 28%

Relativeren (voor jezelf de lat minder hoog leggen en/of minder waarde 

hechten aan succes) 14%

Geduld 10%

Meer mensenkennis; je beter in een ander kunnen verplaatsen 8%

Oog voor mooie/bijzondere eigenschappen van mensen met Downsyndroom 8%

Ergens helemaal voor gaan; je dromen waarmaken 6%

Je niets aantrekken van de wereld/anderen; je niet schamen 5%

Rekening houden met elkaar; zorgzamer worden 5%

Mensen met beperking kunnen veel leren 3%

Het is een verrijking voor jezelf 3%

Geen levenslessen of geen andere levenslessen dan bij andere broers/

zussen 3%

Leren opkomen voor je broer/zus 2%

Tabel 8 - Levenslessen volgens de broers/zussen (12 jaar en ouder) 
*Dit zijn de thema’s die door de broers/zussen spontaan zijn genoemd.
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‘Back to basics: wat is er eigenlijk echt be-

langrijk? In het moment leven. Puurheid.’ 

(zus, 60 jaar)

Veel brussen vertellen dat zij meer res-
pect hebben gekregen voor mensen met 
een beperking en dat zij meer oog heb-
ben gekregen voor de gelijkwaardigheid 
van alle mensen.

‘Ieder mens verdient een plek in de maat-

schappij. Heb oog en hart voor mensen 

die het minder hebben of niet zelfstandig 

kunnen functioneren.’ (zus, 39 jaar)

‘Geef iedereen een eerlijke kans. Mijn 

broertje is aardig tegen iedereen en ver-

oordeelt mensen niet op basis van een 

eerste indruk.’ (broer, 18 jaar)

Een relatief vaak terugkerend thema is 
leren relativeren.

‘Het is gewoon goed zoals het is. Gaat het 

10 minuten langzamer, nou en. Dat maakt 

dat ik ook weer beter kan relativeren en 

de standaard niet altijd zo hoog hoeft te 

liggen.’ (zus, 20 jaar)

Meerdere brussen vertellen dat zij gedul-
diger zijn geworden en hebben geleerd 
zich beter in andere mensen in te leven.

‘Dat ik denk ik beter met mensen om kan 

gaan, omdat ik door mijn zusje veel meer 

geduld heb met mensen. En omdat zij 

vaak heel openlijk haar emoties toont, 

denk ik dat ik dat bij andere mensen ook 

beter kan begrijpen.’ (broer, 13 jaar)

‘Ik heb geleerd mijzelf sneller in een ander 

te verplaatsen. Ik weet waartoe hij in 

staat is en hoe ik ermee om moet gaan. 

Dit kan ik dan ook weer toepassen in de 

maatschappij. Ik beoordeel mensen veel 

minder snel dan dat anderen doen en zoek 

juist contact met ze op, in plaats van 

afstand te houden. Daarnaast merk ik ook 

dat mijn sociale vaardigheden sterker door 

hem zijn geworden.’ (broer, 18 jaar)

Voor sommige brussen is hun broer/zus 
met Downsyndroom een voorbeeld van 
hoe je in je dromen kunt blijven geloven 
en kunt doorzetten.

‘Verder heb ik geleerd om te dromen over 

het behalen van bepaalde ambities. Mijn 

broer heeft zo veel dromen en hij blijft 

er ook met volle overtuiging in geloven. 

Elk stapje dichter bij het behalen van je 

droom is een feestje.’ (zus, 20 jaar)

Daarnaast wordt zelfacceptatie – je niet 
schamen voor wie je bent – door sommi-
ge brussen als een belangrijke levensles 
genoemd.

Conclusie
Zowel zwangeren tijdens een eventu-
eel traject van prenatale screening, als 
ouders van pasgeboren kinderen met 
Downsyndroom willen weten hoe het 
leven met een kind met Downsyndroom 
wordt ervaren (de Graaf, 2016; de Graaf 
& Lamberts, 2016). Het perspectief van 
brussen vormt hiervan een onderdeel.

Zowel bij het ouderonderzoek als bij dit 
onderzoek is er een ondervertegenwoordi-
ging van respondenten met een niet-oor-
spronkelijk Nederlandse achtergrond. Een 
tweede beperking is dat met toenemende 
leeftijd er minder broers hebben gepar-
ticipeerd. Mogelijkerwijs zijn mannen 
minder geneigd om mee te doen – bij het 
ouderonderzoek participeerden ook veel 
minder vaders dan moeders. Ofwel – on-
danks dat vrijwel alle broers/zussen aan-
geven betrokken te willen blijven bij hun 
broer/zus met Downsyndroom – blijven 
in de praktijk volwassen zussen meer dan 
broers betrokken. 

Mogelijkerwijs speelt hier een genera-
tie-effect mee. Wellicht is het bij oudere 
generaties (nog) meer gebruikelijk dat 
vooral vrouwen een rol blijven spelen bij 
familieleden die zorg nodig hebben – en 
misschien zal een jongere generatie hier 
straks anders mee omgaan. Een laatste 
beperking betreft de geschiktheid van 
de vragenlijsten voor broers/zussen op 
leeftijd. Eén van de oudere respondenten 
merkt op dat de enquête niet goed aan-
sluit bij haar situatie met een demente-
rende broer. Om meer te begrijpen over 
de situatie van broers/zussen van iemand 
met Downsyndroom in deze levensfase is 
onderzoek nodig met een specifieke focus 
hierop.

Ondanks de bovengenoemde beperkin-
gen mogen we vaststellen dat er in dit 
onderzoek een aanzienlijke groep is 
bevraagd – gemêleerd wat betreft leef-
tijd, opleidingssituatie, woonsituatie en 
woonregio. Bij de meeste vragen komen 
de resultaten overeen met die in het on-
derzoek van Skotko – wat suggereert dat 
onze onderzoeksgroep niet zeer selectief 
is. Een beperking van beide onderzoeken 
is dat de respondenten voornamelijk zijn 
benaderd via een Downsyndroom-speci-
fieke organisatie. Er is geen landelijke 
registratie van mensen met Downsyn-

droom. Het contacteren van responden-
ten via een Downsyndroom-specifieke 
organisatie is dan waarschijnlijk het 
beste alternatief. Voor het benaderen van 
oudere broers/zussen zou in toekomstig 
onderzoek kunnen worden overwogen hen 
tevens te benaderen via zorginstellingen.

Ons onderzoek bevestigt het beeld 
uit het onderzoek van Skotko. Ook in 
Nederland houdt de overgrote meerder-
heid van de brussen van hun broer/zus 
met Downsyndroom en zijn zij trots op 
hem of haar. Bijna alle ouders (vorige 
D+U) vinden dat hun kinderen zonder 
Downsyndroom een goede relatie hebben 
met hun zoon of dochter met Downsyn-
droom. Bijna alle broers/zussen in dit 
onderzoek denken er ook zo over. Daarbij 
vindt zo’n driekwart van de 9-12 jarigen 
het leuk om zijn of haar broer/zus te 
helpen met leren. Vooral zussen vinden 
dit leuk – en vooral bij jongere kinderen 
met Downsyndroom. Bijna alle ouders 
(vorige D+U) voelen zich op hun gemak 
wanneer zij vragen van hun andere kin-
deren over Downsyndroom beantwoorden. 
De overgrote meerderheid van de broers/
zussen in dit onderzoek geeft aan dat 
ook zij zich op hun gemak voelen om hun 
ouders die vragen te stellen. Dit geldt in 
iets mindere mate voor broers dan voor 
zussen. 

Een overgrote meerderheid rapporteert 
dat hun eigen vrienden zich op hun 
gemak voelen met hun broer/zus met 
Downsyndroom. Driekwart van de jongere 
brussen vindt het makkelijk om aan ande-
ren te vertellen dat hij/zij een broer/zus 
met Downsyndroom heeft en een grote 
meerderheid vertelt dat de eigen vrien-
den het leuk vinden om met hun broer/
zus met Downsyndroom om te gaan. Bij 
de oudere leeftijdsgroep zijn er maar heel 
weinig die vinden dat hun eigen sociale 
leven eronder lijdt. Ook geven vrijwel alle 
brussen aan dat zij betrokken willen blij-
ven bij het leven van hun broer/zus met 
Downsyndroom. 

Veel van de brussen – in het bijzonder 
bij de jongvolwassenen – rapporteren 
dat het opgroeien met een broer/zus met 
Downsyndroom henzelf een beter mens 
heeft gemaakt. Bij de open vraag over le-
venslessen rapporteren velen dat zij door 
dit samen opgroeien positiever in het 
leven staan, meer aandacht hebben voor 
het ‘hier en nu’, meer respect hebben 
gekregen voor mensen met een beperking 
en meer oog hebben voor de gelijkwaar-
digheid van alle mensen. Een deel voegt 
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hieraan toe dat het hen meer relative-
ringsvermogen, geduld, mensenkennis, 
doorzettingsvermogen en zelfacceptatie 
heeft opgeleverd.

De broers/zussen rapporteren niet alleen 
positieve bevindingen. Een kwart van de 
9-12 jarigen vindt het vervelend dat zijn 
of haar broer/zus meer tijd nodig heeft 
om te leren. Wellicht vinden sommigen 
dit vervelend voor zichzelf, maar de 
broers/zussen kunnen dit ook vervelend 
vinden voor de persoon met Downsyn-
droom. Een kleine minderheid geeft aan 
zich verdrietig te voelen over het feit dat 
zijn of haar broer Downsyndroom heeft. 
Dit percentage neemt toe met de leef-
tijd, maar ook bij degenen van 30 jaar 
en ouder blijft dit percentage beperkt 
(33%). Mogelijkerwijs is er een genera-
tieverschil. Heden ten dage is er meer 
ondersteuning. Of wellicht worden oudere 
broers/zussen meer geconfronteerd met 
de beperkingen van hun broer/zus met 
Downsyndroom of met beperkingen die de 
samenleving creëert. 

In vergelijking met hun Amerikaanse te-
genhangers rapporteren de Nederlandse 
broers/zussen minder vaak gevoelens 
van verdriet en opvallend minder vaak 
zorgen over belachelijk gemaakt worden. 
Mogelijkerwijs wordt dit beïnvloed door 
verschillen in het onderwijs. In Neder-
land volgen kinderen met Downsyndroom 
ofwel onderwijs in de gewone klas of zij 
gaan naar een speciale school. Specia-
le klassen binnen gewone scholen zijn 
zeldzaam. In de Amerikaanse situatie 
gaan maar heel weinig kinderen met 
Downsyndroom naar aparte speciale scho-
len, maar er wordt wel redelijk vaak ge-
bruikgemaakt van aparte klassen binnen 
de gewone school. Helaas is er in beide 
onderzoeken geen informatie verzameld 
over de schoolsituatie van de persoon 
met Downsyndroom.

Een heel klein percentage in beide on-
derzoeken schaamt zich vaak voor zijn of 
haar broer/zus met Downsyndroom. Een 
eveneens klein percentage – in Nederland 
iets groter dan in Amerika – zou zijn of 
haar broer/zus vaak willen omruilen voor 
eentje zonder Downsyndroom.

Een kleine minderheid vindt dat de 
ouders te veel aandacht/tijd besteden 
aan de broer/zus met Downsyndroom. 
Bij de 9-12 jarigen vindt een eveneens 
kleine minderheid dat hun broer/zus met 
Downsyndroom meer klusjes in huis zou 
moeten krijgen; bij de oudere broers/zus-

sen een ongeveer even groot percentage 
dat zij te vaak gevraagd worden iets te 
doen voor hun broer/zus. De betreffende 
percentages zijn vergelijkbaar met die in 
het Amerikaanse onderzoek. Skotko e.a. 
merken hierover op dat ofwel sommige 
ouders inderdaad te weinig aandacht 
hebben voor hun andere kinderen of te 
veel van hen vragen, ofwel dat sommige 
broers/zussen uit zichzelf te veel verant-
woordelijkheid op zich nemen, ofwel dat 
sommige broers/zussen dit gevoel heb-
ben net zoals sommige broers/zussen in 
een gezin zonder een kind met Downsyn-
droom een dergelijk gevoel kunnen heb-
ben, ofwel een combinatie hiervan. Bij 
de open vragen raden enkele broers/zus-
sen ouders expliciet aan om erop te let-
ten ook voldoende aandacht te besteden 
aan de andere kinderen in het gezin. Uit 
dit onderzoek blijkt dat de meerderheid 
van de ouders dit ook doet.

Praatgroepen voor broers/zussen van kin-
deren met een beperking zijn door weinig 
van de respondenten bezocht. Van dege-
nen die eraan deel hebben genomen vond 
een minderheid dit nuttig. In het Ame-
rikaanse onderzoek ligt zowel deelname 
als enthousiasme over het nut hoger. Een 
verschil is dat in Nederland de workshops 
veelal aangeboden worden door zorgorga-
nisaties (MEE) en dat de bijeenkomsten 
niet Downsyndroom-specifiek zijn. In de 
Verenigde Staten worden deze vaak ge-
organiseerd vanuit Downsyndroom-speci-
fieke organisaties. Wellicht sluit daardoor 
het aanbod beter aan bij de vraag.

Aan zwangeren willen de meeste broers/
zussen vooral vertellen over de positieve 
aspecten van het opgroeien met een 
broer/zus met Downsyndroom. Net als de 
ouders ontkennen zij daarbij niet dat het 
opvoeden van een kind met Downsyn-
droom soms ook zwaar kan zijn. Het kind 
zal langzamer leren en meer ondersteu-
ning nodig hebben. Het vraagt extra aan-
dacht binnen een gezin. Er kunnen bij-
komende medische problemen zijn. Ook 
houdt de verantwoordelijkheid van de ou-
ders niet op in de volwassen jaren. Toch 
zijn er maar heel weinig broers/zussen 
die alleen negatieve kanten benoemen. 
De broers/zussen die moeilijkere kanten 
benoemen, geven over het algemeen 
aan dat er ook veel positiefs tegenover 
staat. Broers/zussen benoemen mooie 
eigenschappen van hun broer/zus met 
Downsyndroom, vertellen dat zij er zelf 
een beter persoon van zijn geworden, fe-
liciteren de ouders en raden hun aan om 
vooral ook te genieten van hun kindje. 

Sommige broers/zussen spreken zich uit 
over het al dan niet uitdragen van een 
zwangerschap. Een zeer klein aantal 
raadt afbreken aan, een groter aantal 
pleit voor uitdragen en een nog iets gro-
ter aantal raadt ouders aan zich goed te 
informeren en hun eigen keuze hierin te 
maken. 
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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. 118

Date
Leven met Downsyndroom

Deel 3 – Ervaringen en gevoelens 
van tieners en volwassenen met 
Downsyndroom

Waarom is deze Update ook voor ouders  

interessant?

Hoe ervaren mensen met Downsyndroom hun 

eigen leven? In dit onderzoek komen meer dan 

50 mensen met Downsyndroom hierover aan 

het woord, variërend in leeftijd tussen de 10 

en 50 jaar.

•  De overgrote meerderheid is tevreden over 

het eigen leven, blij met zichzelf en tevreden 

over het eigen uiterlijk. Een klein deel voelt 

zich ongelukkig over het eigen leven.

•  Bij de open vragen geven de respondenten 

relatief vaak aan dat zij een goed leven 

hebben en dat zij Downsyndroom geen pro-

bleem vinden. Sommige respondenten zien 

Downsyndroom zelfs als iets positiefs. Enkele 

respondenten vertellen dat zij liever geen 

Downsyndroom hadden gehad. Maar, vaak 

voegen zij eraan toe dat ze toch een goed 

leven hebben of dat het wel meevalt.

•  Alle tieners en volwassenen met Downsyn-

droom in dit onderzoek houden van hun fa-

milie, de overgrote meerderheid vindt zijn of 

haar broers/zussen aardig en zo’n driekwart 

ziet de broers/zussen als een goede vriend.

•  Een grote meerderheid van de respondenten 

met Downsyndroom vindt dat hij of zij goed 

vrienden kan maken. 

•  Volwassenen in woonvoorzieningen zijn iets 

vaker ontevreden over het goed vrienden 

kunnen maken. Dit pleit voor meer aandacht 

voor het bevorderen van vriendschappen bij 

mensen in woonvoorzieningen, wellicht door 

meer invloed op de keuze van huisgenoten, 

een betere matching van huisgenoten of het 

creëren van meer gelegenheden voor sociale 

contacten buiten de woonsituatie. Het bij het 

opgroeien stimuleren van verplaatsingsvaar-

digheden (fiets en OV) kan op termijn mensen 

meer mogelijkheden geven om vriendschap-

pen te onderhouden buiten de woonsituatie.

In D+U 116 en 117 presenteerden we de resultaten van een onderzoek naar  

ervaringen en gevoelens van respectievelijk ouders en broers/zussen.  

In deze D+U laten we de mensen met Downsyndroom zelf aan het woord.

Tekst: Gert de Graaf en Regina Lamberts

Skotko e.a. (2011a;b;c) deden in de Ver-
enigde Staten onderzoek naar de kwali-
teit van leven van mensen met Downsyn-
droom, gezien vanuit het perspectief van 
respectievelijk ouders, broers en zussen, 
en de mensen met Downsyndroom zelf. 
Wij repliceerden dit onderzoek in Neder-
land.

Werving van respondenten
We benaderden (gezinnen met) tieners 
en volwassenen met Downsyndroom via 
een oproep in ons magazine Down+Up, 
in de elektronische nieuwsbrief en op 
onze Facebookpagina. Bovendien heeft 
één van de Downsyndroomteams voor 
volwassenen informatie over het onder-
zoek verspreid onder hun doelgroep. We 
hebben de respondenten gevraagd om de 
uit het Engels vertaalde vragenlijst van 
Skotko e.a. (2011b) in te vullen op een 
website. Respondenten mochten daarbij 
ondersteuning van ouders of begeleiders 
vragen. De desbetreffende ouders of be-
geleiders werden geïnstrueerd om daarbij 
de antwoorden niet in een bepaalde 
richting te sturen. Ondersteuning moest 
beperkt blijven tot het eventueel voorle-
zen van de vragen en het geven van toe-

lichting bij moeilijke woorden of zinnen. 
De looptijd van het onderzoek was van 
eind maart tot en met begin juli 2016. 
De totale respons was 53 personen met 
Downsyndroom. De vragenlijst was be-
doeld voor de leeftijd van 12 jaar en ou-

der. Eén kind van 10 jaar en drie van 11 
jaar hebben ook de vragen beantwoord. 
Omdat de antwoorden van deze vier kin-
deren niet opvallend anders zijn dan die 
van degenen van 12 jaar en ouder, heb-
ben we hun bijdragen geïncludeerd.
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Achtergrondkenmerken 
In Tabel 1 vindt u een overzicht van een 
aantal achtergrondkenmerken van de tie-
ners/volwassenen met Downsyndroom. Er 
is een aantal verschillen ten opzichte van 
Skotko. De leeftijdsverdeling van de res-
pondenten verschilt (p<0,05). Bij Skotko 
is de groep jonger dan 18 jaar kleiner 
(23% versus 55% bij ons) en de groep 
van 25 jaar en ouder groter (36% versus 
20%). De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten was 23,4 jaar (SD 8,9) bij 
Skotko en 21,0 jaar (SD 9,5) in ons on-
derzoek. De oudste respondent bij Skotko 
was 52 jaar en 50 jaar bij ons.
Net zoals bij de ouders en de broers/
zussen (zie de Graaf & Lamberts, 
2016;2017), zijn er bij de tieners/volwas-
senen voor wat betreft geloofsovertui-
ging verschillen tussen het Nederlandse 
en Amerikaanse onderzoek. In Skotko’s 
onderzoek heeft 81% van de responden-
ten met Downsyndroom een christelijke 
geloofsovertuiging, in ons onderzoek 
40%. Bij Skotko heeft 6% geen geloofs-
overtuiging, bij ons 55%; een cultureel 
verschil. Volgens onderzoek van het CBS 
(Schmeets & van Mensvoort, 2015) re-
kende in 2014 49% van de volwassenen 
in Nederland zich niet tot een kerkelijke 
gezindte of geloofsovertuiging.
In ons onderzoek volgt 58% van de res-
pondenten nog een vorm van onderwijs. 
Bij Skotko is dit percentage 51%. Dit 
verschil hangt samen met de leeftijds-
opbouw in de onderzoeken. Een verdere 
vergelijking wat betreft opleidingssitu-
atie tussen beide onderzoeken is niet 
goed mogelijk. De onderwijssystemen 
verschillen en we hebben niet dezelfde 
antwoordcategorieën gebruikt. 
In het onderzoek van Skotko woonde 84% 
van de respondenten bij een of beide van 
zijn/haar ouders/stiefouders/pleegouders; 
in ons onderzoek een vergelijkbare 77% 
(verschil niet statistisch significant). 
Opmerkelijk is dat in het Amerikaanse 
onderzoek 6% (begeleid) zelfstandig in 
een eigen huis/appartement woonde (dus 
zonder medebewoners), terwijl dit in 
Nederland door niemand werd gerappor-
teerd.
De respondenten in Skotko’s onderzoek 
hadden gemiddeld 2,0 (SD 1,3) broers 
en/of zussen en 2,0 (SD 0,4) ouders/
stiefouders/pleegouders. In ons onder-
zoek was dit respectievelijk 1,5 (SD 0,8) 
en 2,0 (SD 0,4). Er kan geen vergelij-
king tussen beide onderzoeken worden 
gemaakt wat betreft de overige achter-
grondkenmerken.

N %

Geslacht 53

Man 57

Vrouw 43

Leeftijd 53

>= 10 en < 18 55

>= 18 en < 25 25

>= 25 en < 30 9

>= 30 en < 35 4

>= 35 en < 40 0

>= 40 8

Geloofsovertuiging 53

Protestant (of behorend bij een christelijke stroming die gerekend kan worden 

onder protestantisme, zoals gereformeerd, reformatorisch, hervormd, evangelisch)

19

Katholiek 21

Geen geloofsovertuiging 55

Joods 0

Islam 0

Anders 6

Opleidingssituatie 53

In regulier basisonderwijs 8

In speciaal onderwijs (ZML) 9

In regulier vervolgonderwijs (VMBO) 2

In praktijkonderwijs 2

In voortgezet speciaal onderwijs (VSO-ZML) 32

Bezig met vervolgopleiding (Academie Spelderholt) 6

Werk (betaald, onbetaald of als dagbesteding) 42

Woonsituatie 51

Ik woon bij een of beide van mijn ouders/pleegouders/stiefouders 77

Ik woon zelfstandig in een huis of appartement 0

Ik woon samen met medebewoners in een appartement of huis waar ik zelf veel 

moet doen

4

Ik woon met een groep in een woonvoorziening waar we veel hulp krijgen van 

begeleiders

14

Anders (nl. wonen op de campus van Academie Spelderholt) 6

In welk deel van Nederland woont de respondent? 53

Noord (Drenthe, Groningen, Friesland) 9 

Oost (Flevoland, Overijssel, Gelderland) 28 

West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland) 30 

Zuid (Limburg, Noord-Brabant) 32 

Taal die thuis wordt gesproken 52

Alleen Nederlands 83

Nederlands en Fries 0

Nederlands en een Nederlandse streektaal/dialect 15

Nederlands en een andere Europese taal 0

Nederlands en een andere niet-Europese taal 2

Geboorteland van de respondent 53

Nederland 100

Geboorteland van de vader van de respondent 53

Nederland 93

Een ander westers land 2

Een niet-westers land 4

Geboorteland van de moeder van de respondent 53

Nederland 100

Tabel 1- Achtergrondkenmerken van de respondenten (tieners en volwassenen met 
Downsyndroom)
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Ongeveer 90% van de respondenten is 
9-30 jaar oud. Als we een vergelijking 
maken met personen van die leeftijd 
in de algehele bevolking (CBS, 2016), 
dan blijkt dat er in ons onderzoek een 
lager percentage uit de drie westelijke 
provincies komt (30% versus 48% in de 
algehele bevolking) en een iets hoger uit 
de drie oostelijke provincies (28% versus 
21%). Dit vonden we eerder ook bij de 
ouders en bij de broers/zussen (vorige 
twee D+U’s). Mogelijkerwijs bestaan er 
(kleine) verschillen in geboortepreva-
lentie van Downsyndroom tussen delen 
van Nederland. Maar het lagere percen-
tage in ons onderzoek in de westelijke 
provincies zou ook kunnen voortkomen 
uit het feit dat we erg weinig gezinnen 
met een niet-oorspronkelijk Nederlandse 
achtergrond in ons onderzoek zien (ook 
dit geldt weer zowel voor de ouders, de 
broers/zussen en de tieners/volwassenen 
met Downsyndroom), terwijl deze gezin-
nen relatief vaak in de westelijke provin-
cies wonen. 

Gevoelens van tieners en volwassenen 
met Downsyndroom
We vroegen de respondenten om 10 vra-
gen over hun gevoelens te beantwoorden. 
Net als Skotko gebruikten we hiervoor 
een 4-puntschaal, waarbij 1 ‘ja’ betekent; 
2 ‘meestal’; 3 ‘soms’; en 4 ‘nee’. In Tabel 
2 en Figuur 1 vindt u de resultaten.
Op 8 van de 10 items scoren de Ne-
derlandse tieners en volwassenen met 
Downsyndroom (vrijwel) gelijk aan de 
Amerikaanse. Bij toetsing met chi square 
blijkt er bij twee items een significant 
verschil te zijn. De Amerikaanse respon-
denten geven vaker aan dat zij vinden 
dat zij anderen helpen met 85% ‘eens’ 
(= ‘ja’ of ‘meestal’) versus 70% in ons 

onderzoek (p<0,01) en zij beschouwen 
vaker hun broer(s) en/of zus(sen) als een 
goede vriend (89% versus 76%; p<0,05).

Skotko e.a. keken aan de hand van 
stapsgewijze regressies (ANOVA) of de 
scores op deze 10 items kunnen worden 
voorspeld door de achtergrondvariabe-
len. Binnen Skotko’s onderzoeksopzet, 
waarbij alle respondenten door brieven 
zijn benaderd, was het mogelijk om gege-
vens van de ouders en de respondenten 
met Downsyndroom te koppelen. In ons 
onderzoek was dat niet mogelijk. Dat be-
tekent dat een directe vergelijking tussen 

beide onderzoeken wordt bemoeilijkt. 
Verder speelt in Skotko’s onderzoek bij 
een aantal voorspellingen geografische 
en/of religieuze achtergrond van de res-
pondenten een rol. Ook op die punten is 
een vergelijking niet mogelijk, omdat de 
Amerikaanse en Nederlandse context te 
zeer verschillen. Wat betreft de overige 
voorspellende variabelen (bijvoorbeeld 
geslacht; leeftijd; aantal broers/zussen 
in het gezin, etc.) blijken er geen over-
eenkomsten te zijn met de voorspellingen 
in ons onderzoek, met één uitzondering. 
in de Verenigde Staten scoorden mensen 
die in een woonvoorziening woonden 

Vragen M* SD % Eens**

A. Ben je tevreden met je leven? 1,4 0,6 94

B. Ben je blij met wie je bent? 1,3 0,6 94

C. Ben je tevreden met hoe je eruitziet? 1,3 0,6 94

D. Ben je ongelukkig met je leven? 3,7 0,8 9

E. Kan je goed vrienden maken? 1,6 0,9 81

F. Denk je dat jij andere mensen helpt? 1,8 1,0 70

G. Houd je van je familie? 1,1 0,2 100

H. Vind je je broer(s) en/of zus(sen) aardig? 1,2 0,6 94

I. Zijn je broer(s) en/of zus(sen) net als een goede vriend? 1,8 1,2 76

J. Hebben je ouders meer aandacht voor je broer(s)/zus(sen) en niet genoeg voor jou? 3,6 0,9 14

Tabel 2 - Gevoelens van tieners en volwassenen met Downsyndroom (n=53)
* De respondenten is gevraagd om de vraag te beantwoorden waarbij 1 staat voor ‘ja’, 2 voor ‘meestal’, 3 voor ‘soms’ en 4 voor ‘nee’,  
M is de gemiddelde score.
** Het percentage dat 1 of 2 heeft gescoord bij deze vraag.
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Figuur 1 - Gevoelens van tieners en volwassenen met Downsyndroom
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minder vaak dat zij goed vrienden konden 
maken, in vergelijking met mensen die 
zelfstandig of bij hun ouders woonden, of 
die samenwoonden met anderen – maar 
niet in een woonvoorziening. In Neder-
land gold hetzelfde voor mensen die in 
een woonvoorziening woonden waar zij 
veel hulp kregen van begeleiders. 

In Tabel 3 vindt u de voorspellingen uit 
ons onderzoek. Voor de modellen geldt 
dat de erin opgenomen voorspellers 
statistisch significant zijn, d.w.z. een 
p-waarde <0,05 hebben. R2 staat voor 
de verklaarde variatie. Een R2 van 0,10 
betekent dat 10% van die variatie in de 
voorspelde variabele wordt verklaard. 

Gevoelens ten aanzien van jezelf
De overgrote meerderheid van de tieners 
en volwassenen met Downsyndroom is 
tevreden over het eigen leven, is blij met 
zichzelf en is tevreden over zijn of haar 
uiterlijk (Tabel 2 en Figuur 1). Woonsitu-
atie speelt enige een rol (Tabel 3): dege-
nen die wonen in een woonvoorziening 
met veel ondersteuning zijn wat minder 
vaak tevreden over het eigen leven en 
over het eigen uiterlijk – in vergelijking 
met degenen die wonen bij de ouders en 
in vergelijking met degenen die wonen 
in een woongroep waar je veel zelf moet 
doen (inclusief wonen op Spelderholt). 
Respondenten met een katholieke ach-
tergrond scoren wat minder vaak dat zij 
blij zijn met zichzelf. Ook zijn mannen 
wat minder vaak blij met zichzelf dan 
vrouwen. Jongere respondenten zijn iets 
vaker blij met zichzelf dan oudere res-
pondenten.

Een klein percentage van de responden-
ten voelt zich ongelukkig over het eigen 
leven. Respondenten met een katholieke 
achtergrond (en degenen die ‘anders’ rap-
porteren bij geloofsovertuiging) rappor-
teren dit iets vaker dan protestanten en 
mensen zonder geloofsovertuiging.

Gevoelens ten aanzien van anderen
Alle respondenten geven aan dat zij van 
hun familie houden (Tabel 2 en Figuur 1). 
De overgrote meerderheid vindt zijn of 
haar broers/zussen aardig. Zo’n drie-
kwart van de tieners en volwassenen met 
Downsyndroom beschouwt zijn of haar 
broers/zussen als een goede vriend. Een 
kleine minderheid van 14% vindt dat de 
ouders te veel aandacht besteden aan de 
broers/zussen en te weinig aan hen. Er 
zijn geen significante voorspellers voor 
deze items (Tabel 3). 

Een grote meerderheid van de responden-
ten vindt dat hij of zij goed vrienden kan 
maken. Degenen die in een woonvoor-
ziening wonen met veel ondersteuning, 
vinden minder vaak dat zij goed vrienden 
kunnen maken in vergelijking met dege-
nen die in een woongroep waar je veel 
zelf moet doen wonen en met degenen 
die bij de ouders wonen. Zo’n 70% vindt 
dat hij of zij andere mensen helpt. Bij dit 
item zijn er geen significante voorspel-
lers.

Advies aan nieuwe ouders
Wij vroegen de tieners en volwassenen 
met Downsyndroom wat zij zouden wil-
len zeggen tegen nieuwe ouders die net 
een baby met Downsyndroom hebben 
gekregen. Van de 53 respondenten gaven 
er 40 (75%) een inhoudelijk reactie. De 
overige respondenten vulden óf geen 
antwoord in óf merkten op dat zij de 
vraag niet begrepen of te lastig vonden. 
De 40 inhoudelijke antwoorden hebben 
we verwerkt met dezelfde procedure die 
we bij de open vragen aan ouders en 
aan de broers/zussen hebben gebruikt 
(de Graaf & Lamberts, 2016; 2017). De 
eerste en tweede auteur van dit artikel 
hebben alle antwoorden onafhankelijk 

van elkaar doorgenomen om thema’s te 
onderscheiden. Vervolgens hebben wij 
onze interpretaties met elkaar besproken 
om tot consensus over de te onderschei-
den thema’s te komen. Daarna hebben we 
de uitspraken aan de hand van die the-
ma’s onafhankelijk van elkaar gescoord. 
Een volgende stap, vaker gebruikt in 
kwalitatief onderzoek, is de antwoorden 
waarover geen overeenstemming is be-
reikt, samen door te nemen om alsnog 
tot consensus hierover te komen. Dit 
wordt ‘onderhandelde overeenstemming’ 
(negotiated agreement) genoemd (Gar-
rison e.a., 2006; Campbell e.a., 2013). 
Onderhandelde overeenstemming was bij 
deze vraag 99%. In Tabel 4 gaat het om 
de percentages waarbij beide auteurs het 
erover eens zijn geworden dat het betref-
fende thema van toepassing is.
Overigens moet men zich bij de duiding 
van de antwoorden op een open vraag 
realiseren dat degenen die een bepaald 
thema niet spontaan hebben genoemd, 
mogelijkerwijs dit thema wel zouden 
onderschrijven als we er gericht naar 
zouden vragen.

Vragen* Model

A. Tevreden 1,0 +0,3 wonen bij ouders +0,9 wonen in woonvoorziening 

met veel ondersteuning (+0,0 wonen in woongroep waar je 

veel zelf moet doen of wonen op Spelderholt) (R2=0,14)

B. Blij met jezelf 0,4 +0,1 Protestant +0,8 Katholiek -0,4 anders (+0,0 geen 

geloofsovertuiging) +0,4 mannelijk geslacht +0,03 leeftijd 

(R2=0,39)

C. Uiterlijk 1,4 -0,3 wonen bij ouders +0,6 wonen in woonvoorziening 

met veel ondersteuning (+0,0 wonen in een woongroep 

waar je veel zelf moet doen) (R2=0,29)

D. Ongelukkig 3,8 -0,03 Protestant -0,5 Katholiek -1,2 anders (+0,0 geen 

geloofsovertuiging) (R2=0,17)

E. Vrienden 1,4 +0,1 wonen bij ouders +1,2 wonen in woonvoorziening 

met veel ondersteuning (+0,0 wonen in een woongroep 

waar je veel zelf moet doen) (R2=0,17)

F. Helpen Geen significante verklarende variabelen

G. Familie Geen significante verklarende variabelen

H. Brussen aardig Geen significante verklarende variabelen

I. Brussen vriend Geen significante verklarende variabelen

J. Weinig aandacht ouders Geen significante verklarende variabelen

Tabel 3 - Modellen ter verklaring van de gevoelens
* De respondenten is gevraagd om de vraag te beantwoorden waarbij 1 staat voor ‘ja’,  
2 voor ‘meestal’, 3 voor ‘soms’ en 4 voor ‘nee’.
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Veel van de tieners en volwassenen geven 
aan dat zij nieuwe ouders zouden felici-
teren met de geboorte van hun kind en/
of ze merken op dat het een lief kindje 
is.

Wat lief. Wat schattig. Proficiat. (meisje, 

14 jaar)

Sommigen merken op dat zij zelf 
Downsyndroom niet erg vinden.

Ik heb dat ook. Ik heb er geen probleem 

mee. (vrouw, 23 jaar)

Ook merken sommige respondenten op 
dat een kindje met Downsyndroom in 
hun beleving niet anders is dan andere 
kinderen.

Lief kind net als de andere broers en  

zussen. (man, 46 jaar) 

Wij zijn gewone mensen. (jongen,  

16 jaar)

Soms geven de respondenten opvoedings-
adviezen. Ze vertellen de ouders dat zij 
goed voor hun kind moeten zorgen en 
ervan moeten houden.

Kroelen, melk geven, slapen, speentje  

geven. (jongen, 16 jaar)

Veel van het kind houden. Het is niet erg. 

(vrouw, 28 jaar)

Wees er lief voor en hij wordt net zo sterk 

als ik, dankzij fysio en logo en natuurlijk 

dankzij mijn opa en oma en mama die mij 

veel geholpen hebben bij alles.  

(man, 18 jaar)

Sommige respondenten geven aan 
dat het opvoeden van een kindje met 
Downsyndroom ook wel een extra uitda-
ging kan zijn voor ouders.

Je moet hard werken. Down is een  
beetje anders. (man, 22 jaar)

Goed opvoeden. Ze zijn eigenwijs, dus 
goed afspraken maken. Eerst schrik, 
maar daarna gaat het over. Dan ben je 
blij. (vrouw, 18 jaar)

Advies aan de dokter
Wij vroegen de respondenten wat zij 
aan de dokters zouden willen vertellen 
over hun leven met Downsyndroom. 43 
respondenten (81%) beantwoordden de 
vraag. Onderhandelde overeenstemming 
was bij deze vraag 98%. In Tabel 5 vindt 
u de resultaten.

Relatief veel tieners/volwassenen vertel-
len dat zij een goed leven hebben.

Dat ik een superleuk leven heb en dat ik 

er vrolijk van word en dat ik vrienden en 

vriendinnen kan krijgen, dat vind ik dus 

cool. (meisje, 16 jaar)

Lekker elke avond een biertje drinken. 

(man, 32 jaar)

Leven is leuk, maakt niet uit hoe je  

geboren bent. (meisje, 11 jaar)

Thema* Percentage

Gefeliciteerd, God zegent jou, proficiat, etc. 38%

Downsyndroom is niet erg 25%

Lief/schattig kindje 18%

Goed opvoeden/goed voor zorgen 10%

Net als andere kinderen 10%

Er veel van houden 8%

Ik kan heel veel 5%

Je moet hard werken, Downsyndroom is een beetje anders 3%

Hoop dat ze niet mongool zeggen 3%

Eerst schrik, daarna gaat het over 3%

Erg dat hij Downsyndroom heeft, maar hij is wel lief 3%

Thema* Percentage

Ik heb een goed leven 33%

Downsyndroom is leuk en niet erg 28%

Downsyndroom is niet leuk, maar het valt ook wel mee 14%

Ik wil geen Downsyndroom hebben 9%

Ik kan heel veel 9%

Niets bijzonders 9%

Ik heb een gewoon leven/Ik ben niet anders 9%

Het leven is niet makkelijk 7%

Medische vraag (waarom val ik flauw, zere buik, etc.) 5%

Artsen/verpleegsters helpen goed 5%

Ik zou er gewoon uit willen zien 2%

Ik wil een vriendin en trouwen 2%

Tabel 5 - Wat zou je willen vertellen aan nieuwe ouders van een baby met Downsyndroom? 
(n=43)
* Dit zijn de thema’s die door de respondenten spontaan zijn genoemd.

Tabel 4 - Wat zou je willen vertellen aan nieuwe ouders van een baby met Downsyndroom? 
(n=40)
* Dit zijn de thema’s die door de respondenten spontaan zijn genoemd
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Een deel van de tieners/volwassenen zegt 
daarbij expliciet dat zij Downsyndroom 
niet erg vinden of zelfs mooi of fijn.

Het is mooi, met syndroom van Down. 

(vrouw, 18 jaar)

Ik vind het heel fijn dat ik Downsyndroom 

heb. (man, 24 jaar)

Een aantal geeft aan dat zij Downsyn-
droom juist niet leuk vinden. Maar vaak 
voegen ze hieraan toe dat ze toch een 
goed leven hebben of dat het wel mee-
valt.

Sommige dingen vind ik moeilijk en 

Downsyndroom is niet altijd leuk om te 

hebben. Ik ben gelukkig verder gezond. 

(vrouw, 20 jaar)

Ik had het liever niet gehad, maar 

Downsyndroom is niet zo erg. (vrouw,  

18 jaar)

Ik vind het niet leuk om syndroom van 

Down te hebben, maar je kan heel veel 

leren. Maar ik vind het niet leuk, ik wil 

liever gewoon zijn zoals andere mensen. 

(vrouw, 28 jaar)

Anderen benadrukken dat je met 
Downsyndroom niet anders bent dan  
andere mensen.

Dat je met Downsyndroom niet anders 

bent. (meisje, 15 jaar)

Dat ik een goed leven heb. Het is niet al-

tijd makkelijk, maar gewone mensen heb-

ben het ook niet altijd makkelijk. (vrouw, 

28 jaar)

Of zij merken op dat zij heel veel wel 
kunnen.

Kijk eens hoe veel ik wel kan. (jongen,  

15 jaar)

Er zijn verder diverse thema’s die maar 
door enkele respondenten worden ge-
noemd. Zie hiervoor Tabel 5.

Discussie: beperkingen van het  
onderzoek
We hebben de respondenten benaderd via 
ons magazine, de elektronische nieuws-
brief, onze Facebookpagina en via één 
van de Downsyndroomteams voor volwas-
senen. Deze werkwijze kan tot selectie 
leiden. We zien bijvoorbeeld dat respon-
denten met niet-oorspronkelijk Neder-
landse achtergrond ondervertegenwoor-

digd zijn, zowel bij de ouders, de broers/
zussen als de mensen met Downsyndroom 
zelf. 

Respondenten met Downsyndroom zul-
len in de praktijk vaak door ouders zijn 
geïnformeerd over de oproep om mee 
te doen aan het onderzoek. Een gevolg 
hiervan is dat driekwart van de mensen 
met Downsyndroom in dit onderzoek nog 
bij hun ouders thuis wonen. Verder is het 
denkbaar dat ouders die een zoon/doch-
ter met Downsyndroom hebben met een 
beperkte taalvaardigheid, vaker zullen 
besluiten om hun kind niet te vragen om 
mee te doen aan een onderzoek met een 
vragenlijst.

Overigens gelden deze beperkingen even-
zeer voor het oorspronkelijke Amerikaan-
se onderzoek van Skotko en collega’s. 
Maar omdat Skotko e.a. de vragenlijsten 
van de mensen met Downsyndroom kon-
den koppelen aan die van hun ouders, 
konden zij vaststellen dat – ondanks de 
opzet die tot selectie zou kunnen leiden 
– de groep door hen bevraagde mensen 
met Downsyndroom zeer divers was 
wat betreft het niveau van functionele 
vaardigheden. Het was dus zeker niet 
zo dat alleen zeer vaardige mensen met 
Downsyndroom hadden geparticipeerd. 
In het licht van die bevinding veron-
derstellen wij dat ook in ons onderzoek 
mensen met een uiteenlopend niveau 
van functionele vaardigheden hebben 
meegedaan.

Een bredere groep respondenten met 
Downsyndroom – met name meer men-
sen die niet meer bij hun ouders thuis 
wonen – zou kunnen worden bereikt als 
een onderzoeker ook via zorgaanbie-
ders en woonvoorzieningen mensen zou 
benaderen. Willen we daarbij ook een 
beeld krijgen van hen die zeer beperkt 
taalvaardig zijn, dan is een andere bena-
dering nodig dan een onderzoek met vra-
genlijsten. Een participerend onderzoeker 
zou kunnen meedraaien in het leven van 
de persoon, zodat een beeld kan worden 
gevormd over wat de persoon prettig/
onprettig vindt en hoe deze reageert op 
activiteiten en gebeurtenissen in zijn of 
haar leven. Dit is zeer arbeidsintensief, 
maar het kan zeker waardevol zijn. Een 
alternatief is om naasten of begeleiders 
te laten rapporteren over de kwaliteit 
van leven van de betreffende persoon. 
Nadeel is dat dit een volledig indirecte 
werkwijze is. Bij onderzoek naar kwaliteit 
van leven verdient het vanuit een eman-
cipatorisch perspectief de voorkeur om 

de persoon zelf er zoveel mogelijk bij te 
betrekken.

We hebben ondersteuners uitdrukkelijk 
gevraagd om de antwoorden niet inhou-
delijk te sturen, maar alleen te helpen 
bij het voorlezen en begrijpen van de 
vragen. Maar zowel in ons onderzoek als 
in dat van Skotko kan niet worden uitge-
sloten dat er bij sommige respondenten 
toch enige beïnvloeding heeft plaats-
gevonden.

Conclusie
Met inachtneming van de bovengenoem-
de beperkingen geeft dit onderzoek wel 
een beeld van de perceptie van hun ei-
gen leven van meer dan 50 mensen met 
Downsyndroom in leeftijd variërend van 
10 tot 50 jaar. Net als in Skotko’s onder-
zoek blijken zij in overgrote meerderheid 
tevreden te zijn over hun eigen leven, 
blij met zichzelf en tevreden over hun 
uiterlijk. Slechts een klein deel geeft aan 
(meestal) ongelukkig te zijn over het ei-
gen leven. Uit de antwoorden op de open 
vragen rijst een soortgelijk beeld op. Veel 
mensen vertellen dat zij een goed leven 
hebben. Sommigen merken expliciet op 
dat zij Downsyndroom geen probleem 
vinden of zelfs als iets positiefs ervaren. 
Een klein aantal geeft aan dat zij liever 
geen Downsyndroom zouden hebben ge-
had. Vaak voegen zij daar aan toe dat ze 
toch een goed leven hebben of dat het 
wel meevalt.

Alle respondenten houden van hun fa-
milie. De overgrote meerderheid vindt 
zijn of haar broers/zussen aardig en zo’n 
driekwart ziet de broers/zussen als een 
goede vriend. Dit bevestigt wat de ouders 
hierover hebben gerapporteerd in D+U 
116 en de broers/zussen in D+U 117. 
De overgrote meerderheid van de ouders 
vindt dat hun andere kinderen een goede 
relatie hebben met hun zoon/dochter 
met Downsyndroom. De overgrote meer-
derheid van de broers/zussen vindt ook 
zelf dat zij een goede relatie hebben met 
hun broer/zus met Downsyndroom. 

Van de mensen met Downsyndroom vindt 
een klein deel (14%) dat de ouders te 
veel aandacht besteden aan hun broers/
zussen. In D+U 117 bleek dat een on-
geveer even groot percentage van de 
broers/zussen van 12 jaar en ouder vindt 
dat de ouders juist te veel aandacht be-
steden aan hun broer/zus met Downsyn-
droom en te weinig aan hen. Bij Skotko 
vinden we soortgelijke percentages. Net 
als Skotko denken wij dat het mogelijk 



46 • Down+Up 118

is dat sommige ouders onevenredig veel 
aandacht besteden aan hun kind met 
Downsyndroom, of dat sommige broers/
zussen uit zichzelf te veel verantwoor-
delijkheid op zich nemen, maar dat het 
ook heel wel mogelijk is dat het gaat om 
rivaliteit tussen broers en zussen die nu 
eenmaal kan voorkomen in sommige ge-
zinnen, ongeacht of er in het gezin een 
broer/zus met een beperking opgroeit.

Een grote meerderheid van de responden-
ten met Downsyndroom vindt dat hij of 
zij goed vrienden kan maken. Een groot 
deel vindt dat hij of zij andere mensen 
helpt. 

Uit de voorspellende modellen (Tabel 3) 
blijkt dat er in de antwoorden op ver-
schillende items enige variatie voorkomt 
die samenhangt met woonsituatie, ge-
slacht, leeftijd en religieuze achtergrond 
van de persoon met Downsyndroom. 
Daarbij valt op dat mensen die in een 
woonvoorziening wonen waar zij veel 
hulp krijgen van begeleiders, minder te-
vreden zijn over het eigen leven, minder 
tevreden zijn over het eigen uiterlijk en 
minder vaak vinden dat zij goed vrien-
den kunnen maken, in vergelijking met 
mensen die bij de ouders wonen en in 
vergelijking met hen die samenwonen 
met medebewoners in een appartement 
of huis waar de bewoners veel zelf moe-
ten doen. 

In Skotko’s onderzoek vonden mensen 
in een woonvoorziening (met veel on-
dersteuning) ook minder vaak dat zij 
goed vrienden konden maken (en wa-
ren zij minder vaak blij met zichzelf). 
Skotko merkt op dat bewoners van een 
dergelijke woonvoorziening misschien 
cognitief grotere beperkingen hebben 
– en dat daar de problemen van minder 
goed vrienden kunnen maken vandaan 
zouden kunnen komen. Tegen deze ver-
klaring vanuit het cognitief functioneren 
van de persoon pleit dat er in Skotko’s 
onderzoek geen verband is tussen de 
mate waarin de mensen vonden dat zij 
goed vrienden konden maken en hun 
functionele vaardigheidsniveau en de 
mate van leerproblemen (zoals door de 
ouders gerapporteerd). Als alternatieve 
verklaring brengt Skotko naar voren dat 
de woonvoorziening-situatie zelf een 
aantal nadelen kan hebben. Mensen in 
een woonvoorziening gaan vaak om met 
een beperkt aantal anderen – door weinig 
vaardigheden in het zichzelf verplaatsen 
per fiets of openbaar vervoer hebben zij 
geen onafhankelijke toegang tot meer 
personen. Bovendien hebben zij over het 

algemeen weinig tot geen zeggenschap 
over met wie zij samenleven. Een moei-
lijke relatie met een huisgenoot kan dan 
kleuring geven aan hoe vriendschap ma-
ken in het algemeen wordt beleefd. 
We sluiten ons bij Skotko aan dat er in 
het licht van de onderzoeksbevindingen 
aandacht zou moeten worden besteed 
aan het bevorderen van vriendschap-
pen bij mensen met Downsyndroom in 
woonvoorzieningen, wellicht door meer 
invloed op de keuze van huisgenoten, 
een betere matching van huisgenoten 
of het creëren van meer gelegenheden 
voor sociale contacten buiten de woon-
situatie. In aanvulling daarop zouden 
wij willen adviseren om te investeren in 
het aanleren van verplaatsingsvaardig-
heden (fiets en openbaar vervoer) bij 
kinderen, tieners en jongvolwassenen 
met Downsyndroom, omdat dit op termijn 
meer mogelijkheden kan geven voor het 
onderhoud van vriendschappen buiten de 
eigen woonsituatie.

Wat zou je vertellen 

aan een nieuwe  

ouder van een baby 

met Downsyndroom? 

Veel van de tieners en volwassenen in dit 
onderzoek zouden nieuwe ouders felici-
teren en vertellen dat zij een lief kindje 
hebben. Sommigen merken op dat zij 
zelf Downsyndroom niet erg vinden of zij 
geven aan dat zij vinden dat een kindje 
met Downsyndroom niet anders is dan 
andere kinderen. Soms geven zij opvoe-
dingsadviezen. Ze vertellen de ouders dat 
zij goed voor hun kind moeten zorgen en 
ervan moeten houden. Enkele responden-
ten geven aan dat het opvoeden van een 
kindje met Downsyndroom ook wel een 
extra uitdaging kan zijn voor ouders.
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