
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reader voor zwangeren die 

informatie willen over 

prenatale screening en 

Downsyndroom  



Een verwarrende tijd 

 

Je bent in verwachting van een kindje met Downsyndroom of hebt er een vergrote kans op. Dat 

brengt allerlei gevoelens met zich mee. Het kan zijn dat je je goed wilt voorbereiden op de geboorte 

van je kind. Maar, het kan ook zijn dat je eraan twijfelt of jij en je partner en je gezin het wel 

aankunnen om te leven met een kindje met Downsyndroom. In dat geval denk je nog na over de keus 

door te gaan met de zwangerschap of niet. 

  

Het is belangrijk om zelf een idee te krijgen wat Downsyndroom inhoudt en wat het betekent voor 

het dagelijks leven. Wij kunnen je helpen door je zo goed mogelijk voor te lichten over het leven met 

Downsyndroom, zodat je zelf een goede keuze kan maken die bij jezelf en je leven past. Wat je 

besluit ook wordt of is, wij zullen je altijd helpen en respecteren volledig je eigen keuze.  

 

De informatie in dit pakket kan jullie helpen. Je kan verschillende feiten over Downsyndroom vinden, 

ervaringen van andere ouders en wetenschappelijk onderzoek. Op de website kan je ook nog een 

film vinden.  Zie www.downsyndroom.nl/zwanger. 

 

Leeswijzer 

In deze reader vind je veel algemene informatie. Veel informatie is eerder verschenen in ons 

magazine Down+Up. Een voorbeeld van dit magazine vind je in dit pakket. Deze reader geeft 

feitelijke informatie, ervaringsverhalen, gegevens over hoe anderen omgaan met de diagnose 

Downsyndroom.  

Daarnaast zit er nog enkele losse materialen in dit pakket: 

• Brochure “Iedereen is anders” 

• Vademecum 

• Recent magazine Down+Up  

De informatie in dit pakket is natuurlijk heel algemeen. Het kan zijn dat je iets mist dat juist voor 

jullie belangrijk is. Bel ons dan. Wij kunnen telefonisch heel veel voor jullie betekenen. Juist door een 

persoonlijk gesprek kunnen we samen bespreken wat je zelf al allemaal hebt uitgezocht en waar wij 

een toegevoegde waarde kunnen hebben. Ons telefoonnummer: 0522 281337 

Als je graag een ouder wil spreken, kan dat ook. Hiervoor kan je ook contact met ons opnemen. De 

ouders die hiervoor beschikbaar zijn, kunnen je vertellen over hun leven, en respecteren 

tegelijkertijd geheel  je eigen beslissing. Wij zullen je nooit vragen wat je besluit wordt, we geven je 

alleen die informatie zodat je je eigen besluit goed kan nemen.  

 

http://www.downsyndroom.nl/zwanger


 

 

 

Prenataal testen  
Er zijn mogelijkheden om vooraf informatie te krijgen over de foetus. Er zijn 

testen die een kans geven, en er zijn testen die een werkelijke diagnose geven. 

Hierna volgt feitelijke informatie over de mogelijkheden en je vindt hier enkele 

artikelen die betrekking hebben op de maatschappelijke discussie rond testen.   

 



 
Wil ik wel of niet prenataal testen? 

Prenatale screening? Prenataal onderzoek? 

Bij je eerste bezoek aan de verloskundige zal de mogelijkheid van prenatale screening 

genoemd worden. Een uitleg over de verschillende mogelijkheden: 

- Je accepteert de zwangerschap als een gegeven dat altijd veel onzekerheid met zich 

meebrengt. Immers, niemand weet op voorhand hoe je kind ter wereld komt en hoe 

het zich gaat ontwikkelen. Je hebt goed nagedacht, maar hebt geen behoefte aan 

medische informatie over je toekomstige kind. Voel je je thuis bij deze gedachte, dan 

heb je waarschijnlijk geen behoefte aan prenatale screening. Dit kan je gewoon aan 

je verloskundige aangeven. 

- Je accepteert de zwangerschap als een gegeven waarbij veel onzekerheid hoort, 

maar je wilt wel die dingen weten die je van te voren te weten kunt komen. Dan 

maak je gebruik van de mogelijkheden voor prenatale screening en prenatale 

diagnostiek.  

 

Welke prenatale testen zijn er? 

Er zijn 3 soorten onderzoeken: 

1. Bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap voor informatie over 

bloedgroep en antistoffen, resusfactor, infectieziekten. 

2. Screening op chromosoomafwijkingen. 

3. 20 weken echo mbt lichamelijke afwijkingen. 

Je kan per onderzoek aangeven of je er wel of geen gebruik van wil maken. 

 

Zie ook: http://rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zwangerschapsscreeningen 

    
 

Screening op chromosoomafwijkingen 

In veel literatuur wordt dit ook wel downscreening genoemd. Maar die term klopt niet. Met 

de screening kan je informatie krijgen over 3 chromosoomafwijkingen, Syndroom van 

Edwards, syndroom van Patau en Downsyndroom.  

Vanaf 1 april 2017 kan je kiezen of je gebruik wil maken van de combinatietest of de Niet 

Invasieve prenatale test (NIPT). Voor beide testen geldt een eigen financiële bijdrage.  

De combinatietest (een waarde in het bloed van de moeder, en de nekplooimeting) geeft 

informatie over de kans op een kindje met genoemde chromosoomafwijkingen. De kans van 

1 op 200 wordt gezien als een verhoogde kans.  

De NIPT (bloedtest bij de zwangere) heeft informatie over de kans op een kindje met Patau 

syndroom, Edwards syndroom en Downsyndroom. De uitslag is betrouwbaarder dan die van 

de combinatietest.  

 

  

http://rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zwangerschapsscreeningen


De NIPT 

De NIPT is een Niet-Invasieve Prenatale Test die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere 

om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 

(Downsyndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom). Ook 

het geslacht van de foetus kan worden bepaald. 

NIPT wordt uitgevoerd op bloed van de zwangere dat erfelijk materiaal (DNA) bevat van de 

foetus. Het bloed kan vanaf zwangerschapsweek 10 worden afgenomen. De uitslag komt na 

ongeveer 2 weken vanaf het moment dat het bloedstaal bij het laboratorium binnen is. De 

uitslag is geen definitieve uitslag. De NIPT is veel betrouwbaarder dan de combinatietest, 

maar geeft geen 100% zekerheid. Als de waarden van de NIPT aangeven dat de foetus 

Downsyndroom, syndroom van Edwards of Patau heeft, krijg je een vlokkentest of 

vruchtwaterpunctie aangeboden. Het is je eigen beslissing of je hier gebruik van wil maken. 

 

Betrouwbaar?  

Veel vrouwen kiezen voor de NIPT omdat die uitslag veel betrouwbaarder is dan de 

combinatietest en omdat het een veilige test is. De vlokkentest/vruchtwaterpunctie geeft 

definitieve zekerheid, maar er is altijd een kans op een spontane abortus door deze ingreep. 

Dat kan betekenen dat je een gezond kindje verliest, door deze ingreep. 

De betrouwbaarheid van de NIPT resultaten is hoog. De gevoeligheid voor de detectie van 

trisomie 21, 18, en 13  is zo hoog dat een normaal NIPT resultaat betekent dat de kans dat 

de foetus toch een trisomie 21, 18, en of 13 kleiner is dan 1 op 1.000 (vals-negatieven). 

De NIPT kent ook vals-positieven. Dan wijst de test op een van de syndromen, maar het 

kindje heeft feitelijk de normale hoeveelheid chromosomen. De kans op een vals-positieve 

uitslag hangt sterk af van de leeftijd van de moeder.  Voor de NIPT wordt uitgegaan van een 

sensitiviteit van 99,2%:  met de test wordt bij 99,2% van de kinderen met 

Downsyndroom ook Downsyndroom gevonden op de test. Er wordt verder uitgegaan van 

een specificiteit van 99,9%: van degenen die geen Downsyndroom hebben 

heeft 99,9%  volgens de test ook geen Downsyndroom. Bij deze waarden van specificiteit en 

sensitiviteit geldt het volgende: Als een 20-jarige een positieve NIPT uitslag krijgt is rond 52% 

een vals positief. Bij een 30-jarige is dat zo'n 39%; bij een 35 jarige rond de 21%, bij een 40 

jarige om en nabij de 7%.  Als de specificiteit en sensitiviteit nog verbeterd worden, dan 

kunnen deze vals-positief percentages nog wat verder dalen. Maar het  blijft belangrijk om 

de NIPT als een screening te beschouwen en niet als een diagnostische test. 

 

Beperkingen van de NIPT 

NIPT bepaalt enkel het aantal kopieën van chromosoom 21, 18, 13. 

Mosaicisme voor deze 3 chromosomen, kleine afwijkingen (deleties  of duplicaties) van deze 

chromosomen, triploïdieën van andere chromosomen en moleculaire monogene afwijkingen 

(Mucoviscidose, kanker, etc) worden niet opgespoord met NIPT. 

 

NIPT is niet geadviseerd wanneer er bepaalde foetale afwijkingen gezien zijn op de 

echografie of er zorgen zijn om genetische afwijkingen die niet met NIPT kunnen worden 

gediagnosticeerd. 

 

Vlokkentest/vruchtwaterpunctie 

De vlokkentest en vruchtwaterpunctie zijn de enige testen die zekerheid geven over de 

aanwezigheid van chromosoomafwijkingen. De combinatietest is een hele grove maat met 



veel onzekerheid, de NIPT is veel preciezer maar kent nog steeds een aantal foutieve 

uitslagen. Daar staat tegenover dat de puncties de enige testen zijn die een 

gezondheidsrisico voor de foetus mee zich mee brengt. 

Je mag zelf beslissen of je de volledige zekerheid wil. Echter, als je voor een abortus zou 

kiezen, moet je gebruik maken van een punctie om zekerheid te verkrijgen.  
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Sinds1april2014kunnenzwangerengebruikmakenvaneennieuwescreeningstest:deNietIn-

vasievePrenataleTest(NIPT).Aandehandvanbloedvandezwangerekanmet99procentzeker-
heidwordenvastgesteldofdefoetusDownsyndroomheeft.Welkekanttekeningenkunnenerbijde
screeningwordengeplaatst?ZaldezescreeningleidentothetlangzaamverdwijnenvanDownsyn-

droom(Skotko,2009)?En,alsdeoverheideendergelijkescreeningaanbiedt,welkemensenrechte-

lijkeverplichtingendienenerdanooktewordennageleefd(vanOs&Hendriks,2010;deGraafe.a.,
2010a)?Inonderstaandezalopdezeverschillendeaspectenwordeningegaan.Indelaatstesectie
wordtdevisievandeSDSuiteengezet.•GertdeGraaf

Waarom zijn de artikelen in deze  
Update ook voor ouders interessant?

Sinds kort is in Nederland een nieu-
we screeningstest, de NIPT beschik-
baar. In politiek en media woedt 
hierover discussie. Uiteraard raakt 
dit onderwerp ouders. Gaat deze 
screening leiden tot het verdwijnen 
van kinderen met Downsyndroom? 
Hoe welkom zijn zij eigenlijk in ons 
land? Deze Update informeert u over 
de feiten, maar ook over de haken en 
ogen die er vastzitten aan screening.

Het tweede artikel in deze Update 
gaat in op het immuunsysteem 
van kinderen met Downsyndroom. 
Waarom zijn zij vaak meer vatbaar 
voor infecties, leukemie en auto-
immuunziekten? Een speurtocht naar 
de achterliggende mechanismen.
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OpditmomentisdeNIPTingevoerdals
onderdeelvaneenevaluatieonderzoek.
DeNIPTwordthierbijalleenaangeboden
alserbijdecombinatietesteenverhoogd
risicoisvastgesteld.Decombinatietest
iseenbloedserumtestincombinatiemet
nekplooimetingbijdefoetus,waarmee(in
vergelijkingmetdeNIPTduidelijkminder
nauwkeurig)dekansopDownsyndroom
wordtbepaald.Binnenkortgaateenaantal
andereregelsveranderen:vanaf1januari
2015vervaltdemogelijkheidvoorvrou-

wenvan36jaarenouderomzondervoor-
afgaandescreeningeenvruchtwaterpunc-
tieofvlokkentesttekunnenlatendoen.
Verderwordenopditmomentdekosten
voordecombinatietest(ongeveer162
euro)nogvergoedvoorzwangerenvan36
jaarenouder,maarna1januari2015niet
meer.DeNIPTwordtechtersinds1april
2014vergoedendatblijftzo.

Situatie voor 2014
Sindsjanuari2007wordtereenlandelijk
programmauitgevoerdwaarinallezwange-

rendecombinatietestwordtaangeboden.

Een bijlage van Down+Up 

ten behoeve van werkers 

in het veld, zoals medici, 

logopedisten,  

fysio- en ergotherapeuten, 

psychologen, pedagogen 

en maatschappelijk 

werkenden

Bijlagebij

Down+Up

nr.108

Screening en het recht 
op adequate informatie 
en ondersteuning

Date

Demeestrecentgepubliceerdegegevens
hieroverhebbenbetrekkingop2012
(Schiljee&Schielen,2013).Toenwerden
er51.476screeningstestsafgenomen.Dat
betekent28,7procentvanallezwangeren,
eenlichtestijgingtenopzichtevan2010
(26,8procent).Hetpercentagevandeze
51.476datvolgensdetesteenhogekans
heeftopeenkindmetDownsyndroom
(meerdan1op200)kanopgrondvan
Schiljee&Schielen(2013)wordengeschat
op7procent,dusrondde3600.
Vermoedelijklaateengrootdeelvan
deze3600oudersookvervolgdiagnostiek
doen(vlokkentestofvruchtwaterpunc-
tie),maarexactecijfersontbreken.Uit
deSDS-enquêteuit2009(deGraafe.a.,
2010a)komtnaarvorendatindeperiode
2005-09ermaarweinigkinderenmet
Downsyndroomzijngeborenwaarbijeerst
eenverhoogdrisicowasvastgesteld,maar
deoudersvervolgenshebbenafgezienvan
vervolgdiagnostiek.Overigensgoldvoor
hetmerendeelvandeoudersvankinderen
metDownsyndroom(bij84procentmet
kinderenuitdegeboortejaren2005-09)
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datzijgeenprenatalescreeningen/of
prenatalediagnostiekhaddenlatendoen.
Demeestgenoemderedenomhieraanniet
deeltenemenwas:‘ikvonddatookeen
kindmeteenhandicapalsDownsyndroom
sowiesoinmijngezinwelkomwas’,ge-

volgddoor‘heteventueellatenafbreken
vandezezwangerschapdruisteintegen
mijngevoel’.
VolgenshetjaarverslagvandeWerkgroep
PrenataleDiagnostiekenTherapieuit
2010(WPDT,2010)zijnerindatjaar7455
prenatalediagnostischeingrepenverricht,
waarvan4949vruchtwaterpuncties,2502
vlokkentestenen4navelstrengpuncties.
Bij1554ingrepenwasdeindicatie‘ver-
hoogdrisicoopbasisvankansbepalende
test’enbij3326‘leeftijdvandemoeder
(>=36)’.Hierbijmoetwordenaangetekend
datdeWPDTalsdekansopeenkindmet
Downsyndroomopgrondvandeleeftijd
vandemoederhogerisdanopgrond
vandescreeningstest,dezecasuswordt
meegeteldindeindicatie‘leeftijdvande
moeder’.Bijdeoverigeindicatiesis‘afwij-
kingbijeenecho’verrewegdegrootste
groepmet1645ingrepen.In2010werd
bij307zwangerschappenprenataalDown-

syndroomvastgesteld.Bij51opgrond
vanhetleeftijdscriterium,bij113naeen
kansbepalendetestenbij143bijeenan-

dereindicatie(vaakzalhethiergaanom
afwijkingenbijeenecho).Vandeze307
zwangerschappenwerdener266 
(87procentvande307prenataalvastge-

steldezwangerschappen)afgebroken.
GebruikmakendvaneenmodelvanMor-
ris,Mutton&Alberman(2002)voorde
kansopeenkindmetDownsyndroomper
leeftijdvandemoederincombinatiemet
CBS-gegevensoverdeleeftijdvanmoeders
inNederland,kanwordeningeschathoe-

veelkinderenmetDownsyndroomerzou-

denwordengeboreninafwezigheidvan
selectieveabortussen(zieookdeGraafet
al.2010b).Voor2010komtditop418.
Eendeelvandeafgebrokenzwangerschap-

penmetDownsyndroom,naarschatting
28procent,zoudenalsergeenabortus
hadplaatsgevonden,zijnuitgelopenop
eennatuurlijkemiskraam(deGraafetal.
2010b).De266afgebrokenzwangerschap-

penin2010zullenhebbengeleidtotnet-
toongeveer191mindergeborenkinderen
metDownsyndroom.Erzijnin2010dus
ongeveer227kinderenmetDownsyndroom
geboren,zo’n12,3per10.000geboorten.
Hetreductiepercentage(hetpercentage
datminderisgeborenalsgevolgvanse-

lectieveabortus)isdaarmeegestegenvan
zo’n35procentin2007naarrondde 
46procentin2010.
Opgrondvancijfersvandecytogeneti-

schecentrasteldendeGraafe.a.(2011)
vastdatindejarennegentighetaantal
kinderenmetDownsyndroomper10.000
geboortessteegvanongeveer12,0per
10.000in1990toteenpiekvanrond
de16,3per10.000in2002;indejaren
daarnaisdezeprevalentieenigszinsgaan
dalentotongeveer14,3per10.000in
2007.Deanalyseindevorigealinealaat
ziendatdezelichtedalingzichlijktte
hebbenvoortgezettot12,3per10.000
geboortesin2010.
BijdeSDStellenweiederjaarop31de-

cemberhetaantaloudersmetkinderen
uitdatgeboortejaardatcontactheeftge-

zochtmetdeSDS.Indejaren2008-2010
wasdatongeveer48procentvanhetto-

taalaantalgeborenenmetDownsyndroom
uithetbetreffendegeboortejaar.Onder
deaannamedatditpercentageookgeldt
na2010,kandeprevalentiein2011-2013
wordengeschatopzo’n12,0per10.000.
Ermagwordengeconcludeerddaterna
2002,dusookalvoordeinvoeringvan
deNIPT,sprakeisvaneen(lichte)daling
vandegeboorteprevalentievanDownsyn-

droom,vanzo’n16,3per10.000in2002
naarongeveer12,3per10.000in2010.
Hetaantalafgebrokenzwangerschappen
isindieperiodegestegenvan184(WPDT,
2002)tot266(WPDT,2010).

Ongeneeslijke aandoening of variatie 
op mens-zijn?
InditbladzetteethicusHansReinders
(2009)eerderkanttekeningenbijde
manierwaaropvaaknaarDownsyndroom
wordtgekeken,namelijkalseenernstige
ongeneeslijkeaandoening.Erisookeen
anderemaniervankijken:Downsyndroom
alseenvariatieophetmens-zijn,zoals
man-zijnofvrouw-zijnookvariatieszijn.
Hoewelvrouw-zijnbinnenbepaaldefami-
liespredisponeertvoorborstkanker,zal
niemandzeggendatvrouw-zijnbinnendie

familieseenziekteis.Familieledenvan
iemandmetDownsyndroomneigen,aldus
Reinders,opdezezelfdewijzenaarhet
syndroomtekijken.MensenmetDown-

syndroomwordendoorhunnaastenover
hetalgemeennietalsziekgezien,maar
alsmensendienetalsiederanderietsvan
hunlevenproberentemaken.Reinders
ontkentnietdattrisomie-21bepaalde
gezondheidsrisico’smetzichmeebrengt,
maarhetsyndroomkannietwordengelijk-

gesteldaandierisico’s.Degevolgenvan
deconditiezijnimmerslangnietallemaal
ziekmakendendegevolgenkomennietin
dezelfdematebijiederpersoonvoor.
InReinders’visiebestaatereenrisicodat
counselingvanzwangerensterkgekleurd
isdooreenvooringenomenbeeldvorming
overDownsyndroomwaarbijeenzijdig
vanuiteenmedischmodelwordtgekeken.
InnavolgingvanAmerikaansewetge-

vingpleitReinderservoordatcounselors
adequateup-to-dateinformatieoverhet
levenmetDownsyndroomgevenénbijeen
prenatalediagnosezwangerendegelegen-

heidbiedenomincontacttekomenmet
ervaringsdeskundigen,d.w.z.oudersvan
eenkindmetDownsyndroom.Alleenhet
telefoonnummergevenvandeSDSisdaar-
bijnietvoldoende,aldusReinders.

Nieuwe eugenetica?
Reinders(2009)vraagtzichverderafof
erniettochsprakeisvaneenvormvan
eugenetica,hetgeorganiseerdstreven
naarhetdoenverdwijnenvanmensen
metbepaaldegenetischeafwijkingen.Nu
wordtvaakgestelddatbijdescreeningop
Downsyndroomhetdoelnietisomzoveel
mogelijkzwangerschappenaftebreken,
maardathetgaatomhetvergrotenvan
individuelekeuzemogelijkheden.Reinders
vindtditgeenafdoendeweerlegging.Hij
steltdateugeneticaeennieuwevormlijkt
aantenemen,namelijkalseenconsu-

Schatting
vanaantal
geboren
kinderen
metDown-

syndroomin
Nederland.
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mentenbeweging.Ookalishetnieteen
explicietdoel,deindividuelekeuzesvan
zwangerenkunnenertoeleidendatde
samenlevingdefactoDownsyndroomlaat
verdwijnen.OverigensaccepteertReinders
hetprincipedataanstaandeouderszelf
mogenkiezenofzeeenkindmetDown-

syndroomwelofnietgeborenwillenlaten
worden.Maar,hijvoegteraantoedathet
rechtopeenvrijekeuzeslechtsinhoud
krijgtwanneerburgerswetenwaarvoorze
welofnietkiezen.Daaromisjuisteinfor-
matieessentieel.

Mensenrechten en discriminatie
CarlavanOsonderzochtvanuitjuridisch
perspectiefdescreeningopDownsyn-

droom(VanOs&Hendriks,2010;deGraaf
e.a.,2010a).Zijsteltdatinternationale
mensenrechtenverdragendiscriminatieop
grondvanhandicapverbieden.Maar,deze
non-discriminatieverplichtingenzijnniet
vantoepassingophetongeborenkind.
Pasnadegeboortewordteenkindeen
zelfstandigdragervanrechten.Boven-

dienwordtindeverdragenindeeerste
plaatsdeoverheidopgedragenomniet
tediscrimineren.Bijzwangerschapsaf-
brekingweegtdaarentegenhetrechtop
zelfbeschikkingvandevrouwzwaar.Van
Ossteltdatdeoverheidechternietalleen
een‘negatieveverplichting’heeftomzelf
aftezienvandiscriminatie,maarookde
‘positieveverplichting’omdiscriminatie
actieftegentegaan.VanOswijstopeen
analogiemetdepositievanvrouwen.In
sommigelandenwordenmeisjesvruchten
selectiefgeaborteerd.VolgenshetVN-
ComitévoordeRechtenvanhetKindzijn
hogepercentagesselectieveabortussen
opmeisjesvruchteneendirecteindicator
voordiscriminatievanmeisjes.Devraag
diedaaromvolgensVanOsmoetworden
gesteldis:doetdeoverheidvoldoendeom
demaatschappelijkepositievanmensen
metDownsyndroomzodanigteverbeteren
datzwangerevrouwennietuitangstvoor
discriminatieofachterstellingkiezenvoor
abortusbijDownsyndroom?Daarnaast
heeftdeoverheiddeverplichtingombij
screeningtewaarborgendatzwangerenen
hunpartnersadequateup-to-dateinfor-
matieoverDownsyndroomkrijgen.Alleen
danisernamelijksprakevan‘informed
consent’,eenvoorwaardevoorzelfbe-

schikking.

Miskramen als gevolg van invasieve 
procedures
Buckley&Buckley(2008)schreveneen
artikelmetalsprovocatievetitel‘Wrongful
deathsandrightfullives’.Detitelverwijst
naarrechtszakenwaarbijoudersmedici

aansprakelijkstellenvoordegeboortevan
eenkindmeteenaanzienlijkebeperking,
omdatdeouderstijdensdezwangerschap
onvoldoendewarengewezenopdemoge-

lijkheidvanprenataalonderzoekenzwan-

gerschapsafbreking.Hetverwijtgeboren
tezijnduidtmenindatgevalaanmet
‘wrongfullife’.Maar,Buckley&Buckley
hebbenhetjuistoverhettegenoverge-

stelde:kinderendietenonrechtenietzijn
geboren(‘wrongfuldeaths’)enkinderen
dieterechtwelzijngeboren(‘rightful
lives’).BijdeeerstegroepgaathetBuck-
ley&Buckleyomhetrisicoopeenspon-

tanemiskraamvangewenstekinderenna
eenvlokkentestofvruchtwaterpunctie.
Zijgaanopgrondvangegevensvande
RoyalCollegeofObstetriciansandGynae-

cologistsuitvaneenrisicovan1procent
bijvruchtwaterpunctiesen2procentbij
vlokkentesten.VoorNederlandzoude
schattingdanuitkomenopongeveer100
spontanemiskramenin2010alsgevolg
vaninvasieveprocedures.

Kwaliteit van bestaan
Metdetweedegroep,de‘rightfullives’,
bedoelenBuckley&Buckleydegeborenkin-

derenmetDownsyndroom.Dekwaliteitvan
bestaanvoormensenmetDownsyndroom
is,aldusBuckley&Buckley,deafgelopen
decenniaenormtoegenomen.Bijkomende
medischeaandoeningenkunnenoverhetal-
gemeengoedwordenbehandeld.Delevens-
verwachtingiszeertoegenomen.Veelmeer
mensenmetDownsyndroomprofiterenvan
therapieengoedonderwijs,waardoorcom-

municatievaardigheidenleesvaardigheid
gemiddeldgesprokenbeterzijnontwikkeld
daninhetverleden.Veelvakerdoenvol-
wassenenmetDownsyndroombevredigend
werkenveelmeerdanvroegerhebbenzij
enigezeggenschapoverhuneigenleven.
Hoewelerookeenkleinegroepismetzeer
uitgesprokenbijkomendeproblemen,isvoor
degroepalsgeheeldevooruitgangaan-

zienlijk.Bovendienkunjeopgrondvande
aanwezigheidvaneenextrachromosoom,
geenvoorspellingdoenoverdekwaliteit
vanbestaanvaneenindividu.Mensenmet
Downsyndroomdragenoverhetalgemeen
positiefbijaanhunfamiliesendegemeen-

schapenhebbenvaakwarmerelatiesmet
hunmedemensen.Slechtszeerweinigen
zijnantisociaal,gewelddadigofcrimineel.
MensenmetDownsyndroomdiezichhier-
overhebbenuitgesprokenvindennietdat
hunconditieeenbronvanlijdenis.Buckley
&Buckleyvragenzichtotslotafofhetniet
meerdehoudingvandesamenlevingisdie
negatieveeffectenkanhebbenophetleven
vanmensenmetDownsyndroomdande
conditieopzich.

Hellend vlak
Buckley&Buckleywijzenopnogeen
anderrisicovandetoenemendetechni-
schemogelijkhedenvanscreening.Inde
nabijetoekomstwordthetwaarschijnlijk
mogelijk–enbetaalbaar–omhetgehele
genoomvandevruchtinkaarttebrengen
viaeenbeetjebloedvandezwangere.Hoe
moetenzwangerenenhunpartnersmet
dieinformatieomgaan?Hoeveelzwanger-
schappenzullenwordenafgebrokenineen
strevennaardebestmogelijkebaby?Wat
zullendegevolgenzijnvoordegenendie
welwordengeborenmetaandoeningen
waaropgescreendhadkunnenworden?In
deoptiekvanBuckley&Buckleyisprena-

talescreeningopDownsyndroomeindja-

rentachtigtotstandgekomenzondereen
adequaatpubliekenpolitiekdebat.Inhet
lichtvandetoekomstigescreeningsmoge-

lijkhedenisnupubliekdebathardnodig.

Ethische overwegingen van zwangeren
Welkeethischeoverwegingenmaken
zwangereneigenlijkbijhunkeuzeomal
dannietdeeltenemenaanscreeningop
Downsyndroom?ElisaGarciaGonzalez,
medischethica,deedhiernaaronderzoek
dooreengrootaantalvrouwentebevra-

gen(Gonzalez,2012).Opmerkelijkisdat
zoweldegenendieingingenopeenscree-

ningsaanbodalsdegenendieditafwezen
Downsyndroomopzichgeenredenvonden
voorzwangerschapsafbreking.Allegeïn-

terviewdenvondendatdezekindereneen
gelukkiglevenkunnenhebben.Ookgaven
zijaandatgoedeoudershunkinderen
onvoorwaardelijkhorenteaanvaarden.
Hetstrevennaareenperfectkindwerdals
ethischonverantwoordgezien.Waarom
dantochscreenen?Deverwachteimpact
vanhetgrootbrengenvaneenkindmet
Downsyndroomopheteigenleven,endat
vandepartnerenanderekinderenisdoor-
slaggevend.Hierbijspeeltdepersoonlijke
visieopwathetlevenmeteenkindmet
Downsyndroominhoudtsamenmetdraag-

krachtenthuissituatieeenbelangrijkerol.
Demoedersvragenzichmetnameafofzij
eengoedemoederkunnenzijnvoorénhet
kindmetDownsyndrooménbroertjesen
zusjes.
VolgensGonzalezbestaatereenrisicodat
vrouwenmoreledrukgaanervarenommee
tedoenaanprenataletesten.Haaronder-
zoekvondplaatsin2001-04.Devrouwen
ervoerenopdatmomentnognieteen
dergelijkedruk,maarscreeningwasindie
jarenooknoggeennormaalaangeboden
procedure.Ophetmomentdatprenatale
testenroutinepraktijkzijn,ontstaathet
risicodatdeelnamenietmeerwordtvoor-
afgegaandooreenbewusteweloverwogen
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keuze.Daarvoormoetwordengewaakt.
Vantevorenmoetenzwangerenwordenge-

informeerdoverdemoeilijkebeslissingen
diescreeningmetzichmeekanbrengen
enoverdeverschillendeoptiesbijeen
verhoogdrisicoofeendiagnose.

Adequate en objectieve informatie?
Beslissingenoverdeelnameaanscreening
wordenvolgensGonzalezmedebepaald
doordevisievandezwangerenopwathet
levenmeteenkindmetDownsyndroom
inhoudt.Maar,beschikkenzijeigenlijkwel
overadequateenobjectieveinformatie
hierover?
Skotko(2009)verwijstnaareenAmeri-
kaansonderzoekuit2000waarbijmedici
werdenbevraagdoverhoezijeenprena-

talediagnoseDownsyndroomaanouders
vertellen.Demeerderheid(63procentvan
deartsenen86procentvandegenetisch
specialisten)steldedatzijopeenob-

jectieveniet-sturendewijzedediagnose
proberentoetelichten.Tochwarener
ookmedicidieaangavendatzijvooralde
negatieveaspectenvanDownsyndroom
benadrukken(13procentvandeartsenen
13procentvandegenetischspecialisten),
ofzelfsactiefaandringenopabortus(10
procentvandeartsen).Eenietskleiner
percentagebenadruktjuistdepositieve
aspecten(10procentvandeartsenen2
procentvandegenetischspecialisten)in
dehoopdatdevrouwdezwangerschap
uitdraagt,ofdringtzelfsactiefaanop
hetuitdragen(4procentvandeartsen).
Dusnietallezwangerenkrijgenobjectieve
niet-sturendeinformatie.
Skotko(2005)onderzochtdeervaringen
van141moedersdienaeenprenatale
diagnoseDownsyndroomdezwanger-
schaphaddengecontinueerd.Overhet
algemeenwerdervolgensdezemoeders
doordebetrokkengynaecoloogteweinig
informatiegegevenoverDownsyndroom.
Eenduidelijketrendindetijdwasdat
naarmatedegeboortelangergeledenhad
plaatsgevondendegynaecoloogmeer
aandachtbesteeddeaannegatievekanten
vanDownsyndroom.Counselingisdus
mindersturendgeworden.Welvondenveel
ouders,ookdiemetrecenteervaringen,
dateronvoldoendeschriftelijkeup-to-
dateinformatieoverDownsyndroomwerd
gegeven.Ookhaddenveeloudersgraag
geziendatzijtijdenshunzwangerschap
incontactwarengebrachtmetoudersvan
kinderenmetDownsyndroom.
IneigenlandvoerdedeSDSin2009een
enquêteuitonderoudersvankinderen
metDownsyndroom.Inaanvullingdaarop
deedCarlavanOsdiepte-interviewsbij
12ouders,waarvaner8dezwangerschap

bewusthaddenuitgedragenen4hadden
afgezienvanvervolgdiagnostieknaeen
verhoogdekansbijdescreening.Debe-

vindingenzijngerapporteerdindeGraaf
e.a.(2010a).Wevattendezehiersamen.
Vande815oudersuitdeenquêtehadden
er80(10procent)eenscreeningen/of
diagnostischetestlatendoentijdensde
zwangerschap.Bij39vandeze80ouders
wasergeensprakevaneenverhoogde
kansbijdescreening.Bij9wasereenver-
hoogdekans,maardeouderslietengeen
vervolgdiagnostiekdoen.Deoverige32
oudershebbendezwangerschapbewust
uitgedragen.Daarvanhebbener4druk
ervarenvanhulpverlenersomdezwanger-
schapaftebreken.Ookuitdediepte-in-

terviewsblijktdathulpverlenersveelaleen
neutralehoudingbetrachten.Tegelijkertijd
constaterenouders,zowelbijdeenquête
alstijdensdeinterviews,eengemisaan
objectieveinformatieoverDownsyndroom
bijhetprenataleonderzoek.Hetlijkterop
datdehulpverleners,uitbeduchtheidvoor
beïnvloeding,zoweiniginformatiegeven
datdeoudersnietgoedwetenwaaropze
hunkeuzesmoetenbaseren.Indeenquête
geeftslechts32procentvande80ouders
diedeelgenomenhebbenaanprenatale
screeningofprenataalonderzoekaandat
zijdaarbijinformatiehebbengekregen
overDownsyndroom.Daarvanvondnog
eens25procentdieinformatieonvol-
doende.Intotaalmoestdusdriekwartvan
deouderseenbeslissingnemenoverhet
prenataalonderzoekzondervoldoendein-

formatie.Alleenbijdeallerjongstegroep
(de0-jarigen)lagditpercentageietsgun-

stiger(op46procent).Oudershebben,zo
blijktuitdeinterviews,hetgevoelergal-
leentestaanindebeslissingdezwanger-
schapuittedragen.Alszesteunervaren
komtdievanhuneigenomgevingenniet
vanuitdehulpverleningdiezichwellicht
wat‘angstvallig’opdeachtergrondhoudt
omdeeigenkeuzevandeoudersniette
beïnvloeden.Terwijlerwelbehoefteis
aanmeerenbetereinformatie,zostellen
deGraafe.a.(2010a).Eénvandegeïnter-
viewdeoudersonderstreeptdatdezebre-

dermoetzijndanmedischeinformatie.

Toen ik moest beslissen over het uitdragen 
van de zwangerschap heb ik heel erg in-
formatie gemist. De gynaecoloog gaf heel 
summiere voorlichting en dan juist erg 
technisch, medisch. Ik wilde vooral meer 
weten over de kwaliteit van het bestaan. 
Hoe gelukkig kan zo’n kind zijn, wat be-
tekent het voor je gezin? Ik heb allerlei 
wetenschappelijke onderzoeken daarover 
gezocht. Het gekke is dat je uiteindelijk 
de beslissing met je hart neemt, maar 

daarvoor heb je dan wel eerst objectieve in-
formatie nodig. (Moeder van een zoon (1) 
met Downsyndroom)

Eenandervindtdathetontbrekenvanin-

formatieimplicietaangeeftdatDownsyn-

droommoetwordengezienalseengroot
probleem.Hetlijktopdiemanierimmers
alsofhetvanzelfsprekendisomeropte
screenen.

Ik vind eigenlijk dat je de screening niet 
kunt aanbieden zolang de informatie zo 
slecht is. Dan doe je alsof Downsyndroom 
een enorm probleem is. Dat geeft echt een 
negatief idee. Ik denk dat er veel meer en 
betere voorlichting moet komen over alles 
wat met Downsyndroom te maken heeft: de 
problemen en de mogelijkheden. (Moeder 
van een zoon (10) met Downsyndroom)

Onderzoek naar kwaliteit van bestaan
OudersvankinderenmetDownsyndroom
gevendusvaakaandatdeinformatietij-
densdescreeningonvoldoendeis:soms
vrijwelontbrekendofalleenmaarmedisch.
Ouderszoekenechterinformatieoverde
ervarenwerkelijkheidvaneenkindmet
Downsyndroomineengezin.Watbetekent
hetDownsyndroomvoordekwaliteitvan
hetlevenvanouders,broertjesenzusjes
enhetkindzelf?Omdezelacuneinde
informatietevullendedenSkotkoe.a.
(2011a;b;c)onderzoeknaardeervarin-

genvanouders,broersenzussenende
persoonzelf.Uiteenenquêteonder2044
ouderskomtdat99procenthoudtvanhun
zoonofdochtermetDownsyndroom,97
procentistrotsophunkind,79procent
vonddathunvisieophetlevenpositief
wasbeïnvloeddoorhunkind.Slecht5
procentschaamdezichvoorhunkinden
4procenthadhetkindlievernietgehad.
Ineentweedeenquêtewerden822broers
enzussenbevraagd(waarbijaandegenen
ouderenjongerdan12jaardeelsandere
vragenzijngesteld).Meerdan96procent
voeldeaffectievoorhunbroer/zusmet
Downsyndroom;94procentvandeoudere
broersenzussen(ouderdan12jaar)was
trotsophemofhaar.Minderdan10pro-

centvandebroersenzussenschaamde
zichvoorhemofhaaren5procentwilde
hemofhaargraaginruilen.Vandeoudere
broersenzussenvond88procentdat
zijzelfbeteremensenwarengeworden
dooroptegroeienmeteenbroer/zus
metDownsyndroom.Zo’n90procentvan
deouderebroersenzussengafaanook
laterbetrokkentewillenblijvenbijhet
levenvanhem/haar.Eenlaatsteenquête
wasgerichtop284mensenmetDownsyn-

droomindeleeftijd12jaarenouder.Zo’n
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99procentgafaangelukkigtezijnmet
zijnofhaarleven.Bijna99procenthield
vanzijnofhaarfamilieen97procent
hieldvanzijnofhaarbroersofzussen.
Zo’n86procentvonddatzijzelfgemak-
kelijkvriendenkondenmaken.Eenklein
percentagevoeldezichbedroefdoverhet
eigenleven.Ditwarenvaakjongereninde
leeftijdvanvoortgezetonderwijsofjong-

volwassenendienetvanschoolafwaren,
eenleeftijdsfasedievoorveelmensen
zonderDownsyndroomookmoeilijkkan
zijn.Samenvattend:deovergrotemeerder-
heidvandegeënquêteerdemensenmet
Downsyndroomvindtdatzijnofhaarleven
gelukkigenvervullendis.

Verandert de NIPT de discussie?
DeNIPTkanmetbijna99procentzeker-
heidvaststellenofersprakeisvaneen
vruchtmetDownsyndroom.Datbetekent:
mindervruchtwaterpunctiesenvlokken-

testen,endusookminderdaaraangere-

lateerdemiskramen.Ditiseenvoordeel
vandeNIPT.Maar,aandeinvoeringvan
eennieuwevormvanscreeningzijnook
risico’sverbonden.Iederenieuwevorm
vanscreeningmoetopnieuwkritischwor-
denbekeken,temeeromdat,zoalsuithet
voorafgaandeisgebleken,erbijdealbe-

staandescreeningmetdecombinatietest
kanttekeningenmoetenwordengeplaatst,
metnamebijdekwaliteitvandeinforma-

tieoverDownsyndroomaanouders.
OokdeGezondheidsraad(2013)pleitvoor
zorgvuldigheidbijinvoeringvandeNIPT.
Screeningmagniethetdoelhebbenomzo
veelmogelijkgeboortesvankinderenmet
eenbepaaldeaandoeningtevoorkomen.
Hetmoetgaanomhetwaarborgenvan
zelfbeschikkingvanaanstaandeouders.
DaarhoortvolgensdeGezondheidsraad
ookeenrechtopadequateinformatiebij.
VanuitdeStichtingDownsyndroomwillen
wijbenadrukkendatditverdergaatdan
wetendatereenprenataletestisenwat
daarmeegemetenwordt.Eenzwangere
enhaarpartnerhebbenpaswerkelijkeen
geïnformeerdekeuzealszijookinformatie
hebbenoverdehandicapofaandoening
zelf,nietalleenovermedischeaspecten,
maarookoverdeinvloedophetlevenvan
eengezin.InnavolgingvanSkotko,en
vanwetgevingineenaantalstateninde
VS,waaronderdethuisstaatvanSkotko,
Massachusetts(https://malegislature.gov/
Bills/187/House/H3825),willenwijer
daaromvoorpleitendatbijeenprenatale
(enbijeenpostnatale)diagnoseDown-

syndroomzwangeren(ofouders)altijdup-
to-dateobjectieveinformatiekrijgenover
Downsyndroom,metnameookschrifte-

lijkeinformatiedieisgechecktdoorzowel

medischdeskundigenalsdoormensenvan
Downsyndroomorganisaties.InNederland
isdatdeSDS.Tentweedemoetenna
eenprenatale(ofpostnatale)diagnose
Downsyndroomoudersaltijdwordengeïn-

formeerdoverdemogelijkheidom(viade
SDS)incontacttekomenmetoudersvan
eenkindmetDownsyndroom.Ookditisin
Massachusettswettelijkvastgelegd.
HettweedeaandachtspuntdatdeGezond-

heidsraadnoemtisdemogelijkeimpactop
demaatschappelijkepositievanmensen
metdedesbetreffendeaandoeningofhan-

dicap.Bijscreeningmoethetuitdragen
vandezwangerschapeenreëleoptiezijn.
Datvraagteensamenlevingwaarinmen-

senmetdebetreffendeaandoeningenop
goedezorgkunnenrekenen.DeStichting
Downsyndroomonderschrijftdit.Mensen
metDownsyndroomwillenenkunnen
participerenindesamenlevingenhebben
daarondersteuningbijnodig,variërend
vanalleenopbepaaldemomententotcon-

stantenzeerintensief.Deoverheiddient
zorgtedragenvoordeconditieswaardoor
goedezorggegevenkanworden.
Hetgrootsterisicovandeinvoeringvan
deNIPTisvolgensdeGezondheidsraad
routinisering.Wijciteren:

Mogelijke nadelen van de NIPT, (…) kun-
nen worden samengevat onder de kop 
routinisering. Een simpele veilige test zou 
als keerzijde kunnen hebben dat deelname 
als vanzelfsprekend wordt gezien en zo ook 
door hulpverleners wordt gepresenteerd: 
NIPT als een van de vele bloedtesten waar 
een zwangere vrouw nu eenmaal mee te 
maken krijgt. (…) Niet ondenkbaar is ook 
dat routinisering samengaat met subtiele 
druk om toch vooral aan de screening mee 
te doen. De vrouw die dat niet wil, (…), 
kan het gevoel krijgen dat ze zich voor haar 
keuze moet verantwoorden als ze zonder 
screening een kind krijgt met een aandoe-
ning die ‘te voorkomen zou zijn geweest’. 
(p.69)

InditkaderpleitenwijvanuitdeSDSvoor
eenduidelijkprotocolvoorbijdescree-

ningbetrokkenprofessionals.Screening
moetaltijdvoorafgegaanwordendoor
eenbewusteweloverwogenkeuzevande
ouders.Allebetrokkenpartijenmoeten
wakenvoorroutiniseringvanscreening.
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Hetbegoninaugustus.RichardDawkins,eenBritsebioloogenauteur,kreegviaTwitterdevraag
over wat je zou moeten doen als je zwanger zou zijn van een kind met Downsyndroom. Dawkins 

adviseerde om abortus te laten plegen. Letterlijk twitterde hij: ‘Abort it and try again. It would 

be immoral to bring it into the world if you have the choice.’ Internationaal, en natuurlijk ook in 

Nederland, leidde deze uitspraak tot veel ophef en discussie. In de rubriek ‘het filosofisch elftal’ 

in Trouw van 12 september gingen twee denkers in op deze thematiek. Eén van hen: Bas Haring, 

filosoof en hoogleraar publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden. ‘Een belangrijke 

factor is volgens mij dat mensen met Downsyndroom dat zelf meestal niet als een probleem erva-

ren’, zo stelde Haring onder meer. ‘Wie malaria heeft, is daar zelf niet blij mee. Niemand zou er dus 

bezwaar tegen hebben als malaria wordt uitgebannen. Maar bij Down ligt het anders: wij hebben er 

problemen mee, niet degenen die er zogenaamd aan lijden.’ Een prikkelende uitspraak over Down-

syndroom in Trouw. Tijd voor een interview met Nederlands bekendste filosoof van dit moment. 

•tekstGertdeGraaf,foto’sRobGoor

Een smalle weg. Je hebt nauwelijks in de 
gaten dat je vlak bij Neerlands grootste 
stad bent. Je rijdt zo het land van Swie-
bertjein.Groeneweiden,koeien,sloten,
wipwapbruggetjes, een kerk met honderd 
huizen. In één van die huizen, een door 
hemzelf gerenoveerde boerderij met uit-
zicht op al dit fraais, woont Bas Haring. 
Hij zet koffie voor ons. We vallen maar met 
de deur in huis. Dat twitterbericht van 
Dawkins, wat vindt hij daar nu van?
Haring steekt van wal: ‘Op Twitter reage-
ren of een persoonlijk advies geven is iets 
heel anders. Stel dat er hier aan deze keu-
kentafel een vrouw zou zitten die mij zou 
vertellen dat ze zwanger is van een kind 

met Downsyndroom. En ze zou mij vertel-
len dat ze grote moeilijkheden voorziet 
en eigenlijk de zwangerschap wil afbre-
ken, maar dat zij zich afvraagt of dit wel 
moreel is. Dan zou het kunnen dat ik als 
welgemeend persoonlijk advies zou zeggen 
‘doe maar’. Het kind met Downsyndroom 
is er nog niet. De vrucht is nog zo pril dat 
binnen alle regels hierover binnen onze 
samenleving abortus is toegestaan. Dan 
geef ik dat advies uit mededogen met die 
vrouw, uit mededogen met al bestaande 
mensen. Het is een advies in een specifiek 
geval, rekening houdend met haar speci-
fieke levensomstandigheden. Tegen haar 
zeg ik misschien ‘Maak u geen zorgen. Als 

u het kind niet wilt, dan is abortus een 
goede optie.’ Maar dat is iets heel anders 
dan een algemeen geldend advies geven 
via een openbaar medium als Twitter of 
internet. Je moet via Twitter niet reageren 
op zo’n vraag. Als iemand een ethisch  
dilemma heeft, dan moet hij of zij bij 
zichzelf te rade gaan.’

Leef zo plezierig mogelijk
Maar vindt Dawkins niet dat een wereld 
zonder mensen met Downsyndroom een be-
tere wereld zou zijn met minder lijden? En 
dat daarom abortus bij Downsyndroom de 
juiste morele beslissing zou zijn? Haring: 
‘Stel je een wereld voor zonder mensen met 

Bas Haring, filosoof:

Ik denk dat mensen 
met Downsyndroom 
hier welkom zijn
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Actueel

Bas Haring (1968) is filosoof en infor-
maticus, schrijver van kinderboeken 
en populairwetenschappelijke boeken. 
Hij is regelmatig te zien op televisie, 
dit jaar nog als deskundige bij BNN’s 
Proefkonijnen. Zijn boek ‘Kaas en de 
evolutietheorie’ verscheen in 2001, in 
2002beloondmetdeGoudenUilvoor
de jeugdliteratuur en de Eurekaprijs voor 
populairwetenschappelijke literatuur. Op 
www.basharing.com introduceert Haring 
zichzelf: 
Ik vind ‘volksfilosoof’ wel een mooie 
geuzennaam. Op een frisse en toeganke-
lijke manier probeer ik wetenschap en fi-
losofie zo uit te leggen dat ‘t begrijpbaar 
wordt voor jan en alleman. Via boeken, 
columns, lezingen en tv. Aan Universi-
teit Leiden ben ik bijzonder hoogleraar 
‘publiek begrip van wetenschap’ en op-
richter van het masterprogramma ‘media 
technology voor creatieve wetenschap’.

Downsyndroom, dat mag je je voorstellen. 
Het zou kunnen – ik zeg niet dat het zo 
is – dat dat een fijnere wereld zou zijn. 
Dat wil echter niet zeggen dat we van de 
huidige wereld daar naartoe moeten pro-
beren te komen, want onderweg er naartoe 
kun je schade aanrichten. Je geeft mensen 
met Downsyndroom dan namelijk de bood-
schap dat ze er beter niet zouden kunnen 
zijn. Daarmee doe je hen geen plezier. In 
hoeverre mensen een maatschappelijk nut 
hebben, is daarbij irrelevant. Ik bestrijd 
het uitgangspunt dat leven ergens anders 
toe moet dienen dan het leven zelf. We 
zijn nu ook al overbodig, wij allemaal. We 
moeten niet denken in termen van nut. Je 
leeft een jaar of tachtig op dit bolletje. 
Doe dat zo plezierig mogelijk en help ande-
ren daarmee. Dan houd je dus ook rekening 
met mensen met Downsyndroom.’ 
In ethisch opzicht lijkt Bas Haring de 
utilistischeuitgangspuntenvanRichard
Dawkins te delen: geluk maximaliseren en 
lijden minimaliseren. Toch komen zij niet 
tot dezelfde conclusies waar het abortus 
bij Downsyndroom betreft. Haring: ‘Je 
moet een onderscheid maken tussen posi-
tief utilisme, het maximaliseren van geluk, 
en negatief utilisme, het minimaliseren 
van lijden. Ik ga meer uit van het tweede. 
Lijden is je ellendig voelen. Daarvoor be-
staan uitwendige oorzaken, bijvoorbeeld 
iemand scheldt je uit, en inwendige oorza-
ken, dat wil zeggen je eigen denken over 
de situatie. Soms kun je het eerste veran-
deren, vaak ook het tweede. Mijn ethische 
uitgangspunt is dat je je in je beslissingen 
min of meer moet laten leiden door te 
doen wat zo min mogelijk lijden veroor-
zaakt, wetend dat je dit nooit perfect 
kunt doen. Dat is iets anders dan utilisme 
rücksichtslos te implementeren. Er zijn ook 
denkers die vinden dat je alles moet doen 
wat je dichter bij de ideale wereld brengt, 
een wereld met meer geluk en minder 
lijden. Zo denk ik niet. Want je moet oog 
hebben voor de schade die je kunt aanrich-
ten op weg naar die ideale wereld. Houd 
rekening met anderen. Praat mensen met 
Downsyndroom of een andere afwijking 
niet aan dat ze er niet hoeven te zijn.’
Hoe komt het toch dat mensen zo snel een 
waardeoordeel hebben over mensen met 
een verstandelijke beperking? ‘Persoonlijk 
vind ik het aantrekkelijke van filosofie 
dat je je oordeel steeds kunt uitstellen’, 
reageert Haring. ‘Iedere keer als je tot een 
oordeel komt, kun je de vraag stellen of 
dat oordeel terecht is. Zo veel mogelijk het 
oordeel uitstellen vind ik het prettigst. 
Als je vaststelt dat iemand behoort tot 
de 10 procent slimste mensen of tot de 
10 procent minst slimme mensen, is dat 
wat mij betreft geen waardeoordeel. Ieder 
mensenleven is even veel waard, want het 
gaat om het ervaren. En ieder mens kan 
het leven ervaren. Dat geldt natuurlijk ook 

voor dieren. Je kunt ook niet zeggen dat 
die minder waardevol zijn. Stel dat er hier 
een fictief marsmannetje zou landen. En 
die was wel honderd keer intelligenter dan 
ik ben. Dan is hij daarmee niet waardevol-
ler dan ik ben.’

Niet immoreel 
Dawkins stelt dat een kind met Downsyn-
droom geboren laten worden immoreel zou 
zijn. Daar is Bas Haring het helemaal niet 
mee eens. ‘Het maakt een groot verschil 
of je zegt dat abortus bij Downsyndroom 
een moreel juiste keuze is of dat je zegt 
dat het de enige moreel juiste keuze is. 
Dat tweede is onzin. Want waarom zou 
het immoreel zijn om een kind met Down-
syndroom geboren te laten worden? Het 
kind kan gelukkig zijn. De mensen erom-
heen kunnen gelukkig zijn. Dus wat zou 
er daaraan verkeerd zijn? Waarom zou je 
er niet mogen zijn als je niet voldoet aan 
bepaalde maatschappelijke normen? En 
het maakt ook niet uit of je ten laste van 
de maatschappij zou bestaan. Dat is nuts-
denken en dat vind ik onjuist. Er is empi-
risch onderzoek waaruit blijkt dat mensen 
liever bestaan dan niet bestaan. Als je 
mensen met grote medische problemen 
vraagt of ze eigenlijk liever niet hadden 
willen bestaan, dan antwoorden ze dat ze 
liever wel willen bestaan. Hoeveel iemand 
ook naar het ziekenhuis moet, hij of zij 
blijft het waardevoller vinden om te leven 
dan om niet te leven. Mensen vinden hun 
eigen leven waardevol.’

Meerkosten makkelijk te dragen 
Op internetfora wordt soms gesteld dat 
als je een kind met Downsyndroom krijgt, 
terwijl je had kunnen aborteren, dat je als 

ouder dan ook maar voor de meerkosten 
moet opdraaien. Ook is er discussie of de 
ziektekostenverzekeraars alle kosten wel 
altijd kunnen dragen. Bas Haring: ‘Als een 
persoon er is, dan moet je als samenleving 
steun geven. De persoon is er nu eenmaal. 
Downsyndroom komt voor bij om en nabij 
een promille van de bevolking. Dat kunnen 
we prima samen oplossen. De zorgverzeke-
raars maken zich meer zorgen over de ver-
grijzing. Want bijna iedereen wordt ouder 
dan tachtig jaar, en we weten dat de groep 
tachtigplussers gemiddeld gesproken de 
hoogste zorgkosten heeft. Als je die twee 
zaken naast elkaar zet, die paar mensen 
met Downsyndroom, en die grote groep 
tachtigplussers, dan lijkt het me duidelijk 
dat we de meerkosten van die paar mensen 
met Downsyndroom makkelijk kunnen dra-
gen als samenleving.’



Uitgangspunt: hulp bieden 
Waarom maken we als samenleving scree-
nen op Downsyndroom mogelijk, maar 
screenen we niet op allerlei andere eigen-
schappen? Zit daar geen waardeoordeel in? 
‘Natuurlijk zit daar ook wel een oordeel in 
over de gevolgen van Downsyndroom voor 
iemands leven’, stelt Haring. ‘Maar een 
andere reden hiervoor is dat het screenen 
op Downsyndroom technisch gezien nu 
eenmaal relatief gemakkelijk is. Ik vind dat 
aanstaande ouders zelf hun persoonlijke 
afweging mogen maken wat zij erg vin-
den of niet erg vinden. Het wordt pas een 
probleem als je een algemene regel ervan 
maakt.’ Maar wordt de persoonlijke afwe-
ging van ouders ook niet beïnvloed door de 
wijze waarop de samenleving met mensen 
met Downsyndroom omgaat? Hoe staat 
het met de rechtspositie van mensen met 
Downsyndroom? Bas Haring is resoluut: ‘Ie-
dereen moet met respect worden bejegend, 
ook mensen met Downsyndroom. Ik heb 
overigens niet de indruk dat mensen met 
Downsyndroom niet welkom zijn. Ik ben 
geen jurist – ik geloof niet zo in het den-
ken in termen van afdwingbare rechten. 
Mijn uitgangspunt is dat als je hulp nodig 
hebt, dat we dan moeten proberen als 
samenleving die hulp te bieden. Ik denk 
dat dit de soort samenleving is waarin de 
meeste mensen in Nederland willen leven. 
Een ander punt is dat mensen zouden kun-
nen gaan screenen op eigenschappen die 
we nu geen enkel probleem vinden. Even 
hypothetisch: stel twee ouders zijn grote 
liefhebbers van volleyballen. En stel dat we 
kunnen screenen op de eigenschap ‘kun-
nen volleyballen’. Dan zouden die ouders 
kunnen kiezen een kind met weinig talent 
voor volleyballen te aborteren. Dat vind ik 
zeer onaangenaam. Dat geldt ook voor de 
praktijk in sommige landen waar meisjes 
vaker worden geaborteerd. Toch zou ik dat 
screenen niet verbieden. Ik zou wel tegen 
die hypothetische ouders willen zeggen 
‘doe niet zo onwelkom tegen mensen die 
niet kunnen volleyballen, of doe niet zo 
onwelkom tegen meisjes.’ Maar dan moet je 
toch ook zeggen ‘doe niet zo onwelkom te-
gen mensen met Downsyndroom’? Bas: ‘Ja, 
daar zou je dat ook kunnen zeggen. Maar, 
altijd afwegende de hele persoonlijke situ-
atie. Ook in het hypothetische volleybal-
voorbeeld is het immers voorstelbaar dat 
deze volleybal-liefhebbende aanstaande 
ouders voor zichzelf een kind dat niet kan 
volleyballen als heel erg zien. Ik vind dat 
individuen de vrijheid moeten hebben te 
screenen en zelf mogen uitmaken wat erg 
of niet erg is.’

Y-chromosoom geen reden voor abortus
We screenen wel op Downsyndroom, maar 
niet op de aanleg voor crimineel gedrag, 
leggen we Bas Haring voor. Hij reageert 
glimlachend: ‘Wist je dat er een eigen-

schap is die 95 procent van de mensen in 
de gevangenis heeft, terwijl deze maar bij 
ongeveer 50 procent voorkomt in de alge-
hele bevolking? Dat is het Y-chromosoom. 
Mannen zitten veel vaker in het gevang 
dan vrouwen. Dat vinden we geen reden 
voor abortus uiteraard. Er zijn gewoon 
geen één-op-één relaties tussen gene-
tische eigenschappen en criminaliteit. 
Het zijn altijd zeer complexe relaties met 
zwakke statistische verbanden. Downsyn-
droom is daarentegen een heldere afwij-
king wat betreft het effect op iemands 
leven. Je weet zeker dat er een verstan-
delijke beperking zal zijn en er ondersteu-
ning nodig is.’ 
Maar de effecten van Downsyndroom zijn 
toch ook niet eenduidig? Sommige mensen 
met Downsyndroom hebben een zeer aan-
zienlijke verstandelijke beperking, andere 
kunnen vrijwel zelfstandig leven. Som-
migen hebben veel bijkomende medische 

problemen, anderen nauwelijks. Haring: 
‘Dat raakt aan een ander thema: de angst 
voor onzekerheid. Als je een kind krijgt, 
weet je nooit wat voor kind je krijgt. Het 
is jammer dat we niet goed tegen onzeker-
heid kunnen. We zijn zo goed geworden in 
controle, dat we een verlies aan controle 
erg moeilijk vinden. Dat is niet nodig. We 
leunen op zekerheid. Als iets anders ver-
loopt dan we verwachten, dan hebben we 
daar onevenredig veel moeite mee. Toen 
ik een jaar of tien was, maakten we met 
de klas een uitstapje naar Barneveld. Toen 
de klas terugging, zei de leerkracht dat 
ik nog rustig een tijdje kon rondkijken in 
Barneveld en daarna zelfstandig naar huis 
kon fietsen. Dat zou nu niet meer kunnen. 
We zijn met zijn allen te bang geworden 
voor risico’s.’ 
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Waarom zou je er niet mogen zijn als 
je niet voldoet aan bepaalde maat-
schappelijke normen?
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InditartikelkomenweuitgebreidterugopdeNietInvasievePrenataleTest(NIPT).Erzijnnieuwewetenschappe-

lijkebevindingentemelden.EnwepratenugraagbijoverdeactiviteitenvandeSDSmetbetrekkingtotde 

invoeringvandeNIPT.HetbestuurheefteenduidelijkstatementoverdeNIPTgepubliceerd.Daarnaastkomen

tweemensenaanhetwoord,dieonsdeafgelopentijdgeschrevenhebbenoverditonderwerp.•BestuurSDS

DeNIPTiseenbloedtestdiescreentopeenaantalchromoso-
malesyndromen,namelijktrisomie13,18en21.Echter,binnen
alleberichtgevingkrijgteigenlijkalleendescreeningopDown-
syndroomdeaandacht.Datisvreemd,wantintegenstellingtot
deanderechromosomalesyndromen,isjuistDownsyndroomwél
methetlevenverenigbaar.

DeNIPTisbeschikbaarbijachtacademischeziekenhuizenin
hetkadervaneenwetenschappelijkestudie.Detestisalleen
beschikbaarvoordievrouwendienadecombinatietesteenver-
hoogdekansopDownsyndroomhebbenvanminimaal1op200.
Voordecombinatietestmoetmeneeneigenfinanciëlebijdrage
betalen.BijeenverhoogdekanswordtdeNIPTvolledigvergoed.

Werken aan een  
maatschappij 
waarin iedereen 
welkom is

Teun, Dirk en Eva, foto familie Arentz
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Actueel

AlsdeuitslagvandeNIPTaangeeftdatdefoetusDownsyn-
droomheeft,iseenvlokkentest/vruchtwaterpunctienodigvoor
maximalezekerheid.

NaarverwachtingisdestudierondomdeinvoeringvandeNIPT
inmei2016afgerond.HetisdebedoelingdatdeNIPTdeel
gaatuitmakenvandescreeningvoorallezwangerevrouwen.
Datbetekentdatallezwangereneenuitleggaankrijgenoverde
NIPTenmogenbeslissenofzewelofnietdeNIPTwillenlaten
afnemen.OmdatdeNIPTmisschiendeelgaatuitmakenvande
screening,moetereenwetkomen.Dewetregelthetgebruiken
derichtlijnenrondomdezetest.

Wetenschappelijkebevindingen
IneenrecentnummervanTheNewEnglandJournalofMedici-
newordteenstudiebeschrevendiein2012en2013indeVS,
EuropaenCanadaonder18.955vrouwenisuitgevoerd.DeNIPT
slaagdeerinomalle38gevallenvanDownsyndroomineen
subpopulatievan15.841vrouwengoedtevoorspellen.Negen
uitkomstenwarenvalspositief:dienegenvrouwenkregenten
onrechtetehorendathunaanstaandebabyDownsyndroomzou
hebben.1

 

NIVEL-onderzoek
BijeentweedeonderzoekheefthetNederlandsinstituutvoor
onderzoekvandegezondheidszorg(NIVEL)bekekenwatten
grondslagligtaandebeslissingvanvrouwenuitspecifieke
bevolkingsgroepenomwelofjuistnietgebruiktemakenvan
prenatalescreening.

Intotaaldeden30zwangerevrouwenmee:zevenTurkse,acht
MarokkaanseenvijftienNederlandsevrouwenjongerdan24 
en/ofmeteenlageopleiding.Hetbleekdatdevrouwendekeu-
zeomnietdeeltenemenaandescreeningopDownsyndroom
veelalbewustnemenendaadwerkelijkalspersoonlijkekeuzeer-
varen.Datistegendegangbareverwachtingin,stelthetNivel.
De20-wekenechozietmenechteralsstandaardzorg,alsiets
waaraanjeautomatischdeelneemtzonderdaarbewustoverna
tedenken.

Allevrouwenuithetonderzoekhaddeneenzekerekennisover
Downsyndroom,maardevraagiswelofdie‘voldoende’isvoor

1 Bron:http://bit.ly/1FkHcPY

een‘geïnformeerdebeslissing’.Vaakwasernamelijkooksprake
vanonjuistevooronderstellingen.Endatiswatwevanuitde
SDSzoudenverwachten.Devrouwengaanerbijvoorbeeldvan
uitdathetrisicoopeenkindmetDownsyndroomlaagis,omdat
ditnietindefamilievoorkomt.

Indeafwegingomwelofnietaandescreeningdeeltenemen,
blijkenanderefactoren,zoalsemoties,eenveelgrotererolte
spelen.Bijvoorbeelddeangstdatereenanderetestnodigis
enerietsmisgaatmetdezwangerschap.Alsrechtvaardiging
achterafwerdenvaakmogelijkebelemmeringengenoemdom
deeltenemenaandescreeningopDownsyndroom.Bijvoorbeeld
deonzekereuitslagvandeduretestenhetgevoelvaneenlaag
risicoopgrondvanleeftijdoffamiliegeschiedenis.Ookprincipi-
eleoverwegingentegenabortuswordengenoemd.

Bijde20-wekenechonoemendezwangerevrouweninhet
NIVEL-onderzoekgeenbelemmeringen.2

SDSendeNIPT
DeSDSis,alsdenationalesyndroom-specifiekeorganisatie,al
vanafdestart(achterdeschermen)betrokkenbijeenverant-
woordgebruikvandeNIPT.Wezijnalseenvandestakeholders
betrokkenbijdiversestudiesnaardeinvoering.MaardeSDSis
langnietdeenigebetrokkene:ookgynaecologen,klinischgene-
tici,verloskundigenenoverheidsinstantieszijnhierbijbelang-
rijkeberoepsgroepenenorganisaties.

ErisveelinformatieoverDownsyndroomtevinden.HetNIZW
maaktdeinformatiedieviaverloskundigenengynaecologen
wordtverspreidonderouders.Dieinformatieisvrijzakelijk.We
zijnmethetNIZWingesprekoverdemanierwaaropjeookde
zakelijkeinformatiegoedkuntoverbrengen.

Maarerismeer.Wantverloskundigenengynaecologenhebben
vaakdeeerstegesprekkenmetzwangerenoverdeNIPTende
mogelijkhedendiedetestbiedt.Gevenzijobjectieveinforma-
tie,ookoverhetlevenmeteenkindmetDownsyndroom?Laten
zijwerkelijkdekeuzeaandezwangerenzelfomtebeslissenwat
zegaandoenalsdeuitslagluidt:‘Downsyndroom’?Ofsturenze
bewustofonbewust?DusookhierisdeSDSeenradertjeinhet
geheeldataanhetonderwerpwerkt. 

2 Bron:http://bit.ly/1NxdHSp

Eline, foto door familie de Bruijn
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Reacties van anderen

SDSheeftdeafgelopentijdoverditonderwerpenkelereactiesuithetlandontvan-
gen.

Peter Vos, vader van een dochter van 13 jaar met Downsyndroom en arts voor 
verstandelijk gehandicapten
‘Uiteraard is Downsyndroom de meest voorkomende chromosomale speling van de na-
tuur. Alle mensen met Downsyndroom hebben verstandelijke beperkingen, velen één 
of meerdere, vaak goed behandelbare lichamelijke aandoeningen en allemaal een ken-
merkend uiterlijk. Voor alle ouders geldt dat zij te maken krijgen met een min of meer 
traumatische periode, waarin ze afscheid moeten nemen van het kind dat ze nooit ge-
kregen hebben en (moeten gaan) leren houden van het kind dat er kwam. Mogen we 
deze kinderen en hun ouders dit niet-gemiddelde bestaan helpen voorkomen?

Na onze aanvankelijke schok en schrik, na een ingrijpende ziekenhuisopname en 
maandenlange voedingsproblemen, hebben wij een prima functionerend gezin. Welis-
waar met een kind in ons midden dat niet de verstandelijke vermogens van haar leef-
tijdsgenootjes heeft. We moeten aanpassingen doen. Maar wie doet dat niet? (…) 

Omdat Downsyndroom tevoren is op te sporen, is dit een aandoening die te voorko-
men is door vroegdiagnostiek. Het gemiddelde leven met Downsyndroom blijkt uit 
herhaaldelijk onderzoek goed te dragen te zijn, zowel voor de persoon zélf als voor 
zijn naasten. Is de NIPT niet een tool die bijdraagt aan nog meer individualisering en 
minder saamhorigheidsgevoel met die vele minderbedeelde mensen in Nederland? Mijn 
idee: over individuele situaties wil ik mij niet uitlaten, maar het algemene geluid wil 
ik graag genuanceerd laten. Lastig? Inderdaad, maar wie zegt dat ons leven voorspel-
baar, gepland en makkelijk zal zijn?’

Piet Beishuizen, ethicus en grootvader
‘(…) In deze tijd mag men aannemen dat, wanneer de vrouw zwanger wordt, dit de 
wens is van de toekomstige ouders. In vergelijking met het verleden is het voor de 
wetenschap mogelijk de ontwikkeling van het ‘wordende kind’ te volgen. Wanneer dit 
gebeurt, kan worden vastgesteld in welke mate het kind een verstandelijke beperking 
met zich meedraagt – en daar gaat het in de krantenartikelen om. 

Wanneer dit het geval is, zal een grote emotionele spanning ontstaan over ‘hoe nu 
verder?’. De wetenschap heeft een eenvoudig antwoord; het toekomstige kind laten 
verwijderen met een abortus. Het afbreken van leven. Op de waardering van dit prille 
leven ga ik hier niet verder in. Maar het al of niet laten uitvoeren hiervan, zal wel een 
grote psychische aanslag op met name de aanstaande moeder zijn. 

De keuze van de ouders in deze situatie en ook de keuze om in het geheel niet te wil-
len weten hoe de vrucht eruitziet, moet geheel aan de ouders worden gelaten. 
De ouders zijn hierin volledig autonoom en het is aan ieder om deze keuze te respec-
teren. Druk uitoefenen op ouders in ofwel de ene, dan wel de andere richting mag niet 
gebeuren. 

In dat laatste zit in onze maatschappij een probleem. Velen laten door hun gedrag 
graag merken dat ze de autonomie van degenen die het kind met verstandelijke beper-
king accepteren, niet kunnen waarderen of niet accepteren. De arts en filosoof Marli 
Huijer – de nieuwe ’Denker des Vaderlands’ – is hier duidelijk over. Zij stelt: ‘elke vrouw 
zou in volledige vrijheid moeten kunnen kiezen of ze zich laat testen en een kind met 
Down wel of niet wil houden, zonder daar ook maar een seconde op aangekeken te 
worden.’ (Trouw, 27 februari 2015).

(…) Het gaat om het herkennen en het erkennen van de waardigheid van de mens 
met een verstandelijke beperking. Deze mens mag ook verwachten dat hij voluit wordt 
geaccepteerd in zijn of haar ‘zijn op deze wereld’. Want waarom zou deze mens er niet 
mogen zijn en mensen zonder verstandelijke beperking wel? Een maatschappij die hier 
moeite mee heeft, moet oppassen niet af te glijden in een mensonwaardige richting.’

Lobby
Prenatalescreeningkomtregelmatigaan
deordeindevasteTweedeKamercom-
missievanVolksgezondheid,Welzijnen
Sport.Wanneerhetonderwerpweerop
deagendastaat,stuurtdeSDSeenbrief
naarallecommissieleden.Daarinstaan
– naastonzestandpunten–altijdenkele
belangrijkeonderwerpenwaardepoli-
tiek,watonsbetreft,overnazoumoeten
denken.Indevergaderingenwordthier-
uitookvaakgeciteerd.

DeSDSheeftdaarnaastpersoonlijkcon-
tactmetTweedeKamerleden.Enviahen
iserookcontactmetministerSchippers.
Zijisverantwoordelijkvoordeinvoering
vandeNIPT.Hierbijwordenweonder-
steunddoordedirecteurvanonzekoepel
Ieder(in).Ieder(in)heeftalsbelangrijke
taakomdebelangenvanmensenmet
eenbeperkingtebehartigenbijlandelijk
beleidenindepolitiek,enkentdusgoed
deweginDenHaag.

Witboek
OokopkleineschaalbouwtdeSDSaan
eenbeteremaatschappij.Wehebben
samenmetveleoudersgewerktaanhet
WitboekDownsyndroom.Zwangeren
kunnenditWitboeklezenenkrijgenzo
eenbeeldvanhoehunleveneruitzou
kunnengaanzien.Daarnaasthebbenwe
informatiepakkettenvoorzwangeren;ook
kunnenzijbijvragenaltijdtelefonisch
contactmetonsopnemen.

NIPT:nooitroutine
Vanmedischezijdeisereenbeweging
gaandediedeinvoeringvandeNIPTwil
versnellenvoorDownsyndroom.Hierbij
wordtgeenaandachtgeschonkenaanalle
sociale,maatschappelijkeenethische
aspectenrondomdeinvoering.DeSDSis
feltegendezeversneldeinvoering.
Erzijngelukkigookandereinitiatieven
waarbijaandachtgevraagdwordtvoorde
positievankinderen,jongerenen
volwassenenmetDownsyndroom.Daarom
heeftdeSDSookdepetitie#Andersniet-
mindergesteund.



Wie kiest er voor een kind met Down? 
Bron: Trouw 

Door van der Wiele − 17/10/14, 21:00 

 
© Bram Petraeus. Tefke Dannijs (links, heeft een kind met Down) en Elsemiek Corvers (liet haar tweede zwangerschap 

afbreken vanwege Down). 

Vrouwen die hun zwangerschap laten afbreken als de prenatale test uitwijst dat er een kind met 

het syndroom van Down op komst is, vormen een zwijgende massa. Uit angst voor de harde 

maatschappelijke veroordeling. 

Waarom koos je ervoor om je zwangerschap af te breken toen je zwanger bleek van een kindje met 

het downsyndroom? Dat wilde Tefke Dannijs (40) begrijpen van Elsemiek Corvers (37). Ze volgen 

elkaar via sociale media en ze wisselen chatberichten op Facebook. Verstandelijk vindt Dannijs dat 

iedereen in vrijheid die keuze moet maken, maar emotioneel steekt het. Voor haar gevoel ontkent het 

besluit van Corvers het bestaansrecht van Dannijs' vijfjarige zoon Olivier. Hij heeft het syndroom van 

Down.  

 

In het publieke debat op internet staan de ouders van kinderen met Down lijnrecht tegenover degenen 

die kiezen voor zwangerschapsafbreking. De laatste groep durft er vaak niet mee naar voren te 

treden, maar Corvers kiest voor openheid. In die missie vindt ze Dannijs aan haar zijde: "Zolang we dit 

gesprek niet met elkaar aangaan, komt er geen oplossing." Voor dit artikel ontmoeten ze elkaar voor 

het eerst. 

 

Onprettige gesprekken 

Precies een jaar geleden stond Corvers voor een duivels dilemma. Uit de vlokkentest bleek dat haar 

kind het syndroom van Down had. Twee weken van hevige twijfel volgden. Konden zij en haar man, 

beiden zzp'er, dit kind de zorg geven die het nodig had? En tegen welke prijs? De prenatale test geeft 

alleen een afwijking aan, niet de mate van complicaties. De meeste zorgverleners stellen zich neutraal 

op, maar in twee onprettige gesprekken werd aangestuurd op afbreken: dit wil je je kind toch niet 

aandoen? Corvers had nog geen idee waarvoor zij en haar man zouden kiezen, ze was het aan haar 

ongeboren kind verplicht alles uit te zoeken voor een weloverwogen besluit. 

 

Online vond ze kille lijstjes met kansberekeningen op medische problemen, maar ook de positieve 

clichés over Down: deze kinderen zijn muzikale, blije knuffelkonten. Ze hield haar besloten 

twittergroep op de hoogte en zocht contact met ouders van kinderen met Down. Die gesprekken 



deden haar goed, zonder oordelen schetsten zij een genuanceerd beeld: deze kinderen brengen veel 

moois in je leven, maar het is ook loodzwaar. 

 

Een e-mail van een moeder over het effect op haar andere kind, gaf de doorslag. Corvers heeft al een 

peuter in huis en wilde hem niet levenslang belasten met de zorg voor zijn broertje. Zij en haar man 

kozen voor afbreken. 

Via de sociale media druppelden privéberichten binnen van vrouwen die haar wilden vertellen over 

hun ervaringen met afbreken. Corvers: "Bij die vrouwen vond ik herkenning, zij hebben me 

erdoorheen gesleept. Stilletjes en discreet." Juist die heimelijkheid maakt dat Corvers naar buiten 

treedt. Dat levert haar veel kritiek op. Ze zou alle kinderen met Down de wereld uit willen hebben, zo 

reageerden sommige ouders online.  

 

In een inmiddels van internet verwijderde reactie legde iemand een verband met nazi-Duitsland. "Ik 

heb het mezelf niet gemakkelijk gemaakt door er zo open over te zijn, maar ik wil er toch een nuttige 

wending aan geven door anderen te informeren over mijn besluit", laat Corvers weten. 

 

Nooit goed 

Dannijs heeft niet aan de grote klok gehangen dat zij een vlokkentest deed tijdens haar tweede 

zwangerschap. "Je kunt het nooit goed doen", zegt ze. "Als je je laat testen terwijl je al een kind met 

Down hebt, doe je dat kind tekort. Had dat er dan niet mogen zijn? Anderen vinden het logisch dat je 

niet twee kinderen met Down wilt hebben. Wil je er sowieso wel eentje hebben?"  

 

Haar man kon niet nog een zorgintensief kind aan, zij kon echter niet garanderen dat ze haar 

zwangerschap zou afbreken. Haar tweede zoon heeft geen afwijkingen. Als ze met Olivier winkelt, 

voelt ze zich aangekeken. "Soms krijg ik absurde reacties van mensen, in de trant van: zo'n kind hoeft 

toch niet meer, je had toch kunnen afbreken?" 

 

De keuze van Corvers om haar zwangerschap af te breken, voelde voor Dannijs als een persoonlijke 

afwijzing. "Haar posts op Facebook en Twitter snijden me soms nog, maar we kunnen het er in alle 

openheid over hebben. Veel mensen betrekken het op zichzelf. Ik weet dat Elsemiek, ondanks haar 

keuze, mijn Olivier met Down een heel lief jongetje zal vinden. Haar besluit zegt niets over hem. Ik ben 

blij dat ik haar nu begrijp. Belangrijk voor mij is dat ze haar besluit nam op basis van grondig 

onderzoek. Ik gun ieder ongeboren kind een goede beslissing en dat is dit geweest." 

 

Warmte en respect 

Elsemiek Corvers is het met haar eens. "De processen van rouwverwerking, acceptatie en dealen met 

de reacties vanuit de buitenwereld zijn vergelijkbaar voor zowel ouders van een kind met Down als 

voor wie kiest voor afbreken. Door dat inzicht kunnen we met zoveel meer warmte en respect naar 

elkaar kijken."  

 

Dannijs: "Toen Olivier was geboren, kon ik niet zomaar accepteren dat hij Down had, maar Elsemiek 

moet op haar beurt ook door een proces van verdriet en acceptatie." Dat inzicht wordt in de 

samenleving nog niet breed gedragen. Het was een online reactie die verwoordde wat Corvers zelf 

diep van binnen voelt: 'Ik snap je verdriet niet, je hebt er toch zelf voor gekozen?' "Die vraag heeft me 

al zoveel nachten uit mijn slaap gehouden en nu werd die me voorgehouden door iemand die ik niet 

ken. Ik ga door een hel, maar ik vind zelf ook dat ik geen recht heb op rouw. Ik heb een rol gespeeld in 

de dood van mijn kind. Daarmee in het reine komen is het zwaarst van het hele traject." 

 



Informatie over leven 

met Downsyndroom  
Hierna volgen artikelen die informatie geven over het leven met 

Downsyndroom, de consequenties voor de ouders, broertjes en zusjes en het 

kind zelf.   



Leven met Downsyndroom 
 
  

Het kan iedereen overkomen. 
Wat je gevoelens ook zijn, je hoeft zich niet schuldig te voelen. Vooral moeders voelen zich 
nog wel eens schuldig dat ze met Downsyndroom geconfronteerd worden. Dit is niet nodig. 
Iedereen kan een kind met Downsyndroom krijgen en dat is niet afhankelijk van wat je wel of 
juist niet gedaan hebt tijdens de zwangerschap. Downsyndroom ontstaat door een anders 
dan gebruikelijke deling in de eicel of zaadcel en niemand weet nog hoe dit komt. De 
zwangerschap en het kindje is ongetwijfeld zeer gewenst en allerlei beperkingen maken het 
leven niet eenvoudiger. Niet voor jullie en niet voor jullie kindje.  
 
Jullie staan voor de moeilijkste beslissing in jullie leven. Een beslissing die eigenlijk niet te 
nemen is. Een keuze die eigenlijk niet te maken is. Toch zal er van jou en je partner een 
uitspraak verwacht worden. Jullie beslissing is strikt persoonlijk, hier zullen jullie beiden 
helemaal alleen voor staan. Jullie beslissing zal ongetwijfeld afhangen van de levensfase 
waarin je je bevindt, en je kijk op het leven. Hebben jullie al meer kinderen of is dit je eerste 
zwangerschap? Hoe moeilijk of makkelijk is deze zwangerschap tot stand gekomen? Hoe 
hecht is jullie relatie? Zit je met je partner op de zelfde golflengte? En last but not least! Hoe 
kijk je aan tegen Downsyndroom! 
 
Wij willen je graag informeren over de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met 
Downsyndroom. Zodat je in elk geval op dat punt in geïnformeerde beslissing kunt nemen.  
  
Mensen zoals ieder ander 
De grote meerderheid van kinderen en volwassenen met Downsyndroom geven aan dat zij 
een goede kwaliteit van leven hebben. Downsyndroom wordt helaas nog vaak aangemerkt 
als een ernstige aandoening die lijden met zich meebrengt. Dit is vooral gezien uit medisch 
oogpunt en dan nog gebaseerd op inzichten en mogelijkheden van jaren terug. De laatste 
tientallen jaren is er echter veel ten goede veranderd. Bijvoorbeeld, de helft van de kinderen 
met Downsyndroom wordt geboren met een hartafwijking. Deze hartafwijkingen kunnen 
direct opgespoord en geopereerd worden. Hierna hebben vrijwel alle kinderen er geen 
nadelige gevolgen meer van. Ook wordt er steeds meer bekend hoe de ontwikkeling verloopt 
en waardoor die belemmerd wordt en zijn er methoden ontwikkeld voor een steeds betere 
begeleiding bij de ontwikkeling en het leren. Daarnaast zijn er organisaties, zoals de SDS, 
die veel kennis en ervaring in huis hebben om iedereen met Downsyndroom en de familie en 
begeleiders met raad en daad bij te staan. De betere medische zorg, de betere begeleiding 
hebben ervoor gezorgd dat Downsyndroom over het algemeen een lichte tot matige 
beperking met zich meebrengt.  
 
Gevraagd aan een jongvolwassene met Downsyndroom wat dat voor haar betekent: “Ik heb 
Downsyndroom. Het is geen ziekte. Er is geen therapie. Ik ben zo geboren. Ik vind het niet 
leuk, maar ik heb er mee leren omgaan. Mijn ouders ook. Ik ben geen gehandicapt persoon, 
ik ben een persoon met een handicap. Ik ben op de eerste plaats een persoon”. Aan een 
ander werd gevraagd wat hij dacht dat andere mensen over Downsyndroom moeten weten: 
“Er zijn veel dingen die ze moeten weten, maar op de eerste plaats ben ik een mens, die 
dezelfde gevoelens heeft als ieder ander mens. Maar het meest belangrijke van alles is dat 
ik graag net zo behandeld wil worden als ieder andere in de maatschappij”. 
 
Dus op de eerste plaats is ieder kind met Downsyndroom zoals alle kinderen: zij lachen, 
huilen, vertederen, lijken op mama of opa, enzovoort. Ook zij kunnen de liefde, aandacht en 
steun van het gezin en de familie niet missen. 
 
 
 



Algemeen 
Kinderen met Downsyndroom zijn allemaal verschillend. De een ontwikkelt zich sneller dan 
de ander. Maar wat heeft je kind nodig om zich te ontwikkelen? Natuurlijk: verzorging en 
aandacht. Dat is niet anders dan bij kinderen zonder Downsyndroom. Maar, een kindje met 
Downsyndroom heeft ook iets extra’s nodig. Er is een groter risico op een aantal medische 
problemen. Het is belangrijk dat hiernaar goed wordt gekeken en dat deze worden 
behandeld. Daarom zijn er in diverse ziekenhuizen Downsyndroomteams waar je terecht 
kunt. Ook kun je begeleiding krijgen door een kinderfysiotherapeut en een logopedist. Een 
fysiotherapeut geeft adviezen hoe je je kind kunt helpen in de motorische ontwikkeling, in het 
leren omrollen, zitten, kruipen, staan en lopen. Een logopedist kan adviezen geven bij het 
leren eten en drinken en later bij het leren van taal. 
Kinderen met Downsyndroom hebben wat men noemt een verstandelijke beperking. 
Daardoor leren zij nieuwe zaken langzamer en minder vanzelf. Omdat het kind een 
verstandelijke beperking heeft, zullen de ouders wat bewuster, wat geduldiger, wat 
doelgerichter hun kind nieuwe zaken moeten leren. 
 
Heel algemeen kan worden gesteld dat  een kind met Downsyndroom  zich wat langzamer 
ontwikkelt, maar toch met een niet al te grote ontwikkelingsachterstand in de meeste 
ontwikkelingsdomeinen. In de meerderheid van de gevallen zullen ouders dat pas tegen het 
einde van het eerste jaar echt gaan merken, namelijk wanneer hun peuter duidelijk toch wat 
later gaat staan. Bovendien zullen ze rond die tijd, of kort daarna, moeten vaststellen dat hun 
kind problemen heeft met de overgang van brabbelen naar spraak. Heel veel ouders stellen 
daarbij dat hun kind duidelijk veel meer begrijpt dan het zelf kan verwoorden. Maar alles bij 
elkaar is er aan deze kinderen zeer veel meer ‘normaal’ dan afwijkend. Een kind met 
Downsyndroom is gewoon een uniek kind met unieke eigenschappen en de overgeërfde 
trekken van de ouders.  
 
Verder is het van belang om te weten dat kinderen met Downsyndroom nooit zomaar ‘gekke’  
dingen zullen gaan doen. Net als ieder kind handelen zij heel logisch vanuit hun waarneming 
van en ervaring met de wereld om hen heen. Maar die ervaring en die waarneming kunnen 
wel iets anders zijn omdat de samenleving zich anders tegenover hen gedraagt. 
De meeste mensen met Downsyndroom en hun familie ervaren niet dat zij er aan lijden. Zij 
willen niet graag als lijder of slachtoffer gezien worden. Kinderen en volwassenen leven met 
Downsyndroom, het beïnvloedt hun ontwikkeling, maar veroorzaakt geen dagelijks lijden. De 
meesten leiden een gewoon gelukkig leven en doen iedere dag dezelfde dingen als ieder 
ander.  
 
Schooltijd  
Het is belangrijk je te realiseren dat vrijwel alle kinderen met Downsyndroom thuis opgroeien 
in hun eigen gezin. Een gemiddeld kind met Downsyndroom gaat naar een gewone 
peuteropvang en daarna naar een gewone school, waar hij of zij, met speciale ondersteuning 
en extra assistentie, in staat zal zijn om toch nog heel wat van het gewone programma op te 
pikken. Daarnaast leert een grote groep vaardigheden als  zwemmen, fietsen en mee te 
doen met een heleboel andere sporten en deel te nemen in allerlei sociale netwerken. 
  
Werken en wonen 
Na de (gewone of speciale) basisschool gaan de meesten naar het speciaal voortgezet 
onderwijs. Een aantal van hen kan een eenvoudige vakopleiding volgen. In tegenstelling tot 
wat men eerder dacht, kunnen ook volwassenen met Downsyndroom zich verder blijven 
ontwikkelen, mits zij de juiste training en begeleiding krijgen. Steeds meer volwassenen met 
Downsyndroom krijgen gewoon werk, leven (begeleid) zelfstandig, vinden vrienden, 
vriendinnen en worden partners. De begeleiding die zij nodig hebben om een gewoon leven 
te leiden als volwassene varieert. Sommigen hebben minimale begeleiding nodig van 
vrienden, buren of familie en anderen hebben volledige en continu begeleiding nodig van 
professionals in de  zorg voor mensen met een beperking.  



In Nederland zijn er diverse mogelijkheden en daar zit veel beweging in. Er komen steeds 
meer initiatieven, er is begeleid wonen via een instelling, er zijn particuliere initiatieven waar 
mensen zelfstandig wonen of in groepjes, al of niet met begeleiding van ouders of 
professionals.  
 
Levensverwachting 
Gemiddeld worden mensen met Downsyndroom tegenwoordig rond de 58 jaar. Er zijn een 
aantal bekend van over de 70 jaar. Er wordt geschat dat er in Nederland in totaal ongeveer 
13000 mensen met Downsyndroom zijn. Dat is dus ongeveer 1:1150 inwoners van 
Nederland. 
 
Lichamelijke kenmerken en medische aspecten 
Er is een aantal uiterlijke kenmerken die veel voorkomen, bijvoorbeeld: de 
oogspleten zijn nauwer en lopen enigszins schuin omhoog, de tong is relatief groot 
in verhouding tot de mond, de neus en de oren lijken kleiner, het gezicht is rond, de 
armen en benen zijn kort in verhouding tot de romp, de handen zijn tamelijk breed en 
de vingers kort. Overigens is geen van de kenmerken specifiek voor Downsyndroom, 
maar komen deze stuk voor stuk ook voor bij andere mensen.  
Bij mensen met Downsyndroom komt een aantal lichamelijke en medische aandoeningen 
vaker voor, maar die zijn veelal goed behandelbaar, zodat onnodige extra belemmeringen 
worden voorkomen. Deze aandoeningen gaan doorgaans niet gepaard met een continu 
ernstig lijden, zoals langdurige pijn, hevige benauwdheden, niet kunnen bewegen en 
dergelijke. Bij ongeveer de helft van de kinderen met Downsyndroom komt een aangeboren 
hartafwijking voor, waarvan dan weer de helft ernstig is, die, zo nodig, op zeer jonge leeftijd 
al geopereerd kan worden met meestal zeer goed resultaat, waarbij de kwaliteit van leven 
daarna normaal is. Ook vaak voorkomende afwijkingen, zoals luchtweginfecties, visus-en 
gehoorstoornissen, hypothyreoidie(= verlaagde schildklierwerking) of coeliakie(= 
overgevoeligheid voor gluten), kunnen goed behandeld worden. Het is gelukkig niet zo dat 
alle mensen met Downsyndroom alle mogelijke bijkomende problemen ook daadwerkelijk 
hebben. Veel van hen hebben slechts enkele of zelfs in het geheel geen van de genoemde 
bijkomende medische problemen.  
Het verouderingsproces treedt eerder op. Vanaf de leeftijd van 40 à 50 jaar is er een kans op 
de ziekte van Alzheimer, een vorm van dementie. Het is zeker niet zo dat alle mensen met 
Downsyndroom vroeg dementeren. Er zijn tegenwoordig steeds betere methoden om de 
eerste tekenen van dementie te herkennen en er wordt veel onderzoek gedaan naar betere 
medicijnen die het proces kunnen remmen. Er zijn goede perspectieven, maar het is moeilijk 
nu al te voorspellen wat de mogelijkheden over 40 jaar zullen zijn. 
 



Is een kind met Downsyndroom een grote belasting? 
 
Ontwikkeling en opvoeding 
Kinderen met Downsyndroom zijn zoals al eerder gesteld niet allemaal hetzelfde. Niet alleen 
hun aanleg, maar vooral ook de mogelijkheden die hen worden geboden spelen daarbij een 
belangrijke rol. Het is vooraf, net als bij alle kinderen, niet te voorspellen hoe de ontwikkeling 
en de gezondheid zal zijn.  
Veelal is er sprake van een matige verstandelijke belemmering, maar er is ook een grote 
groep met een lichte verstandelijke belemmering. Bij 10-15% is er daarentegen sprake van 
een meer aanzienlijke verstandelijke belemmering, vaak door een combinatie met medische 
problemen of een samen gaan met autisme. 
 
Vrijwel ieder kind met Downsyndroom vergt meer inzet van de ouders. Het hangt natuurlijk 
van de behoeften van het kind af hoeveel die inzet zal moeten zijn en van de mogelijkheden 
van de ouders hoeveel die kan zijn. Hierbij noemen wij het begrip early intervention. 
Hieronder verstaat wij: actief bezig zijn je kind te helpen zich te ontwikkelen en te leren. Veel 
kinderen hebben wat extra stimulans nodig om hun mogelijkheden te kunnen ontplooien. 
Daar begin je dus eigenlijk al vanaf de geboorte mee. Je kan daar hulp en ondersteuning 
voor krijgen. Bijvoorbeeld met behulp van een speciaal early intervention-programma en het 
kan zinvol zijn om hulpverleners, zoals een kinderfysiotherapeut(e) en een pre-logopedist(e) 
in te schakelen. Let wel, jij bent en blijft de belangrijkste opvoeder van je kind. Verwacht 
nooit dat een professional je baby ‘beter maakt’, terwijl je buiten in de wachtkamer zit.  
 
Medische zorg 
De benodigde medische zorg is ook wisselend. Er zijn kinderen bij met een goede 
gezondheid en die hebben dus niet meer medische zorg nodig dan ieder ander kind. Maar 
vaak vergt dit ook wat meer inzet. Zoals eerder is verteld, heeft ongeveer een kwart van de 
kinderen (driekwart dus niet) een ernstige hartafwijking, die in de periode direct na de 
bevalling veel zorgen kan geven. De ziekenhuisopname en de operatie zijn spannende 
momenten. In verreweg de meeste gevallen zijn er echter na de herstelperiode geen 
problemen meer met het hart. In verband met de andere eerder genoemde medische 
problemen zullen er  regelmatige controles nodig zijn. Een goede lichamelijke conditie schept 
de beste voorwaarden voor een voorspoedige ontwikkeling, ook van kinderen met 
Downsyndroom.  
Iedere kinderarts gebruik de richtlijnen voor de medische begeleiding van kinderen met 
Downsyndroom. En er zijn over het land verspreid Downsyndroom Teams/Poli’s. Dit zijn 
teams van artsen en therapeuten die bij jonge kinderen regelmatig specifiek op het 
syndroom gerichte gezondheidscontroles uitvoeren.  
 
Het gezin en Downsyndroom 
De meeste gezinnen herstellen verrassend snel na de geboorte en houden net zo veel van 
hun kind als van eventuele broertjes/zusjes. Kinderen met Downsyndroom en hun broertjes 
en zusjes leiden een gelukkig en zinvol leven. Uit onderzoeken komen geen aanwijzingen 
dat opgroeien met een kind met een beperking op de lange duur nadelige gevolgen heeft. In 
tegendeel, veel gezinsleden, ouders en broers en zusters, geven ook voordelen aan, zonder 
uit het oog te verliezen dat er ook iets extra’s van hen gevraagd wordt. “Je maakt je meer 
zorgen, je zwoegt harder en geeft meer geld uit. Maar iedere keer als je kind wat bereikt en 
dat is vaak meer dan je dacht, zal je een gevoel krijgen een kleine strijd gewonnen te hebben 
en dat geeft een grote bevrediging. Je ervaart dezelfde positieve dingen als met een kind 
zonder Downsyndroom, maar met een kind met Downsyndroom beleef je iedere mijlpaal 
bewuster en is je trots groter”.  
Zo’n 15% van de gezinnen hebben wel meer problemen. Vooral als hun kind ernstige 
achterstanden, ernstige gedragsproblemen, of veel gezondheidsproblemen heeft. Verder is 
een goede ondersteuning vanuit familie, vrienden of professionele organisaties belangrijk om 
de problemen aan te kunnen.  



Alhoewel verschil van inzicht en stress  bij de ouders van een kind met Downsyndroom in 
sommige gevallen kan leiden tot een echtscheiding, wordt in het grootste deel van de 
gezinnen de stabiliteit van de relatie tussen de ouders niet aangetast. Er lijken zelfs minder 
echtscheidingen te zijn dan onder de gehele bevolking.  
Er zijn geen aanwijzingen dat het sociale leven van de meeste ouders wordt beperkt. Veel 
moeders gaan ook gewoon aan het werk. Vaak komt er wel meer organisatietalent bij kijken 
zoals regelen van goede ondersteuning. Naarmate het kind wat ouder wordt kan er meer 
stress en vermoeidheid ervaren worden, maar dit wordt weer minder als de kinderen op de 
tienerleeftijd komen en wat zelfstandiger worden. Eigenlijk net als bij andere ouders. 
Uiteindelijk vinden veel ouders dat hun kind met Downsyndroom ook heeft geleid tot 
onvermoede positieve ervaringen.  
 
 
Mocht je nu nog vragen aan ons hebben dan staan we je graag te woord.  
Wij wensen je sterkte en wijsheid bij het nemen van een beslissing  waar je mee leven kan!   
 
 
Om verder te lezen 
 
Kooijman H. (2004) “Als het maar gezond is”. Wegwijzer bij prenataal testen. 
Uitg. Kosmos-Z&K, ISBN 90 215 4297-8 
Een goed boek om eventueel te raadplegen over keuzes maken en prenatale testen. 
 
 
Op http://www.downsyndroom.nl/home/levensloop/kwaliteit-van-leven/ zijn de 
wetenschappelijke artikelen te vinden over kwaliteit van leven bij mensen met 
Downsyndroom, hun ouders en hun broers en zussen.  

 

http://www.downsyndroom.nl/home/levensloop/kwaliteit-van-leven/
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Verwerkingsprocessen 
van ouders na de 
diagnose Downsyndroom 

In opdracht van de Stichting Downsyndroom (SDS) deed Annerie Burggraaf in de regio 

Dordrecht en Rotterdam een onderzoek onder een aantal ouders van kinderen met Down-

syndroom. Het onderzoeksdoel was nagaan in hoeverre ouders psychologische begeleiding 

nodig hebben na het horen van de diagnose Downsyndroom bij hun baby. Welk verwer-

kingsproces doorlopen ouders? Hoe hebben zij die eerste periode ervaren? Annerie deed 

dit onderzoek in het kader van haar afstuderen. Afgelopen juni voltooide zij de opleiding 

Toegepaste Psychologie aan de HBO Da Vinci Drechtsteden. In deze Update doet Annerie 

verslag van de belangrijkste bevindingen.  • Annerie Burggraaf

Waarom is dit artikel ook voor ouders 
interessant?

Dit is een onderzoek door een ouder 
van een kind met Downsyndroom over 
de ervaringen van andere ouders van 
kinderen met Downsyndroom. Het gaat 
in op de vraag hoe ouders het emotio-
nele verwerkingsproces doorlopen na 
het horen van de diagnose. Het onder-
zoek is gedaan met diepte-interviews. 
Hierdoor blijft het heel dicht bij de ge-
leefde ervaring van de ouders. Ouders 
zullen in de verhalen van andere ouders 
veel herkennen. Ouders die nog niet zo 
lang geleden de diagnose hebben ge-
hoord, kunnen leren hoe andere ouders 
hiermee zijn omgegaan.
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Voor dit onderzoek zijn de ouders van elf kinderen met Downsyndroom geïnterviewd 
door middel van semigestructureerde diepte-interviews. De interviewvragen zijn geba-
seerd op een voorafgaande verkenning van relevante literatuur. Het onderzoek was met 
name gericht op de beleving van de respondenten. Door antwoorden op de vragen the-
matisch te bundelen, konden er overeenkomsten gevonden worden.

Aanleiding voor het onderzoek
Tijdens een stage bij de afdeling gezins-

behandeling van de ASVZ ontstond, in 
overleg met de leidinggevende van deze 
afdeling, Marja Hodes, tevens voorzitter 
van de SDS, het idee om een onderzoek te 
gaan doen naar het psychologische proces 
dat ouders doorlopen na het horen van 
de diagnose Downsyndroom. Daarnaast 
ben ik zelf moeder van een dochter met 
Downsyndroom. In die hoedanigheid heb 
ik regelmatig contact met andere ouders 
die eveneens een kind hebben met Down-
syndroom. Tijdens informele bijeenkom-
sten georganiseerd voor deze ouders komt 
het thema ‘verwerking’ regelmatig, maar 
meestal indirect aan de orde. 

In het gezin waar ik tijdens de stageperi-
ode wekelijks kwam, was een jongetje met 
Downsyndroom van drie jaar. We werkten 
met het programma ‘Kleine Stapjes’ om 

de ontwikkeling van het jongetje te sti-
muleren. De stapjes die het jongetje in 
zijn ontwikkeling zette, gestimuleerd door 
op een gestructureerde wijze, volgens 
het programma, in spelvorm te werken, 
leverden voor zowel het kind in kwestie, 
de begeleiders als de moeder iedere keer 
weer momenten van blijdschap op. Bij de 
gesprekken met de betreffende moeder 
merkte ik echter dat zij veel vragen had 
omtrent de toekomst van haar zoon. Ze 
gaf aan dat zij het moeilijk vond niet te 
weten hoe de ontwikkeling van haar zoon 
zou verlopen.

Na de geboorte van een kind met Down-
syndroom worden ouders vrijwel direct 
geconfronteerd met het anders zijn van 
hun kind. Door de uiterlijke kenmerken 
van het syndroom wordt de diagnose im-
mers vrijwel altijd kort na de geboorte ge-
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steld. Wat gebeurt er dan met ouders? Hoe 
ervaren zij het krijgen van die boodschap? 
Wat doet dat met de verwachtingen die 
zij hadden voor hun kindje toen het nog 
ronddobberde in moeders buik en het nog 
niet zichtbaar was voor de buitenwereld? 
Hoe beleven ouders de tijd na de geboorte 
en hoe stellen zij hun verwachtingen in de 
loop van de tijd mogelijk bij? Wat en wie 
hielp hen daarbij?

Selectie respondenten
Op mijn verzoek hebben de SDS-Kern-

groep Rotterdam en de SDS-Kerngroep 
Drechtsteden een e-mail gestuurd met 
een oproep voor deelname aan het onder-
zoek aan de bij hen bekende ouders. Het 
jongste kind met Downsyndroom waarvan 
ouders reageerden op mijn oproep was 
één jaar, de oudste was 19 jaar. Ik heb voor 
de interviews ouders geselecteerd van 
kinderen met Downsyndroom tussen de 
anderhalf jaar en de twaalf jaar. Wanneer 
de kinderen jonger zijn, is het wellicht 
nog te pril en hebben ouders wellicht nog 
niet voldoende ervaringen om een beeld 
te kunnen geven van het gehele verloop 
van het proces van verwerking. Wanneer 
kinderen ouder zijn dan twaalf jaar, dan 
is het wellicht te lang geleden om zich de 
ervaringen na de geboorte nog goed te 
herinneren. Er is voor gekozen ouders van 
kinderen in de schoolgaande leeftijd (4-12 
jaar) wel mee te nemen in dit onderzoek, 
met als doel ook een beeld te krijgen van 
het aanpassingsproces op langere termijn.

Resultaten
1. Beeld van Downsyndroom

Alle geïnterviewde ouders geven aan dat 
ze niet precies wisten wat Downsyndroom 
inhield op het moment dat het vermoeden 
van Downsyndroom werd uitgesproken. 
Soms hadden ouders iemand in gedachten 
die ze kenden, uit hun eigen omgeving of 
vanuit de media. De ouders van vijf van de 
kinderen kenden daarbij (ook) positieve 
voorbeelden.

Ja, we kennen Lex, hier op het dorp, die 
heeft Downsyndroom. Lex is 43 jaar. Ze 
ontdekten het bij hem pas toen hij zes was. 
Hij heeft gewoon hier op school gezeten. 
Lex woonde thuis en de moeder van Lex kon 
in dat huisje blijven wonen omdat Lex de 
boodschappen deed. Dat kon hij goed. We 
zagen hem regelmatig hier voorbij fietsen. 
Dat beeld ging bij ons voorbij. Hij werkt op 
een sociale werkplaats, hij gaat zelf op zijn 
fiets naar de metro, hij stapt zelf op de me-
tro, dat beeld zie je ook en dan ga je verder 
kijken. Maar, wat zag ik ook in mijn ge-
dachten. Ik zei wel ‘het wordt wel het leukst 
aangeklede kind met Downsyndroom’. 
Want dat beeld hadden wij ook, afdeling 
bloempothoofd. En de meisjes altijd met 
vlechtjes. Mijn eerste reactie was wel, niet 

hardop, maar in mezelf ‘Oh God, nou gaat 
ie nooit het huis uit’. Hoe achterhaald mijn 
eigen opvatting daarover was. 

Ik had vroeger een vriendje dat Downsyn-
droom had, daar speelde ik mee. Ik vond het 
niet eng. Mijn zusje werkt met verstandelijk 
gehandicapten, dus het was niet heel ver 
van mijn bed.

Drie ouders en ouderparen geven aan 
een negatief beeld te hebben gehad over 
iemand die ze kenden met Downsyn-
droom.

Waar ik opgegroeid ben daar woonde ook 
een meisje met Downsyndroom. Zij was 
drie à vier jaar ouder dan ik. Dat beeld had 
ik gelijk voor me. Zij was heel groot en log 
en met haar tong uit haar mond. Ze kon 
niet goed praten, ik was bang voor haar. Ze 
ging andere kinderen achterna op het plein. 
En ze kwijlde. Toch is dat beeld vrij snel bij-
gesteld.

De overige ouders melden dat zij niet 
echt een beeld hadden van mensen met 
Downsyndroom bij het horen van de ver-
moedelijke diagnose.

Alle ouders geven aan dat zij dachten dat 
Downsyndroom betekent dat er sprake is 
van een verstandelijke beperking. Zij wis-
ten echter niet welke medische problemen 
kinderen met Downsyndroom mogelijk 
kunnen hebben. Enkele ouders geven aan 
dat zij toentertijd antwoord op de vraag 
wilden in welke mate hun kind een ver-
standelijke beperking zou hebben. 

S: Toen wij dat gesprek hadden in het zie-
kenhuis met de kinderarts, toen hebben we 
wel gevraagd in welke gradatie hij Down-
syndroom heeft. M: Ja, we vroegen hoe erg 
is het? Zij gaf toen aan dat je de geestelijke 
beperkingen gaandeweg moet ontdekken.

 Acht ouders rapporteren dat zij span-
ning ervoeren en schrokken van de me-

dische problematiek waar kinderen met 
Downsyndroom mee te maken kunnen 
krijgen. 

Op het internet vind je al die dramaver-
halen. Je leest al die dingen zoals over het 
hartje, alle problemen die ze kunnen krij-
gen, er komt een golf op je af.

2. Informatie door de kinderarts en 
andere professionals 

Welke informatie over Downsyndroom 
kregen de ouders van professionals direct 
na de diagnose? Hierover rapporteren de 
ouders verschillende ervaringen. De ou-
ders van drie kinderen geven aan dat zij 
niet meteen alles wilden weten en/of dat 
de informatie door de kinderarts gedeelte-
lijk langs hen heen is gegaan vanwege de 
impact die het horen van de diagnose op 
hen had.

Ik was op dat moment erg blij met mijn 
kinderarts, hoe hij dat oppakte. Hij heeft 
ook geen getallen genoemd. Later hoorde ik 
pas dat 50 procent die hartafwijking heeft, 
95 procent mankeert wat bij de geboorte. 
Dat wilde ik op dat moment helemaal niet 
horen denk ik. Hij gaf meer aan dat hij 
werkte volgens een bepaald protocol. En 
van daaruit kreeg ik het advies om naar 
verschillende deskundigen te gaan. Hij 
heeft wel aangegeven dat er een verhoogde 
kans was op heel veel en dat er een heleboel 
dingen na de geboorte meteen gecontro-
leerd moesten worden.

Twee ouderparen merken op dat de 
informatie die gegeven werd vooral heel 
medisch was, waarbij niet altijd rekening 
gehouden werd hoe dit door de ouders 
ontvangen werd. De meeste ouders geven 
aan vervolgens bang te zijn geweest dat er 
sprake was van allerlei medische proble-
matiek. 

Op de dag dat een arts en een verpleeg-
kundige de officiële uitslag (Downsyn-
droom) gaven, kreeg ik weer een soort van 
black-out. Hij begon al: ‘Zoals jullie al dach-
ten…’ Ik zei letterlijk: ‘ik word niet goed’. 
Toen ben ik naar buiten gerend, mijn man 
is er achteraan gekomen. Vervolgens is die 
verpleegkundige door de arts naar buiten 
gestuurd, om te vragen of we nog van plan 
waren om weer naar binnen te komen. Toen 
kwamen we naar binnen. Ze was niet erg 
empathisch en vervolgens ging ze het pro-
tocol even doornemen. Ja, een hele waslijst 
wat er allemaal mis kan zijn. Vreselijk. Ze 
begon: ‘meer dan 50 procent heeft een hart-
afwijking. Zoveel procent heeft wat aan 
de longen.’ Op een gegeven moment zag ik 
alleen nog maar haar mond bewegen. En 
ik hoorde niks meer, totdat ik op het laatst 
hoorde …’ en een bepaald percentage heeft 
een verhoogde kans op leukemie’. 

Auteur Annerie Burggraaf deze zomer bij de di-

ploma-uitreiking HBO Toegepaste Psychologie.
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Een aantal ouders meldt positieve erva-
ringen met een speciaal Downsyndroom 
team, waar zij later een bezoek brachten. 
Andere ouders kozen ervoor de kinderarts 
in het dichtstbijzijnde ziekenhuis te bezoe-
ken en niet het Downsyndroom team.

We werden met open armen ontvan-
gen op de Downpoli en het werd op een 
positieve manier gebracht. Toen dacht ik 
‘zo kan het ook’. Terwijl in het ziekenhuis 
waar hij geboren is, kregen we alleen zo’n 
rijtje met wat er allemaal fout kon zijn. Op 
de Downpoli benoemden ze het waarom 
ze dat gingen onderzoeken. Juist ook om 
daar hulp in te bieden. Zodat je de ont-
wikkeling kan steunen. Op de Downpoli 
hadden ze ook oog voor de psychosociale 
kanten. Ze benoemden ook de goede din-
gen en de leuke dingen, zo van ‘wat een 
knappe vent’. Hij werd daar echt als een 
kind gezien en in het eerste ziekenhuis 
veel meer als een nummer. Er was een heel 
andere sfeer. 

Twee ouders rapporteren dat de kin-
derarts ook vertelde over de ontwikke-
lingsmogelijkheden van kinderen met 
Downsyndroom en welke mogelijkheden 
er zijn om de ontwikkeling in positieve zin 
te beïnvloeden. 

Hij gaf wel aan dat de spierspanning slap-
per is. Het kruipen, het lopen, het omrollen 
zou allemaal langer duren. Hij zei wel dat je 
door te oefenen de dingen wat sneller kon 
laten gaan. Je moet dingen gewoon pro-
beren en doen, en als je er zelf maar achter 
staat lukt het wel. Hij was er niet heel erg 
dramatisch over.

Alle ouders geven aan van de kinderarts 
folders en adressen te hebben gekregen 
van de SDS en/of stichting MEE.

De kinderarts heeft me verder wel goed 
geïnformeerd waar ik terechtkon. Hij gaf 
aan, het is nu veel informatie wat je krijgt, 
sowieso moet je dat verwerken. Hij heeft 
me veel informatie meegegeven. Zodat ik 
me daar in kon verdiepen, als ik op een rus-
tiger moment daar de behoefte en de tijd 
voor had. Folders en brochures en namen 
van stichtingen die er mee te maken heb-
ben. 

3. Kenmerken van het verwerkings-
proces

Wat zijn belangrijke kenmerken van het 
verwerkingsproces bij de ouders, nadat 
zij de diagnose te horen kregen? Uit de 
interviews komen verschillende emoties 
naar voren.

Verdriet
Acht ouders vertellen in de interviews 

over verdriet na het horen van het vermoe-

den dat er sprake was van Downsyndroom 
bij hun baby.

Heel erg huilen en heel erg emotioneel 
was hij. Hij is min of meer ingestort. Men-
sen naast ons dachten dat ons kind overle-
den was, zo heftig reageerde hij.

Ik heb het pas echt gerealiseerd een week 
later, na de bloeduitslag. Toen ben ik in 
eerste instantie eerst heel hard gaan hui-
len. De eerste week wilde ik blij zijn met 
de geboorte, met mijn kind. Niet dat ik het 
bewust wegdrong. Ik ben gewoon heel 
erg blij geweest die eerste week. En op het 
moment dat de emotie losbarstte na het 
bericht, was dat meer voor het mannetje. 
Niet voor mezelf, maar meer omdat in deze 
maatschappij, ondanks dat er veel gebeurt 
voor mensen met een handicap, een handi-
cap het leven niet makkelijker maakt. Ik heb 
ook alleen maar mijn armen om hem heen 
geslagen en gedacht ‘kom maar bij mij, ik 
ga jou grootbrengen en het komt goed’. 
Maar wel met de gedachte, dat het moeilijk 
zou worden. Of het nou een handicap is of 
dat je homofiel bent of wat dan ook. Hoe 
open we ook zijn, het is in deze maatschap-
pij niet makkelijk.

Teleurstelling
Enkele ouders rapporteren gevoelens van 

teleurstelling.

(M. heeft een zus met Spina Bifida.) En ik 
was nooit M. zoals ik ben, maar de zus van.., 
en toen dacht ik, nu ben ik de moeder van... 
En mijn eerste kind is het broertje van… 
Dat vond ik eigenlijk het meest zware, het 
gemene van het hele verhaal. Ik vond het 
jammer dat mijn gezin dat ook weer moest 
meemaken. Ik heb het niet erg gevonden 
vroeger, maar ik had het wel leuk gevonden 
als ik deel van een gewoon gezin zou zijn. 
Maar, weet je, het is zo, daar heb ik eigenlijk 
het meeste moeite mee gehad, niet omdat 
ie Down heeft. Meer omdat ik weet hoe an-
deren naar je kijken en dat je nooit gewoon 
mag zijn wie je bent. Dat is natuurlijk niet 
altijd zo, maar zo voelt dat soms.

Apathie, gevoelloosheid, jezelf afsluiten 
van de omgeving

Vier ouders geven aan gevoelloosheid te 
hebben ervaren.

Mijn vader zei achteraf wel , ik zag je en ik 
dacht ‘oh er is niemand thuis’. Een lege blik. 
Achteraf ben ik er een beetje boos over dat 
de verpleegkundigen in het ziekenhuis wel 
wat signalen hadden kunnen zien bij mij, 
dat het met mij niet helemaal goed ging op 
dat moment. Dat ik in een soort van shock 
was of hoe je het ook wil noemen. Of een 
postnatale depressie, maar er ging iets niet 
helemaal lekker. De volgende ochtend wilde 
ik alleen maar naar huis. Later ben ik wel 

heel moe geworden, en hier deed het pijn, 
wat logisch is. Maar ik heb eerder gewoon 
niks gevoeld.

Boosheid
Drie ouders geven aan boosheid te heb-

ben gevoeld. 

Ik werd een beetje boos. Boos op de 
kraamhulp. Ik zei ‘waarom belt ze jou op en 
zegt ze het niet tegen mij?’ Dat mag niet, 
want zij is geen dokter. Ik zei ‘ze hoeft mor-
gen niet te komen hoor, ze komt niet bin-
nen, hoe komt ze erbij dat mijn kind Down-
syndroom heeft?’ Ik werd boos, want dat wil 
je helemaal niet horen natuurlijk. 

Schuldgevoel 
Eén ouder vertelt zich schuldig te hebben 

gevoeld toen zij negatieve gedachten had 
over de baby.

Terwijl ik ook…, dan liep ik langs een sloot 
en dan dacht ik, als die wandelwagen er 
nou inrolt, vind ik dat erg? Gewoon dat ik 
die vraag stelde aan mezelf. Dat vind ik best 
wel heftig dat ik dit vertel.

Twee ouders voelden schuldgevoelens 
naar hun andere kinderen.

Jij dacht ook, hoe kan ik straks mijn aan-
dacht verdelen over drie kinderen als er 
één is die heel veel aandacht nodig heeft? 
Doe ik de anderen dan niet tekort? Maar 
ook, aan de andere kant, de gedachte: we 
zadelen hen ook op met een broertje met 
Downsyndroom, waarvoor ze later zorg 
moeten dragen als wij het niet meer zou-
den kunnen.

Cynisme
Eén ouder geeft aan een cynisch gevoel 

te hebben gehad na het horen van de 
diagnose, maar voelde zich ook blij dat ze 
moeder was geworden.

Ik kreeg zo’n cynisch gevoel een paar 
dagen na het horen van de uitslag van het 
bloedonderzoek. Fijn, het is weer mooi, dat 
heb ik weer. Ik ben wel gelovig, niet op een 
hele religieuze manier, maar ik zei ‘weer 
bedankt hoor’. Maar niet met het idee, nou 
is alles verloren. En gelijk al die dromen die 
veranderden. Ik wilde hem van alles laten 
zien, van Napoleon en naar Griekenland. Ik 
dacht, nou dat hoeft dan ook niet meer, dat 
snapt hij toch niet. Voordat ik echt hoorde 
dat hij Downsyndroom had, was er al een 
soort verliefdheidsgevoel voor hem. Ik was 
helemaal met hem in de wolken. Dus wat je 
daarna erbij krijgt, kun je veel makkelijker 
aan.

Gevoel van instorten van de wereld
Twee ouderparen geven aan dat ze het 

gevoel hadden dat de wereld instortte.
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Ik had serieus het gevoel dat de grond on-
der mijn voeten was weggeslagen. Ik was zo 
van het padje af, ze werden naar de kinder-
afdeling gebracht, en ik zei ‘nee, nee’. Voor 
ons was het nu zo’n mentale klap. Ik dacht 
serieus ‘mijn wereld is voorbij’. ‘Mijn leven is 
voorbij’, dacht ik. 

Schrikken/angst
Drie ouders geven aan bang te zijn ge-

weest na het horen van de diagnose.

Ik was bang. Ik dacht ‘oh my God, nu gaat 
ons leven er heel anders uitzien’. In die paar 
dagen had ik van alles over Downsyndroom 
zitten lezen, allemaal negatieve dingen wat 
ze allemaal kunnen hebben. Ik was gewoon 
bang voor de toekomst: Hoe zal het met 
hem gaan in de toekomst, hoe zal hij zich 
ontwikkelen? Hoe gaat ons leven er nu uit-
zien met hem? 

Spanning
Eén ouder vertelt spanning te hebben 

ervaren nadat het vermoeden werd uitge-
sproken.

Die eerste vijf dagen waren eigenlijk 
vol van spanning, en af en toe een beetje 
rouwen, hoe zeg je dat? Dat de emotie bij 
je binnen komt. Ik heb het eigenlijk als het 
onthechten van je toekomstbeeld ervaren, 
je verwachtingen ten aanzien van je kind 
moet je achter je laten en kijken naar de 
dingen die je wel samen kunt bereiken. Ik 
weet nog toen die boodschap echt kwam, 
dat het heel spannend was.

Berusting en een oké-gevoel
Drie ouders berusten vrij snel na het 

horen van de diagnose in het gegeven dat 
hun baby Downsyndroom had.

We hebben er nog geen met Downsyn-
droom in de familie, dus alles is welkom. We 
hebben altijd gezegd ‘je kan het toch niet 
teruggeven’. Het is nou eenmaal zo, dus we 
moeten proberen om er wat van te maken. 

Het gekke is dat ik niet van tevoren dacht 
‘oh, als ik dan een kind krijg, dan moet het 
zo worden.’ Nee, ik wilde graag zwanger 
worden. Die verwachtingen had ik niet en 
dat scheelt, dan hoef je ook niet helemaal 
terug te schakelen. Wat ik wel als eerste 
dacht was, we hebben ons al ingeschreven 
bij een crèche, we moeten wel gelijk naar 
die crèche toe om te vragen of ze daar open 
voor staan. Als dat niet zo is dan heb je nog 
zes maanden de tijd om een nieuwe crèche 
te zoeken.

4. Hoe gaan ouders om met hun  
verwerking?

Hoe gingen ouders om met dit proces? 
Wat hebben ze zelf gedaan? Wat deden 
ouders met name ten aanzien van hun ne-
gatieve gevoelens en gedachten?

Emoties van je afschrijven
Eén ouder schrijft haar emoties van  

zich af.

Nu denk ik ‘jeetje, dat ik toen dacht dat 
mijn wereld verging’. Ik heb een blog ge-
schreven op Hyves. Heel veel mensen waren 
er stil van. Dat waren mijn emoties, hoe ik 
me voelde. Niet ik, waarom, wat gebeurt er? 
Een vriendin zei ‘straks krijg je er spijt van 
dat je dat geschreven hebt, als hij het ooit 
leest’. Ik vond het ook heel erg toen. Maar, 
dat is niet meer te vergelijken met nu. Als ik 
nu een brief zou schrijven, zou hij hem heel 
graag willen lezen. Langzaamaan kom je er 
een beetje achter wat Downsyndroom heb-
ben inhoudt. Ik hoor wel ergere dingen. Dan 
hebben wij een goeie Downer en dan kom 
ik nog zo vaak in het ziekenhuis bij de logo 
en de fysio.

Humor
Verscheidene ouders gebruiken humor.

We kunnen vanaf dag 1 wel grappen er-
over maken. Dat is voor ons ook een manier 
om te relativeren. En om dingen te verwer-
ken. Ik heb ook zeker gezegd: gelukkig dat 
ze niet allebei Downsyndroom hebben.

Boodschap herhalen
Of zij herhalen de boodschap tegen zich-

zelf of anderen. 

Maar op het moment dat het gezegd 
wordt of je leest het zwart op wit, dan 
komt het wel nog anders binnen. Dat vond 
ik met het horen van de diagnose van een 
arts. Wat ook erg binnen kwam was ook 
de eerste keer in een wachtkamer zitten bij 
de kinderarts. Ik dacht: ‘Dat is echt de plek 
waar wij nu zitten, omdat... En in het begin 
de confrontatie met mensen die ik nog niet 
gezien had. Dat vond ik het lastigst. Het 
maakte niet uit of het mensen waren die 
heel dichtbij stonden of de glazenwasser. 
Dan hoorde ik het mezelf gewoon zeggen. 
Dit klinkt wel heel definitief. Het is echt zo. 
Het helpt ook wel om het regelmatig te 
zeggen.

Facebook
Sommige moeders zeggen contact te 

hebben gezocht met andere moeders van 
kinderen met Downsyndroom via face-
book.

Ik zit nu op zo’n facebook forum, de 
D-mama’s. Het is een besloten groep. 

Daar lees je heel veel verhalen van andere 

moeders en lees je over onder andere de 
mogelijkheden.

Zien dat je kind zich ontwikkelt
Negen ouders geven aan dat de pijnlijke 

emoties minder werden naarmate hun 
baby zich ontwikkelde en zij zagen dat hun 
baby bepaalde vaardigheden beheerste of 
aangeleerd had.

Als je ziet dat je dingen bereikt. Dat je niet 
stil blijft staan met hem. Als je ziet dat hij 
dingen kan, hoe klein ze ook zijn, dan ben 
je daar mee bezig en ga je vanaf daar weer 
verder. Het verdriet blijft. Natuurlijk blijft 
het weleens.

Informatie zoeken
Zeven ouders vertellen dat zij op zoek 

zijn gegaan naar informatie over Down-
syndroom en dat dat hen hielp in het ver-
werkingsproces.

Ik ben wel veel gaan lezen op dat moment 
over Downsyndroom. Via internet en via de 
informatie die ik van de kinderarts kreeg. Ik 
ben wel veel gaan lezen, maar ik heb niet 
direct contact gezocht met bijvoorbeeld 
de Stichting Downsyndroom. Waarom ik 
het niet gedaan heb weet ik niet. Ik wilde 
eerst voor mezelf alles op een rijtje hebben. 
Ik had niet bewust de keuze van dat hoeft 
voor mij niet. Ik ben er wel mee bezig ge-
gaan met de materie die ik had.

Jezelf tijd geven met je kind
Eén moeder vertelt dat zij tijd nodig had 

voor zichzelf samen met haar baby. Zij 
bleef de eerste tien dagen in het zieken-
huis bij haar baby.

Ik ben nog tien dagen gebleven. En dat 
had ik echt nodig om eraan te wennen. Om 
aan het idee te wennen dat je een kind hebt 
met een beperking.(…) Ik ben heel blij dat ik 
die tien dagen in het ziekenhuis heb mogen 
blijven. En op een gegeven moment dacht 
ik, nu moet ik naar huis voor de oudste. Ik 
voelde dat ik nu ook thuis nodig was. Toen 
dacht ik ‘en nu ga ik naar huis’. (…) Die tien 
dagen had ik gewoon nodig om aan het 
idee te wennen.

Vertrouwen in de toekomst
Eén ouder geeft aan na een droom het 

piekeren over de toekomst los te hebben 
gelaten.

Na vier maanden droomde ik over D. Ik 
droomde dat hij in mijn armen lag en op 
een gegeven moment ging zijn schedel uit 
elkaar. Maar hij lag er heel rustig bij, terwijl 
ik schreeuwde van ‘help, help’. Wat gebeurt 
er met mijn kind? Ik maar piekeren elke dag 
of hij zich wel zal ontwikkelen. En in die 
droom zag ik, je wil zo graag weten hoe hij 
zich zal ontwikkelen dat je letterlijk en fi-
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guurlijk soms in zijn hersenen wil kijken. Nu 
heb je het gedroomd, het zit goed bij hem, 
laat los, laat gaan. Toen dacht ik, ik moet 
loslaten, gewoon vertrouwen hebben in de 
toekomst. Zijn vader deed dat niet, die pie-
kerde niet, ik deed dat. Vanaf het begin was 
het zijn kind, hij zei, ik ga 1000 procent voor 
hem. Hij maakte zich ook nergens druk om. 
Hij zei ‘mijn vader heeft D. aan me gegeven.’ 
Dat heeft hij ook gedroomd.

Contact met Stichting Downsyndroom
Alle ouders zochten binnen enkele maan-

den tot een jaar contact met de SDS en/of 
werden donateur van de stichting. 

Toen was er een koffieochtend hier in 
L van de SDS en toen dacht ik ‘ik ga daar 
heen’. (…) Mijn man zei meteen ‘waar kun-
nen we lid worden?’ Heel praktisch, waar 
kunnen we informatie halen? Ik wil nu 
informatie hebben. Hij had meteen allerlei 
informatie opgezocht in die tijd en we wil-
den weten waar we aan toe waren, dat zei 
hij dan. Stichting MEE kwam al heel snel. 
Die zei, ik heb nog nooit zo snel bij mensen 
op de stoep gestaan. 

Eén vader zocht op de dag van de ge-
boorte al telefonisch contact met de SDS 
en heeft dit als steun ervaren. 

J. ging hier ’s avonds op Google en die zag 
de meest afschuwelijke dingen, daar was 
hij ook ontzettend door van slag. Hij raakte 
volkomen in paniek. (…) J. heeft toen gebeld 
met de SDS en kreeg mevrouw De Graaf 
aan de lijn. Zij zei: ‘Ik heb hier een zoon 
David, hij is mijn enige zoon, ik weet niet 
hoe hij was geweest als hij geen Downsyn-
droom had, maar het is een heerlijke zoon, 
ik ben dol op hem. Dat was heel erg relati-
verend voor J. Voor hem was dat heel fijn. 
Hij kon een beetje Downsizen. 

Contact met andere ouders
De ouders van tien van de kinderen 

vertellen dat zij het als prettig hebben er-
varen andere ouders die een kind met DS 
hebben te spreken en te ontmoeten.

(L. hoorde de diagnose al tijdens de zwan-
gerschap) Ik heb wel gelijk, dezelfde week 
nog, gebeld met de kerngroep van de SDS. Ik 
ben meer van de boekjes, mijn man is meer 
van het internet. Ook heb ik met A. (van de 
kerngroep SDS) gesproken. Zij zei ‘we heb-

ben een kerngroep en we hebben ook de 
kinderarts, die zit in het ziekenhuis waar 
jij al loopt. Zij opperde dat het misschien 
zinvol was om voor de bevalling met de kin-
derarts in gesprek te gaan.

Eén moeder echter geeft aan dat zij de 
eerste keer dat zij andere kinderen met 
Downsyndroom en hun ouders ontmoette 
als confronterend heeft ervaren. Zij be-
sefte dat dit haar toekomst was.

Toen bij de volgende koffieochtend was D. 
ongeveer vijf maanden. Toen was ik erheen 
gegaan. Er zat een huis vol en daar zat ik 
met een kleine baby. Hij was de jongste. 
(…) Het was best wel confronterend. Mijn 
zusje ging mee. Ik zat om me heen te kijken 
en dacht ‘dit worden dan mijn uitstapjes’. 
Al die ouders komen vragen hoe het gaat. 
Die reacties van andere ouders dat ze hem 
er goed uit vonden zien en al zo stevig, dat 
was ook positief. Na afloop was ik kapot, we 
reden terug in de auto. Mijn zusje vroeg hoe 
ik het vond. Ik antwoordde ‘deprimerend, 
wordt ie ook zo lomp?’. Ik ben daarna wel 
iedere keer geweest, ik vond het daarna wel 
leuk.

U
pdate

De SDS organiseert regelmatig themaweekends voor jonge ouders om zich te kunnen oriënteren en ervaringen uit te wisselen.  

Aanmelden voor het themaweekend van januari? Lees de aankondiging op pagina 7.
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Relativeren
Eén moeder relativeerde het Downsyn-

droom voor zichzelf.

Het was tijdens een of andere uitslag of 
een prikje wat hij moest hebben, dat was in 
een kamertje in het ziekenhuis, daar stond 
zo’n reanimatie-apparaat, zo’n apparaat 
waarmee je iemand weer tot leven wekt. 
Dat stond boven op een kast ergens en daar 
viel mijn oog op. Toen dacht ik ‘dat is pas 
erg, van Downsyndroom ga je niet dood’. 
Ik zei ook nog ‘hij komt in ieder geval niet 
in een rolstoel’. Maar nu ik een vriend heb 
in een rolstoel, stap je daar ook weer over-
heen. 

Meedoen aan een documentaire
Eén van de ouderparen deed mee aan 

een documentaire. Het kunnen verwoor-
den van emoties hielp bij de verwerking.

Maar die film heeft voor hem heel veel 
gedaan. Hij kon gewoon vertellen hoe 
moeilijk hij het vond. Er zijn opnames ge-
maakt hier. De doop van P. is gefilmd, het 
feest van de doop erna. Dat was eigenlijk 
een kantelpunt voor zijn verwerking. Het 
was een heel fijne filmploeg, niet te gelo-
ven, die cameraman vertelde dat hij met 
verstandelijk gehandicapten had gewerkt. 
Die geluidsman was heel jong en die zei dat 
zijn zus Downsyndroom heeft. We kregen 
daardoor een heel persoonlijk gesprek over 
Downsyndroom.

5. Aanpassen aan de nieuwe situatie
Wat heeft de ouders geholpen om verder 

te gaan in dit proces? Hoe passen ze zich 
aan aan de nieuwe situatie?

Kleine ontwikkelingsstapjes waarderen 
Vaak na een periode met heftige ups en 

downs pakken ouders hun leven weer op. 
Ze zien dat hun kind met Downsyndroom 
zich ontwikkelt.

Ik heb niet gedacht ‘nu kan ik niks meer 
want het is een kind met Downsyndroom’. 
Toen ik mijn oudste dochter kreeg wist ik 
ook niks. Toen ben ik ook maar aan de slag 
gegaan. En ook een kind met Downsyn-
droom maakt stapjes. Hij ontwikkelt zich 
wel, alleen hoe meer je erin stopt, hoe beter 
die ontwikkeling zal gaan. (…). Bij J. maak je 
het bewuster mee, omdat het proces veel 
langer duurt. Wat bij haar in een week tijd 
verandert, duurt bij hem bijvoorbeeld een 
maand. Je haalt eruit wat erin zit. Dat is 
niet een kwestie van pushen, ik begrijp ook 
wel dat hij geen rechter wordt. Zover ben ik 
ook wel. Uitdagen vind ik het en geen pu-
shen. Mijn doel is dat hij later zo zelfstandig 
mogelijk in de maatschappij kan functione-
ren. Binnen zijn mogelijkheden, dat maakt 
het leven voor hem makkelijker en uiteinde-
lijk voor mij ook.

En doen dezelfde dingen die ze met hun 
andere kinderen doen, met het besef dat 
het langer duurt om nieuwe dingen te 
leren.

Je investeert erin maar je krijgt daar heel 
veel voor terug, hij wordt er wel zelfstan-
diger van. Alles wat je erin stopt krijg je 
dubbel terug, net als met de zwemlessen. 
Je kunt hem nu rustig zelfstandig laten 
zwemmen nadat we vijf jaar lang naar die 
zwemlessen gingen en hij nu zijn diploma’s 
heeft. Daar ben ik wel trots op.

Alle ouders maken of maakten bij het 
stimuleren van de ontwikkeling van hun 
kind op een bepaald moment gebruik 
van een ontwikkelingsstimuleringspro-
gramma (o.a. Kleine Stapjes), op advies 
van fysiotherapeut, logopediste en/of SDS. 
Sommige ouders werden daarbij begeleid 
door een pedagogisch medewerker. Veruit 
de meeste ouders ervaren het werken met 
Kleine Stapjes als een steun. Twee ouders 
geven echter aan dat het stimuleren van 
de ontwikkeling er niet voor heeft gezorgd 
dat de ontwikkeling van hun kind sneller 
verliep, omdat er bij hun kind sprake is van 
een laag IQ en een trage ontwikkeling, ook 
in vergelijking met andere kinderen met 
Downsyndroom.

Kwaliteiten van het kind waarderen
Sommige ouders ontdekken kwaliteiten 

bij hun kind met Downsyndroom die ze 
in hun andere kinderen niet of in mindere 
mate zien.

Iemand die blind geboren wordt ontwik-
kelt vaak een ander zintuig. Wij kunnen 
alles beredeneren, mensen met Downsyn-
droom zijn misschien gevoeliger en pikken 
dingen met hun gevoel sterker op. L. had 
dit met een juf op school die haar man had 
verloren, waar hij nadat het gebeurd was 
vaker naar toe ging, wat zij heel fijn vond. 
Alsof hij het aanvoelde dat zij het nodig 
had.

Nieuwe kwaliteiten als ouder  
ontdekken

Verscheidene ouders ontdekken eigen-
schappen in zichzelf waarvan ze zich eer-
der niet bewust waren.

Bij hem voel ik me soms echt een tijger, 
hij maakt van die gevoelens bij me los. Dat 
gevoel kende ik niet bij mezelf. Ik vind het 
hebben van een kind met Downsyndroom 
eigenlijk een soort van zegen. Dat klinkt 
misschien zweverig. 

Kleine Stapjes, daar ben ik achter geko-
men door de Stichting Downsyndroom. Via 
hun site. D. was drie maanden, toen heb 
ik me aangemeld bij de SDS en toen kreeg 
ik het hele pakket met allerlei informatie. 

Toen hij zeven maanden was heb ik de map 
Kleine Stapjes besteld. En je verwacht het 
niet. Het nieuwe dat hij me leert. Je moet 
hem dingen leren en daarvoor moet je 
zelf dingen leren om hem het te kunnen 
leren. Je krijgt te maken met onder andere 
fysiotherapie. Hij kan het je niet vertellen, 
dus je moet op andere signalen gaan let-
ten. Je maakt je extra zorgen en knuffelt 
hem meer. Bij mijn andere kinderen zei ik 
na twee maanden, ik ben die borst zat hoor, 
maar bij hem ben ik doorgegaan tot er niks 
meer uitkwam, tot de natuur zei, het is nu 
echt leeg er komt niks meer. Toen was hij al 
13 maanden. Ik had gelezen dat het goed 
was voor zijn mondmotoriek, dus ik bleef 
maar doorgaan. Dat is wat ik bedoel, die 
extra energie die hij me geeft.

Steun vanuit je omgeving
Ouders komen erachter dat mensen uit 

de directe omgeving open staan voor hun 
kind.

Het is niet zo dat wij mensen ineens niet 
meer tegenkomen, omdat we een zoon 
hebben met Downsyndroom. Het is eigen-
lijk alleen maar hechter geworden. En ook 
dat ze allerlei hulp aanbieden. (…) In het be-
gin, je geeft hem niet zo gemakkelijk uit lo-
geren. Nu hij wat ouder is, is hij echt overal 
welkom (…) Toen werd hij uitgenodigd door 
een jongetje, een behoorlijk druk mannetje. 
Die viel zelf ook buiten de boot. Hij noemde 
W. (met Downsyndroom) altijd smiley, 
omdat hij altijd zo vrolijk is. Toen had hij 
thuis gezegd ‘ik wil hem uitnodigen omdat 
ik weet wat het is om niet uitgenodigd te 
worden’. Dat was zo schattig. Dan denk je 
ook bij dat kind, wat heb je al veel opgevan-
gen en meegemaakt.

Drempels
Maar, ouders komen er ook achter dat 

drempels hoger kunnen zijn, bijvoorbeeld 
naar regulier onderwijs.

AM: Je bent ouder en je bent veel meer 
bezig met zijn ontwikkeling. Je vraagt je 
af, waar gaat het heen? Ook het feit dat je 
het per dag moet nemen. Maar je moet ook 
weer heel erg vooruitkijken. Zoals met het 
zoeken naar een school, een dagverblijf, het 
is niet zomaar vanzelfsprekend dat iemand 
ergens wordt aangenomen en geplaatst 
mag worden. Je moet ervoor vechten. Dat 
is weleens moeilijk. (…). P: Normaal geef je 
je kind op als het vier wordt. Hierbij moet je 
het al veel eerder doen. Praten en kneden en 
vragen of het wel kan. Steeds maar vragen. 
AM: Het is onzeker. P: Stel dat ze je kind toch 
nog weigeren. AM: je bent veel meer aan 
het regelen.

Effect op de andere kinderen in het gezin
Ouders denken na over de effecten op de 

andere kinderen in het gezin. Ze zien als 
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gevolg van de situatie meer zelfstandig-
heid groeien bij hun andere kinderen. Aan 
de andere kant maken sommige ouders 
zich ook zorgen of hun andere kinderen 
niet gepest gaan worden met een broer of 
zus met Downsyndroom.

De kinderen zijn door het gebeuren met 
de jongste wel heel snel zelfstandig gewor-
den, heel volwassen geworden. Je moet 
ook wel eens even een boodschap doen. 
Dan was het al heel snel, hij ligt nu even te 
slapen dus als jij even oplet dan race ik even 
heen en weer naar de winkel. Zulke dingen 
gebeuren. Misschien geef je dan wel veel 
sneller de verantwoordelijkheid over dan 
wanneer je een ‘gewoon’ kind hebt.

Vooral met K. (zusje). Ik wil haar voorbe-
reiden op het feit dat R. anders is. Ze moet 
weten dat hij Downsyndroom heeft, want 
op een gegeven moment wordt ze er mee 
geconfronteerd. Op school zeggen ze mis-
schien ‘je broer is een mongool dan ben jij 
ook een mongool’. Dat weet je gewoon. Kin-
deren zijn heel hard en zij is heel gevoelig. Ik 
wil haar ook weerbaar maken.

Bewuster opvoeden
Ouders geven aan dat het opvoeden 

meer moeite kost.

Je moet ook proberen om zo consequent 
mogelijk te handelen. Nog erger dan bij 
je andere kinderen. Duidelijker je grenzen 
aangeven. En daar heb je niet altijd zin in. 
Als je dat niet doet is het eind zoek denk ik.

Ik ben heel betrokken bij het onderwijs, en 
weet er veel van. Ik voel me directeur van de 
BV R. Dat zeg ik ook tegen nieuwe ouders, 
dat ze zich voor moeten stellen dat je dat 
bent. Het is net een bedrijf wat je aan het 
runnen bent. Je laat zo weinig mogelijk aan 
het toeval over. Iedereen moet doen wat jij 
wilt.

Meer mogelijk dan vroeger
Ouders beseffen dat er nu meer mogelijk 

is voor mensen met Downsyndroom dan 
vroeger.

De spreiding van mogelijkheden is wel 
groter geworden. Maar wat vinden wij 
belangrijk? Er is zoveel meer mogelijk dan 
vroeger. Iedereen is ergens goed in en daar 
moet je achter zien te komen. (…) Wij zeg-
gen voor de grap wel eens hij wordt direc-
teur omdat hij alles altijd wil organiseren. 
Of tandarts als hij steeds naar je tanden wil 
kijken.

Positief effect op klasgenoten
Zes van de kinderen met Downsyndroom 

hebben regulier basisonderwijs bezocht 
of volgen daar nog onderwijs. De meeste 
ouders spreken van positieve ervaringen 

omdat zij zien hoe sociaal hun kinderen 
zijn en hoe goed zij het doen in interactie 
met anderen en op school.

De andere kinderen hebben er veel van ge-
leerd. De kleuterjuf heeft ook aangegeven 
dat ze nooit zo’n sociale klas had gehad. 
Ze werkte al 25/30 jaar als kleuterjuf. Ik 
heb later met haar als assistent gewerkt. 
Toen zag ik dat ze een heleboel dingen die 
zij deed heeft geleerd van J. Door met J. te 
moeten werken heeft ze geleerd hoe ze 
met andere kinderen die gewoon druk zijn 
om kon gaan, anders dan ze van oudsher 
geleerd had. Het geduld en werken in kleine 
stapjes. Het heel erg oogcontact maken met 
het kind. Kleine dingetjes soms. Dat zag je in 
haar manier van lesgeven, dat ze daar iets 
van opgestoken had, dat zei ze zelf ook. 

6. Ondersteuning tijdens het  
verwerkingsproces

Door wie voelen de ouders zich gesteund 
tijdens dit verwerkingsproces? Wat heb-
ben ze eventueel gemist? 

Familie en vrienden
De meeste ouders voelen zich gesteund 

door familie en vrienden.

Mijn ouders gaven super veel steun en 
vrienden van ons ook. Ze zeggen dat ze 
respect voor me hebben, dat zie ik niet 
zo, maar ik ervaar het wel als steun. Mijn 
vader heeft er veel moeite mee gehad, hij 
vond het heel erg voor me. Hij zei ‘je hebt al 
zoveel meegemaakt’. Mijn moeder had er 
minder moeite mee. Hij zei dat hij het knap 
vond hoe ik omschakelde.

Maar ze worden hierbij ook regelmatig 
geconfronteerd met het verdriet en on-
vermogen van hun ouders om hen bij te 
staan. Daarnaast ervaren zij soms ook on-
begrip en onwetendheid van de kant van 
familie en vrienden en de verdere omge-
ving. In enkele gevallen komt de partner-
relatie onder druk te staan na de geboorte 
van het kind.

Professionals 
Ouders voelen zich gesteund door de ver-

loskundige en de kraamverzorgende die 
hen op gang hielp. 

S: En we zijn daar (Downpoli) zo snel ge-
komen omdat ik contact had gehad met die 
moeder uit de buurt. Die had ik leren ken-
nen via de verloskundige. Zij heeft ons met 
haar in contact gebracht. Zij raadde ons 
aan om naar de Downpoli te gaan. (…) M: 
Ze hadden ook een ervaren dame hierheen 
gestuurd, die zelf een kind met Downsyn-
droom heeft. S: Dat was de kraamverzor-
gende. Dat was echt een steun. Zij ging ook 
mee naar het ziekenhuis toen wij dat ge-
sprek hadden. Dat vroeg ze: ‘Vind je het fijn 

als ik meega om J. te verzorgen? Dan kun-
nen jullie je concentreren op het gesprek’. 
En ze is toen mee geweest.

Daarnaast wordt de kinderarts vaak 
genoemd als een belangrijk figuur aan 
het begin van het verwerkingsproces. Ook 
het contact met ervaren logopedisten en 
fysiotherapeuten, of met de pedagogisch 
medewerker die helpt met Kleine Stapjes, 
wordt vaak als steunend ervaren. 

Contact met ouders van andere kinderen 
met Downsyndroom

Een aantal ouders neemt direct telefo-
nisch contact op met de SDS. Het contact 
wordt als steunend ervaren. Als hun kind 
wat ouder is bezoeken tien ouders wel-
eens bijeenkomsten die georganiseerd 
worden door onder andere de landelijke 
SDS. Ook in de regio bezoeken ouders 
bijeenkomsten die door de regionale 
kerngroepen van de SDS worden georga-
niseerd en ervaren deze als informatief en 
informeel. Tien ouders ervaren steun van 
andere ouders die een ouder kind hebben 
met Downsyndroom. Deze contacten ko-
men meestal wat later op gang. Door de 
opkomst van social media vinden ouders 
hun weg naar lotgenotencontactgroepen 
steeds sneller.

Wat ik heel fijn vond was de steun uit de 
SDS-kerngroep. Ik ben vrij snel toen hij ge-
boren was naar die bijeenkomsten gegaan, 
naar de koffie-ochtenden. Om dingen uit 
te wisselen. Na vier jaar werd ik zelf actief 
in de kerngroep, voor mij was dat de vol-
gende fase. Ik heb denk ik heel wat kennis 
opgedaan in die beginjaren, ik wilde daar 
ook wat mee doen. Ook maatschappelijk 
betrokken zijn naar andere ouders. Ik vond 
dat ook mijn morele plicht.

 Ik vond het wel leuk om dat contact met 
ouders te hebben. Dat vind ik nog steeds. 
Als je contact met andere ouders hebt, heb 
je aan een half woord genoeg. Alle ouders 
van ‘gewone’ kinderen zeggen ‘oh dat doet 
die van mij ook’, maar het is anders. Dat an-
ders is niet goed uit te leggen. 

Steun vanuit de kerk
Eén ouderpaar voelt zich gesteund van-

uit hun kerkgemeenschap.

Toen hij geboren was waren we wel ver-
drietig, vooral de zorgen voor de toekomst 
vond ik het meest lastig. We hebben nooit 
zoiets gehad van ‘waarom wij’, of er boos 
om zijn. Of het onrecht vinden. Wij hadden 
zoiets blijkbaar vond God F. bij ons passen. 
Daarin werden we heel erg bemoedigd, we 
hebben heel veel reacties vanuit de kerk 
gehad. De kraamverzorgster zei ook, als ik 
bij mensen uit de kerk kom, hangt het altijd 
vol met kaarten. Het hing hier bomvol. Het 
waren er wel 200, gewoon bizar. Maar ook 
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heel veel teksten als van ‘wat fijn dat hij in 
jullie gezin geboren is’. Toen dacht ik ‘andere 
mensen hebben er vertrouwen in’. Dat vond 
ik zo tof om te horen. Daar was heel veel 
medeleven op een leuke en prettige manier.

Niet-steunende reacties
Ouders worden soms ook geconfron-

teerd met onhandige opmerkingen en re-
acties door anderen die als niet-steunend 
of lastig worden ervaren.

Ik weet nog wel heel goed, dat de ouder-
begeleider in het ziekenhuis zei - dat is dan 
weer dat scherpe horen - dat het goed was 
om ons al aan te melden bij MEE. Nu kon 
je het nog niet weten, maar stel dat je het 
in de toekomst niet meer aan zou kunnen. 
Toen dacht ik ‘dit kind is twee weken oud, ik 
wil er helemaal niet over nadenken dat ik 
het straks niet aan zou kunnen. Dat zijn van 
die opmerkingen die blijven hangen. (…) 
Op dat moment hoor je heel duidelijk wat 
mensen zeggen, je kan het zus of zo opvat-
ten. Ik weet nog dat een moeder bij school 
iets zei, een hartstikke leuk mens, maar die 
zei ‘als het dan geboren is dan hou je er toch 
van’. Het woordje ‘toch’ is dan zo… je hoort 
alles heel scherp hoe het gezegd wordt.

We hadden zoiets dat je het de mensen 
niet echt kwalijk kan nemen. Een schoon-
zusje zei ‘daar zit je voor de rest van je leven 
aan vast’. Ik zei toen ‘zit je niet altijd voor 
de rest van je leven aan je kind vast?’ Maar 
dat zijn opmerkingen die je altijd bij blijven. 
Maar dan denk je, als je zoiets zegt, dan ben 
je niet wijzer.

Steun door je baby
Eén ouder geeft aan zich gesteund te 

voelen door haar baby zelf en blij te zijn 
met het moederschap.

We waren een soort team, hij was een 
kameraad. Hij lachte vaak en veel en je 
hoefde alleen maar naar hem te kijken en 
dan lachte hij al. Hij trok ook grappige ge-
zichten, maar kon ook heel verbaasd kijken. 
Met van die grote ronde ogen, dat voelde 
als steun, onze eigen cocon die we hadden, 
een moeder en een kind.

Conclusie en discussie
De meeste ouders ervaren wisselende 

emoties die met ups en downs gepaard 
gaan nadat het vermoeden of de diagnose 
dat hun baby Downsyndroom heeft is 
uitgesproken. De meeste ouders ervaren 
verdriet en daarnaast spreken zij over ge-
voelens als boosheid, spanning, een gevoel 
van apathie of geleefd te worden, angst 
en schrikreacties, cynisme en teleurstel-
ling. Een klein aantal ouders geeft aan het 
Downsyndroom van hun kind direct te 
hebben aanvaard. 

De meeste ouders vertonen kenmerken 
die lijken op een verliesverwerkingspro-
ces na het horen van de (vermoedelijke) 
diagnose van hun kind. Zij moeten hun 
verwachtingen, de dromen die zij hadden 
over hun kind, bijstellen. Ouders laten in 
hun emoties en gedachten dezelfde ken-
merken zien die passen bij het verlies van 
een dierbaar persoon, zoals omschreven 
in de literatuur (zie o.a.: Kübler-Ross, 1969; 
Maes & Jansen, 2013; Steenberghe-Blok-
poel, 2011). Wanneer ouders bij dit proces 
adequate begeleiding krijgen door onder 
andere professionals, en wanneer zij zich 
gesteund voelen door met name andere 
ouders van kinderen met Downsyndroom 
en door hun naasten, pakken zij relatief 
snel het gewone leven weer op, waarin zij 
het ouder zijn van een baby met Down-
syndroom als een verrijking ervaren. Het 
vroegtijdig onderkennen van wat ouders 
en het kind met Downsyndroom nodig 
hebben aan begeleiding is hierin cruciaal. 
Hierbij kan Early Intervention een posi-
tieve rol spelen. Door de meeste ouders 
wordt dit als steun en houvast ervaren. 
Toch geven verschillende ouders aan dat 
het werken met Kleine Stapjes soms ook 
wel veel van hen vraagt.

Ouders doorlopen een verliesverwer-
kingsproces na het horen van de diagnose. 
Het is belangrijk dat er meer onderzoek 
komt naar wat nieuwe ouders van een 
kind met Downsyndroom daarbij nodig 
hebben aan psychologische begeleiding. 
Deskundigen, waaronder kinderartsen, 
moeten doordrongen zijn van het belang 
van goede informatie aan en begeleiding 
van ouders na het horen van de diagnose 
Downsyndroom. Het ondersteunen van 
ouders is in het direct belang van de kin-
deren met Downsyndroom. Een ouder die 
goed opgewassen is tegen zijn of haar 
taak als opvoeder kan bergen verzetten, 
wat de ontwikkeling en ontplooiing van de 
kinderen ten goede komt. 

 
Er is nog een andere reden waarom de 

uitkomsten van dit onderzoek juist in deze 
tijd relevant zijn. Door de voortschrijdende 
ontwikkelingen in prenataal onderzoek, is 
men steeds beter in staat om in een steeds 
vroeger stadium te onderzoeken of ouders 
een kindje met Downsyndroom verwach-
ten. Toekomstige ouders komen hierdoor 
voor de vraag te staan of zij wel of niet de 
zwangerschap uitdragen. Hoe zien men-
sen het ouderschap als blijkt dat er een 
kindje met Downsyndroom op komst is? 
Niemand kan voor de ander bepalen wat 
je in zo’n situatie zou moeten doen. Maar 
aanstaande ouders moeten wel voldoende 
toegang hebben tot goede informatie, 
niet alleen over Downsyndroom, maar ook 
over het verwerkingsproces na het ho-
ren van de diagnose, en over de beleving 
van het ouderschap door ouders van een 

kindje met Downsyndroom. Ouders die 
hierin al ervaren zijn, kunnen toekomstige 
ouders helpen om zich hiervan een beeld 
te vormen. Met dit onderzoek hoop ik bij 
te dragen aan kennis over hoe ouders van 
kinderen met Downsyndroom omgaan 
met hun eigen emoties na het horen van 
de diagnose en hoe zij vervolgens invulling 
geven aan hun ouderschap. 
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10 • Down+Up 107

Het is zaterdagochtend en ik word 
wakker van wat gerommel op de kamer 
naast ons. Ik zet mijn ogen op een kier en 
zie het ochtendlicht. Oja, zaterdag, denk 
ik. Lekker uitslapen. En ik doe mijn ogen 
weer dicht.

Ik hoor wat gefluister... ‘Elliebollie, El-
liebollie, lieve broer, wakker worden.’ 
Er wordt een stoel verschoven. Dan is 

erg. Ik word erg vrolijk van zo’n ochtend, 
en dan is het heerlijk om even om het 
hoekje van de deur te gaan kijken wat 
die twee boefjes aan het uitspoken zijn. 
Ze kijken me aan, lachen en gaan daarna 
ongestoord verder met elkaar. Nee, we 
hebben nog geen tijd voor mama.

Zo’n ochtend als deze is geen uitzonde-
ring. De twee jongens zijn dol op elkaar. 

er een hele andere zorg om de hoek 
kijken, toen bleek dat Elliot Downsyn-
droom heeft. De kraamtijd - meestal zo’n 
vrolijke tijd - werd overschaduwd door 
verwarring en verdriet.

Vijf dagen bleven mijn man en ik sa-
men in het ziekenhuis en daarna nog 
eens drie dagen in het kinderziekenhuis 
in Bergen. Mijn ouders waren naar 

Brotherhood

het even stil. Gegiechel... Ik hoor flarden 
van een kinderliedje. Ach, wat lief, ik 
glimlach in mijn halfslaap, hij zingt voor 
hem.

Onze oudste zoon, Merlijn (5 jaar), is bij 
zijn broertje Elliot (2,5 jaar) in bed gekro-
pen. Hij kan het niet laten, de aantrek-
kingskracht is te groot. Niets is heerlijker 
dan bij zijn lieve broertje in bed te krui-
pen en voor hem te zingen en voorlezen. 
En als Elliot wakker genoeg is kan er ge-
keet worden.

Ik kan me nog even omdraaien, die 
twee vermaken zich wel. Na een kwar-
tier is het volume verdubbeld en is het 
gekeet begonnen. Merlijn maakt Elliot 
aan het lachen en er klinkt een vette lach 
uit de andere kamer. Ik kan niet meer 
slapen, maar vind dat eigenlijk niet zo 

Al sinds de geboorte van Elliot, zijn die 
twee aan het dollen met elkaar. Zoals de 
twee jonge vosjes die ik getekend had 
voor op het geboortekaartje, zo is het 
geworden. En dat nog wel terwijl ik me 
zo’n zorgen had gemaakt toen ik zwan-
ger was. Dat Merlijn niet te jaloers zou 
zijn. Mijn man en ik hadden uitgebreid 
gesproken over wat te doen als de nieu-
we baby geboren zou zijn. Hoe brengen 
we het nieuws aan Merlijn en hoe geven 
we hem het gevoel dat hij net zo belang-
rijk voor ons blijft als de baby? 

Betoverd
Maar vanaf het moment dat Elliot 

geboren was, gaf Merlijn geen blijk van 
jaloezie. Hij was betoverd en vertederd 
door zijn nieuwe broer. Voor ons kwam 

Noorwegen gereisd om voor Merlijn te 
zorgen.

In die tijd hebben we Merlijn maar 
één keer gezien. Omdat de afstanden zo 
groot zijn, kun je niet zomaar even op be-
zoek komen. Ik voelde een fysieke pijn in 
mijn hart, zo erg miste ik Merlijn. Zoiets 
had ik nog nooit gevoeld. Ik denk nu dat 
het ook de angst was om Merlijn ‘kwijt’ 
te raken, omdat dit nieuwe kind door zijn 
handicap, waarschijnlijk, zoveel meer 
aandacht nodig heeft. Ik voelde mijn eer-
ste kind van me af drijven.

Natuurlijk was ik ook heel veel bezig 
met het voeden van de baby, luiers ver-
schonen, in slaap sussen. Maar Merlijn 
vermaakte zich intussen wel met opa 
en oma, en soms met papa. Hij gaf geen 
teken van gemis aan aandacht.

In Down+Up 104 noteerde Simone Hooymans haar gedachten bij de geboorte van haar zoon 

Elliot*1. In dit vervolg beschrijft Simone hoe zij de eerste jaren verder verwerkte, mede dankzij 

de harmonieuze relatie die zich ontwikkelt tussen Elliot en zijn oudere broer Merlijn. 

N.B. De Update van deze Down+Up is gewijd aan verwerkingsprocessen van ouders na de 

diagnose Downsyndroom. • tekst en foto’s Simone Hooymans, Ålvik (Noorwegen)
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Ik besefte dat hij zijn broer met totale acceptatie aankeek. 
Waarom zoveel verdriet over dit prachtmens?

Na een tijdje, toen de buien van ver-
driet en hopeloosheid uit het zicht weg-
trokken, zag ik ineens voor het eerst hoe 
Merlijn naar zijn nieuwe broertje keek. 
Hij was toen zelf ook pas 2,5 jaar, maar 
keek hem met oudere, vertederde ogen 
aan en zoende hem op zijn wangetjes. 
Ik besefte dat hij zijn broer met totale 
acceptatie aankeek. Waarom zoveel ver-
driet over dit prachtmens?

Ja, waarom eigenlijk...?
Ik geloof dat ik vanaf dat moment 

besloot om te stoppen met rouwen. Ik 
wilde dit nieuwe zieltje ook leren ken-
nen. Merlijn heeft me hier heel erg bij 
geholpen.

Bevoorrecht
Ik weet niet of we bevoorrecht zijn met 

zulke geweldige zoons. Maar zo voelt het 
wel en dat hou ik natuurlijk graag zo. Ik 
geniet in ieder geval enorm van ze. Ze 
maken me vaak aan het lachen.

Zo liggen ze te stoeien op de bank en 
het volgende moment staan ze, elkaar 
vastklampend, in een hoekje te huilen. 
Terwijl in ieder geval één van de twee 

geen idee heeft waarom er gehuild 
wordt. Ze voelen het samen!

Ze hebben een speciale, sterke band 
samen. En ik hoop dat deze altijd zo zal 
blijven. Ik probeer deze pure liefde te 
beschermen en koesteren. Maar ik weet 
ook dat het zich zal ontwikkelen en ik 
niet alles onder controle kan houden, 
al zou ik het willen. De verschillen zijn 
nu nog klein, maar zullen steeds groter 
worden. Er komt een tijd dat Elliot Mer-

lijn niet meer kan bijhouden. Hopelijk 
maakt ook dat geen verschil in de band 
die ze hebben.

We vertellen Merlijn in ieder geval nu 
al wel dat Elliot Downsyndroom heeft, 
hoewel hij nog geen idee heeft wat het 
is. Verder doen we er niet gewichtig over 
en zijn we van de gelijke behandeling. 

Zo gaat ie goed! We hebben een heerlijk 
gezin.

1 Uit Down+Up 
104, winter 
2013, pagina 
10-12:
 ‘De imperfecte 
perfectie’.
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B
AM! Dat is het dan.

Ik loop me al tijden rot te filo-

soferen over wat er gebeurd is en 

hoe het een plek te geven, een waardige 

plek, een plek waar eerlijke woorden aan 

gekoppeld zijn, voor dit gevoel en dit per-

soontje wat in ons leven is gekomen. Dit 

perfecte, imperfecte, speciale maar ook 

heel gewone, mooie jongetje, die we de 

naam Elliot Bataar hebben gegeven.

Honderden ideeën over schoonheid, 

verwachtingspatronen en ideaalbeelden 

gaan dagelijks door mijn hoofd. Tijdens 

autoritten, de fitness en als ik in de stille 

avonden in mijn atelier aan het tekenen 

ben. Ik zou er hele teksten over kunnen 

schrijven. En het is niet de eerste keer 

in mijn leven dat ik me hiermee bezig 

houd.

Mijn kind is geboren met Downsyn-

droom. Is dat erg? Nou nee. Maar dat 

wist ik in het begin nog niet. Zoals de 

kop van het krantenartikel in de Gelder-

lander, van Tefke Dannijs (actief in posi-

tieve beeldvorming van Downsyndroom  

in Nederland) al zei: Een jongen...ik wens 

u veel sterkte. Heel herkenbaar, zo gaat 

dat.
Mijn zoon werd geboren in Noorwegen. 

Daar woon ik met mijn gezin sinds 2010.

IJdel
Ik beviel, door middel van een keizer-

snee, in het ziekenhuis in het Noorse 

stadje Voss. Ondanks dat mijn man ei-

genlijk al meteen zag dat er iets ‘anders’ 

aan deze kleine baby te zien was, lachte 

de hoofdarts het een beetje weg met de 

woorden: misschien lijkt hij gewoon op 

jou (wijzend naar mij). Ja, hij lijkt op mij 

en mijn familie. Daar ben ik heel blij 

mee, want mijn eerste zoontje lijkt meer 

op mijn man. Ja, ijdel he!

Achteraf vragen mijn man en ik ons 

af waarom deze dokter, en het andere 

personeel van het ziekenhuis, ons niet 

heeft geconfronteerd met het feit dat hij 

wel eens Downsyndroom kon hebben. 

Zouden ze het niet aangedurfd hebben? 

krij-

Er was wel een arts in opleiding, en ik zal 

haar bezorgde blik nooit meer vergeten. 

Want daarmee keek ze me iets te lang 

aan nadat de hoofdarts de uiterlijke 

vergelijking met mij had gemaakt. Zij 

zag het, maar had niet de juiste papieren 

om ons te informeren. Rare wereld. Had 

ze het maar wel gezegd, dat had ons een 

paar weken vol onzekerheid en span-

ning gescheeld. En het was ook beter 

geweest voor onze kleine jongen. Want 

hij worstelde nog met enorme schom-

melingen in zijn lichaamstemperatuur. 

Hij had vaak blauwe handjes. En hij kon 

moeilijk aan de borst drinken. We had-

den hard hulp nodig in het begin en het 

ziekenhuis waar ik bevallen was wilde 

het niet meer geven. Eenmaal weg, ne-

men we je niet meer terug.

Doorverwijzing

Van een dokter in de buurt kregen we 

een doorverwijzing naar het ziekenhuis 

in Bergen, waar de waarheid overal, in 

elk kamertje voelbaar was. Weleens in 

een kinderziekenhuis geweest? Best 

moeilijk om tussen de zieke kinderen en 

vermoeide en bezorgde ouders te zitten. 

Maar daar was het dan, de waarheid, de 

realiteit van de imperfectie. We moesten 

er zelf om vragen: vertelt u ons alsje-

blieft dat onze zoon ‘anders’ is.

‘Nee, we kunnen het niet veranderen. 

Tja, je denkt naar Italië te gaan, maar je 

komt uit in Nederland.’ (Eén van de stan-

daard praatjes die gehouden worden als 

er iets onverwacht op je pad komt). Maar 

oh, oh, wat was ik op dat moment graag 

in Nederland uitgekomen. How ironic.

Maf hè, dat beeld wat je voor je hebt 

van je leven. Ik zou toch beter moeten 

weten. Het beeld is toch al vaker ver-

stoord. Alsof je naar een radio luistert 

met mooie muziek die opeens verstoord 

wordt door een vreemd snerpend geluid, 

dat als een zaag dwars door de mooie vi-

oolklanken heen gaat. Je wilt het liefste 

je oren dicht doen, maar het helpt niet. 

Het snerpen blijft, maar wordt op den 

duur wel zwakker.

over het ideaalbeeld dat de media schep-

pen over de vrouw, omdat ik met mijn 

zelfbeeld worstelde? En wordt er nu ook 

aan mijn beeld van het kind gerommeld?

Behoor ik nu tot de groep die elkaar be-

vestigt: ja, ik heb er ook één! Wat? Wat 

heb je? Mist jouw kind ook een teen? Ja, 

de mijne ook, maar op negen tenen kan 

hij ook prima lopen hoor. Of deze dan: 

mijn kind zegt alles achtersevoren. Is er 

een speciale groep waarbij ik me kan 

aansluiten, met andere ouders van ach-

terstevoren pratende kinderen?

Verwarring

Ik zal je een geheim vertellen: ik heb 

haren op mijn tenen. Jakkie! Tjee, wat 

had ik graag perfect willen zijn, maar dit 

getuigt van mijn imperfectie.

GELUKKIG MAAR! Welkom in de imper-

fecte wereld, waar iedereen onvrijwillig 

lid van is geworden op het moment dat 

hij geboren werd.

Om even verwarring te scheppen in 

mijn verhaal: eigenlijk bestaat de hele 

perfecte en imperfecte wereld niet. Er be-

staat slechts: de wereld. En daarin groeit 

van alles en wordt van alles geboren.

Toch zet ik ook daar mijn vraagtekens 

bij als ik lees over de contradictie van 

de mogelijkheid om je te screenen op 

Downsyndroom of andere ‘ongemak-

ken’. Nee, liefde is er alleen voor de ‘per-

fecte’ mens. Als we er toch voor kunnen 

kiezen, kunnen we de ‘ongemakken’ 

maar beter niet geboren laten worden. 

En waar is nou opeens die liefde voor de 

medemens gebleven? Die verschuilt zich 

gegeneerd achter de paal van de medi-

sche wereld.

Door de tijd heen verwerk ik alle reac-

ties die op me afgekomen zijn tijdens de 

kraamtijd. Er blijven een paar reacties 

hangen. Bijvoorbeeld: ‘Heb je niet aan 

prenatale screening gedacht?’ Met an-

dere woorden, dan had je het nog op tijd 

weg kunnen laten halen. Of deze: ‘Zijn 

mongolïde trekjes vallen best mee. Ach, 

ze zijn altijd zo lief en muziekaal.’ Brrr, 

kippenvel... 

Het is vast aardig bedoeld, maar wat 

moet je ermee? Ja, uw imperfecte trekjes 

Gedachten bij een jong leven  

Elliot Bataar (2) werd geboren in Noorwegen. Zijn moeder, 

Simone, noteert in dit artikel haar diepgaande gedachtengang 

bij de eerste levensjaren van haar zoon met Downsyndroom. 

‘Maf hè, dat beeld wat je voor je hebt van je leven’, stelt ze vast. 

Maar ook: ‘Ik moet bekennen dat ik wel een screening wilde.’  

• tekst en foto’s Simone Hooymans,  Ålvik (Noorwegen) 

Er wordt wat afgetest en gedokterd om 

iedereen maar een zo lang en comforta-

bel mogelijk leven te geven. De survival-

of-the-fittest-regel willen we niet toela-

ten in de mensenwereld. Laat dat maar 

over aan de wilde viervoeters. Wij ken-

nen zoiets als humanisme en liefde voor 

de medemens.

We moesten er 

zelf om vragen: 

vertelt u ons  

alsjeblieft dat 

onze zoon  
‘anders’ is



 

 

Witboek 

Downsyndroom 
-dit is wat je weten moet- 
 

Er is veel informatie over Downsyndroom.  Naast veel feiten willen ouders 

natuurlijk vooral ook weten hoe het nu echt is om een kind met 

Downsyndroom te hebben? Lukt het de ouders van nu om goede ouders te zijn 

voor hun kind en ook nog voor de andere kinderen?  

 

In samenwerking met vele ouders hebben we een witboek gemaakt.  Dit 

witboek geeft een beeld van tientallen ouders die de moeite hebben genomen 

hun ervaringen op te schrijven. En daarmee gaat dit boekje niet over 

Downsyndroom, het gaat over Mariama, Céline, Carel, Jonna, zoon van 2, Lieke, 

Ties, Jinte, Nellie, Maud, Merijn, Malik, Maura, zonen van 10 en 5, Kevin, Milan, 

Susan, Jetse, Matthijs, Simon, Pim, Démian, Nina, Noa, Filip, Phileine, Noortje, 

Lois, Thomas, Ben, dochter van 19, Mats, Sara, Matthijs en Chloë. Want ieder 

kind is uniek, heeft de erfelijke kenmerken van het gezin en ontwikkelt een 

eigen identiteit.  

 

Hierna volgt een overzicht van enkele artikelen uit het Witboek. Wil je ook 

andere artikelen uit het witboek lezen? Ga 

naar http://www.downsyndroom.nl/witboek/ of scan de code 

 
 

 

http://www.downsyndroom.nl/witboek/
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Jinte
Alsgeenanderbegrijpikdezorgvan
zwangerevrouwenvoorhetkrijgenvan
eengehandicaptkind.Waarhetgaatom
Downsyndroomwilikvaakschreeuwendat
nadeeersteonzekerheid,wellichtangst
enhetaanpassenaandenieuwesituatie
allesweer‘normaal’wordt.Ofzoalsonze
kinderartszei‘hetismaarDownsyndroom’.
BijgaandeenfotovanmijenonzeJinte.
Wenemenhiervoorhetslapennogeven
dedagdoor.Jinteis4jaarenheeftnog
tweebroertjes.Lieuwe(6)enWard(2).

Margreet van Gils

Malik
SindsMalikinmijnlevenisgekomen,
benikeensterkerpersoongeworden.Hij
geeftzoveelvreugdeinmijnleven.Ikkan
nietbeschrijvenwatikvoorhemvoel.
Ikhadnietandersgewildennu,alshet
mogelijkzouzijnomzijnDownsyndroom
wegtehalen,danzouikzeggen‘nee!’.
Hijiszopuurenstaatmetbeidebenen
opdegrond.Elkemorgenalshijwakker
wordt,krijgikeenkuseneenknuffel.En
somsalsiknaarhemkijk,krijgikbijna
traneninmijnogen,zoveelliefdevoelik
voorhem.Toenhijgeborenwerd,wasik
ergverdrietig.Nukanikmijdatnietmeer
voorstellen,wanthetiszoveelandersdan
ikdacht.Malikheeftzoveelmogelijkhe-

denenhijkanzoveel.Enbijalleswathij
bereikt,voelikmijtrots.Ikbentrotsop
mijnMalik.Hijmaaktdewereldechteen
stukjemooier!

Maartje Hammecher

Nou en!
Iklietgeenprenataletestdoen,hoewel
41jaaroud.AlsikgeenDownofandere
handicapwildehebben,wasiknietzwan-

gergeworden.Eenidiotetest,misschien
mankeerthetkindnietsenblijkthetlater
autismeofcrimineleneigingentehebben
ofhetkomtondereenauto.Deprenatale
testgeeftdesuggestiedatwehetleven
indehandhebbenenalleswijstophet
tegendeel.DejongenmetDowndiewe
kregenwasverderzoalselkanderkind.
Lief,lastig,moeilijk,geweldig,irritant.
Watzeurendemensen!Metelkkindmaak
jefouten,zoookmetdeze;daarvoel
jejedanschuldigoverofniet.Nouen?
Hijhoudtonsgezinbijelkaarendatis
eengeweldigtalent.Webelevenlolaan
hem.Jaensomszijnerzorgen.Maar
eigenlijkminderdanmetdeanderen.Hij
lijktergoedintezijnvoorzichzelfte
zorgen.Danhebikhetnietoverwassen
enaankleden.Hijweetwathijwil,zelfs
allijktheternietop.Ongetwijfeldkost
hijdemaatschappijgeldenvraagthijmij
omgeduld.Nouen!Eenbeetjecreatief
econoom/psycholoogzoudeopbrengsten
vanditsoortkinderenkunnenuitrekenen.
Wewillenallemaaleen‘gezond’kindzeg-

genwe,waaromeigenlijk?Heeftiemand
zichdatooitafgevraagd?

Jeanet de Jong-Verveer

Démian
AlseenkindmetDownsyndroomnietmeer
gewenstis,watdoejedanalsje‘gezonde’
kindoplatereleeftijdeenhersenbescha-

digingoploopt?Ishijofzijdanookniet
meerwelkom?Puur,echt,lief,zorgzaam,
attent,gastvrij,mooi,maarookkoppig,
eigenagenda,sterkenpittig.Hijleert
onszoveelenwatzijnwijtrotsdatwe
hemonzezoonmogennoemen.

Margreet de Boer, moeder van Démian,  
10 jaar

Ons Nina
Zondag8juni2014,om8.13waszeer
dan.Eenmeisje!Ninahuildegoedenzag
eenbeetjeblauw,maardatdoenzoveel
kindjesdienetgeborenzijn.Opmaandag
ginghetwelmindermethaar.Inhet
ziekenhuiswerdenfoto’svanhaardar-
mengemaakt.Waarschijnlijkeenernstige
darmafwijkingen…eenverdenkingop
Downsyndroom.Downsyndroom?Datkan
niet,wantzezieterzomooiuitenheeft
helemaaldekenmerkennietvanDown.
Maarnadatikdeergsteschrikteboven
was,washetvoormijprima.Oké,ons
NinaheeftDown,datisabsoluutniethet
eindevandewereldenookzijgaater
komen.Alleenhaardarmpjes,datwaseen
heelgroterezorg.Ninaisdeeerstevier
maandenvijfkeergeopereerd:zebleekde
ziektevanHirschsprungtehebben.
Veelmensenhebbenmijgevraagdofik
hetnietgraagvantevorengewetenhad.
Danismijnantwoordheelmakkelijk,NEE.
Wijhebbenbewustgeennekplooimeting
latendoen.Weleenmedische20-weken
echo,omdaterandereerfelijkebeperkin-

genindefamilievoorkomen,waarbijde
vraaggesteldkanwordenofheteerlijken
humaanisomeenkindjedaarmeeopde
wereldtezetten.Bijdezeechoisniets
bijzondersnaarvorengekomen.
Ikblijferbijdatdetestendiegedaan
kunnenwordennietvanderealiteitzijn.
Enwaarom?UitdeNIPTtestkunnenmaar
driechromosomaleafwijkingengevonden
worden.VeelmensendenkendatDown
heteindevandewereldbetekent.Maarze
staannietstilbijalleandereafwijkingen
ofanderebeperkingendievoorkunnen
komen.Watalsernadegeboorteiets
gebeurtwaardoorjekindjeeenbeperking
overhoudt?Ofhetblijktdathijautistisch
isofADHDheeftofeenanderepsychische
stoornis.Datstonderbijdeechoook
nietbij.Zegjedanook‘nuis-ienietmeer
perfect,dusnuhoefikhemnietmeer?’
Ikhebhetideedatmensentesnelhet
perfectewillenenwatisnouperfect?
VooronsiszowelonsFlooralsonsNina
perfect!
Enwatdetoekomstbetreft…Dieisvoor
niemandzeker,duswaaromzoudatdan
voorNinawelmoeten?

Karin de Bresser
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Milan
Ikwas36jaartoenikzwangerraakte
vanonstweedekind.Onzedochter
Romywastoeninmiddelsvierjaar.
Zoweldehuisartsalsdeverloskundige
boodonsprenatalescreeningaan
vanwegemijnleeftijd.Directhebben
wijdezeonderzoekenvandehand
gewezen,wantwatdeuitslagookzou
zijn,ditkindjewas-hoedanook-
meerdanwelkom.Tochhebikerwel
rekeningmeegehoudendatikmeer
risicoliep.
Mijnzwangerschapverliepvoorspoedig
enMilanwerdgeborennaeensuper-
snellethuisbevalling.Hijmoestwel
naarhetziekenhuisomindecouveuse
zijntemperatuuroppeiltekrijgen.
Echter,naonderzoekdoordekinderarts
bleekalgauwwatermetMilanaan
dehandwas.Dekinderartszei:‘Bent
ubekendmetDownsyndroom?’Toen
wistenwenatuurlijkgenoegenzakte
degrondbestwelevenonderonze
voetenvandaan.Helemaalomdatde

Simon
OnzezoonSimonwerktopeenkinder-
boerderijinLeidschenveeneninrestau-

rantdeSmulhoeve.Hijwoonternaastmet
veelplezier,met12anderebewoners.
Iederweekendkomthijnaarhuis,wezijn
erggehechtaanelkaar.Simonishetzon-

netjeindefamilie,altijdvriendelijken
eenknuffel,veelgevoelvoorhumor.Als
erietsspeeltvanonvredeofconflicten
wilhijdatgauwweghebben,hijwilvrede
bijiedereen.
Metdevierkleinkinderenkanhijhet
goedvinden,erstaataltijdeentraktatie
ofDonaldDuckvoorhenklaar.Zonder
Simonzouhetlevenmaarsaaizijn,hij
weetaltijdwelietsgezelligstebedenken,
nodigtiedereenuitvooreenbezoekjeof
leukeactiviteit.
Zijnbroerenzussenstaangraagvoorhem
klaar.Logeerpartijtjes,etentjes,Simon
weethetwelteverzinnenenniemand
kanhemdatweigeren!Zijngezondheidis
goed.Welopletten:nietteveelsnoepen!
Metkleinedingenishijtevreden.Hij
roepthetbesteinmensenop.Simonis
eenechteleukezoon,broer,neef,klein-

zoon…enmijnbestevriend!
 

Will Kranenburg, moeder van Simon

Chloë
Wijhebbenerbewustvoor
gekozenomgeentesttelaten
doentijdensdezwangerschap
vanonzebeidedochters.Het
wasduseengroteverrassing
toenChloë,onzetweede,werd
geborenmetamandelvormige
oogjes.Watbenikachterafblij
datwedeprenatalescreening
niethebbengedaan,wateen
onzekerheidheefthetons
bespaard!Heteersteoogcon-

tactmetChloëgafnamelijk
antwoordopalleduizenden
vragen.Ikwasverliefd.Ikhad
mijneigenlotjeuitdeloterij
alssteuninmijnarmentoenal
hetverdriet,omeentoekomst
diewenunooitmeerzouden
hebben,doormijheenraasde.
MoederzijnvoorChloëis

zwaarderdanvoormijnoudste
dochter.Terwijlvoorhaaralle
padenalgebaandzijn,moeten
wehardwerkenvoorChloë’s
plekjeindemaatschappij.
Ikbenvóórprenatalescree-

ning,maarikvraagmewelaf
ofweeropdejuistemanier
naarkijken.Ikhoopdatalle
oudersdieeenkindjever-
wachten,beseffendaterzo
ontzettendveelisdatniet
aangetoondkanwordenmet
zo’ntest,wathetlevenvanje
kind(enjoualsouder)zwaar
kanmaken.Mijndochteris
gelukkigengezond,wijzijn
zielsgelukkigenonzetoekomst
blijktevenrooskleurigtezijn
alshetaltijdalwas.Datisniet
tetestenmetdatbuisjebloed.
Datvoorspeltnietdatwijeen
perfectpakketjepuurgeluk
hebbengekregenalsdochter

enzusje.Hoeveelintenserwij
hetlevenervarensindszijer
is,wateenbijzonderedingen
diemooieogenlosmakenbij
mensenomhaarheen.
IkbenblijdatdeNIPTeris,
datweopeenveiligemanier
chromosomaleafwijkingen
kunnenvindenbijonzeonge-

borenkindjes.Maarikhoop
datdeoverheiddeinvoering
vandezetestgaatbegeleiden
metgoedevoorlichtingvoor
aanstaandeouders.Dealge-

menegedachtebijdetestis
volgensmijnogsteedsdat
mendenktdateriets‘uitgeslo-

ten’wordt.Weinigmensenbe-

seffenwatzeoverkomtbijeen
positieveuitslag.Hetwaanzin-

nigedilemmawaarjedanmee
wordtgeconfronteerd,daar
moetenwemeeaandeslag
alsoverheidenmaatschappij.

LatenwetegelijkmetdeNIPT
onsinzettenvooreenvangnet
voordezeouderszodatzeeen
weloverwogenbesluitkun-

nennemen.Alsweonsnog
meerinzettenommensenmet
Downsyndroomgelijkwaar-
digmeetelatendoeninde
maatschappij,danbenikniet
zobangvoordetoekomst.Dan
gebeurterinhetgrootwater
inhetkleininonzekringis
gebeurd.Chloë’saanwezigheid
isgenoegommetallevooroor-
delenafterekenen.
Erisnietswatikandershad
willendoenofbeslissen.Het
enigewatiknogzouwillen
veranderenisdathetinNeder-
landdoodnormaalwordtdat
onzekinderenmetDownsyn-

droomgewoonmeedoen.

Annemieke

artsookverteldedatMilaneenhartafwijking
had(AVSD).Natuurlijkhaddenwebijdie
mogelijkheidstilgestaan,maartegelijkertijd
dachtenwedanaltijd‘datoverkomtons
niet’.Allerleigedachtenspooktendoorons
hoofd.Watstondonsallemaaltewachten?
Deeerstedagenhebbenweveelgehuild
enwasikvooralbooswaaromonsditwas
overkomenenvroegikmeafwatiktoch
fouthadgedaan.Maaralheelsnelgingbij
onsdeknopomenzijnweervoorgegaan
metheelonshart.Natweewekenzieken-

huismochtMilangelukkigmetonsmeenaar
huis.Hetheftigstvondikdehartoperatie
toenMilaneenhalfjaaroudwas.MaarMilan
hersteldeergsnel.
Nu,achtjaarlater,kanMilanveelmeer
danikooithaddurvendromen.Ikhebwel
geleerddatjeveelverderkuntkomenalsje
kuntdenkeninuitdagingeninplaatsvan
onmogelijkheden.Hoegeweldigishetdat
Milannuingroep3vaneenregulierebasis-
schoolzitendatjevandejuffentehoren
krijgtdathijeenmeerwaardeisvoorde
klas?Kippenvelkrijgikdaarvan.
WelofnietkiezenvoordeNIPT…daaris
iedereenvrijin.Maarikvraagmedantoch
af:Welkegarantieshebjeinhetleven?Geen
één!Alwordtjekindjenogzogezondgebo-

ren,datisgeengarantievoordetoekomst.
Erzijnzoveeldingendiejekindinhetleven
kanoverkomen.Besluitjedanookjekind
wegtedoen,omdatjediezorgennietwilt?
Ikhebiniedergevalgeenmomentspijtge-

hadvanonzebeslissingomgeenprenatale
screeningtelatenuitvoeren.Ikhebonbe-

zorgdkunnengenietenvanmijnzwanger-
schapenikhebereenprachtzoonbij.

Regina van Etten
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Filip
Hethadzomooikunnenzijn.Datschreefiktweedagennadegeboorte
vanFilipineene-mailaaneengroepvrienden.Bijhunbezoektweewe-

kenlaterverteldeéénvanhenmedathijdaarergvangeschrokkenwas.
Datbegreepikwel,maarwijwarenzelfookenormgeschrokkentoende
ochtendnazijngeboortewerdveronderstelddatonszoontjeDownhad.
Hijisnunet1jaarenikherinnermedatmomentnoggoed.Dewoor-
denvandearts-in-opleidingdiehetzei,zijnnasaalenZuid-Nederlands
klinkendestem,zijnpriemendeenernstigeblikenhetongeloofdat
doormijnhoofdzoemde.Datikmeteentegensputterdeoméénvande
uiterlijkekenmerken(deliggingvanzijngrotetenen)diehijnoemde,te
verklaren.Paniekenongeloofstredenomvoorrang.Toeneenverpleeg-

kundigediewededagervoorookalhaddengezien,hetzelfdevermoeden
uitsprak,brachtdatvreemdgenoegenigerust.Maarzoalsikinmiddels
ookhebgelezenbijveelanderen:mijnwereldstorttein.
Maardewederopbouwbegonmeteen.Ookzoalsbijaldieanderen.In
deduisternisvandetranen(watzullenwehetzwaarkrijgen!),ang-
sten(watalshijbijnanikszalkunnen?)enschuldgevoelens(hijiswél
helemaalblijmetons)doorverschenenlichtpuntjesvannieuwetoe-

komstdromen.Zijnmoedereniksprakentegenelkaarelkefoutegrapof
zorguitdieinonsopkwam.DaarinhoordenwedatwealintensvanFilip
hielden.Daarnaastwondeherinneringaanmijneersteechtevadermo-

mentterrein.Datwaseenuurnazijngeboorte,toenFilipbijmamma
werdweggehaaldomgewogenteworden.Hijhuildeeniklegdemijn
handopzijnhoofdenzeizijnnaam.Hijkeekmeaanenkalmeerde.Toen
benikvadergeworden.Hetverdrietendeangstenwerdenlangzaam
maarzekerlichter.Mijnvriendenluisterdennaarme,aanvaarddenmijn
worstelingen,maartoondenzelfvooralenthousiasmeoverFilip.Wanthij
waser.Hijiser.Hijlachtnaarme,hijkijktboosnaarme,hijlaatzich
doormekalmeren.Hetisfantastischomzijnvadertezijn.

Pepijn de Boer

Kevin
Ikmaakmezorgenoverdediscussieomtrentkinderen
meteenbeperking,onderwiekinderenmetDownsyn-

droom.Vooraloverdemedischemogelijkhedendiehet
voorouderssteedsgemakkelijkermakenomeenkeuze
tegendezekinderentemaken.Ikkangerustzeggendat
dekomstvanonzezoonKevinhetmooistewaswatin
onslevengebeurde.Endatditindeloopderjarenalleen
maarmooierwordt.Webelevenzoveelplezieraanhem.
Dezekinderengevenjelevenietsspeciaals,watmoeilijk
teomschrijvenis.Maaralleoudersmetspecialekinderen
zullenditvolgensmijbeamen.Ennatuurlijkhebjeook
jezorgen,overhoehetverderzalgaanalsjealsouders
dezorgnietmeerkuntgeven.Maarwelkeouderheeft
geenzorgenomzijnkinderen,iedereentoch!Ikzieonze
zorgennietalszwaarder,maargewoonalsanders.Het
zienopgroeien,hetplezierendepuurheidvanonzezoon
Kevinzouikvoorgeengoudwillenmissen.

Anja Weenink

Susan
‘IkhebeenChineesjegebaard’,zeiiklol-
ligenkeekommeheen.DeblikinRoels
ogenvergeetiknooitmeer.Dieklopte
niet,zokijkthijnooit.Roelkijktaltijd
volzelfvertrouwenenhoopenheeftaltijd
tekst.Nuishijstil,bezorgdeneenbeetje
leeg.Deverloskundigevraagttottwee
keertoeofwegetesthebben.Ikraakge-

irriteerd.‘Nee,natuurlijkniet,muts’,denk
ik.Deverloskundige:’Wedenkendatze
Downheeft.’Mijnademwordtafgeknepen,
ikhoorgeraas,ikvalineendiepgat.
Roelwordtwatwit.Ikvoelmeschuldig,
mijnschuldisditallemaal.Ikhadhem
eenleukgezondkindjemoetengevenen
nudit.ArmeMarlies,nukanzenooitleuk
spelenenwordtzeopschoolgepest.
Ikbenopgeluchtalsiedereenweggaat.
Evenalleen.Susanknort,trekthaarlipje
inenmaakteenzuigendgeluidje.Ikleg
haarweeraanenjahoor,zedrinktweer.
Wezijnsamenenikvoelmeeenleeuwin.
Ikzalvoorjouzorgen.Ikhebmelk,ikben
jouwmoeder,ikzaleraltijdvoorjezijn.
Dedokterbekijktmijnmeisje.HetDown
isniettemissen,enzeiskoud,veelte
koud.Haarzuurstofgehalteistelaag.
Zemoetindecouveuse.Zeproberente
prikken,verpleegkundige1en2.Susan
huiltenisboos,eenpittigtantetjezeg-

genze.Maarikziedatzevermoeidraakt
enikwordboos.Ikslajullieallemaalhet
ziekenhuisuit,denkik.Deintensivistlukt
het.EindelijkmagzeslapenenRoelgaat
naarhuis.‘Wiltuliggen?’Nee,natuurlijk
niet,ikmoettochopSusanletten.‘Als
zehongerheeft,gevenwehaarweleen
flesje.KinderenmetDownkunnentoch
nietuitdeborstdrinken.’Moetenjullie
eensoplettenwatSusanallemaalgaat
kunnen.Stommedozen.
Ikbenboosenblijfboos.Opdeslange-

tjes,decouveuse,deandereoudersmet
hunperfectekindertjesendiestomme
verpleegkundigendiecontinuvragenof

iknietmoetliggen.Erkomteenkinder-
artsmeteenschareco-assistentenen
kilnoemthijalleDown-kenmerkenvan
Susan.Enallebijbehorendeziektesdieze
kankrijgen.‘ZeheetSusan,datbetekent
lelie’,zegikmoeenopeenskijkenzealle-

maalbeschaamdenschuifelenweerweg.
Mensenkomenengaan.Iedereenis
liefenbetrokken.‘Jezieternietsvan’,
zeggenze.Maardatiseenenormelieve
leugen.ZeheefthartstikkeDownen
somsdenkikurenachterelkaar‘zeheeft
Down,mijnkindheeftDown,ikhebeen
kindmetDown’.Emotiesrollendehele
dagoverelkaarheen;ongeloof,verdriet,
schuldgevoelmaarvooralboosheid.Ik
hebhiernietomgevraagd,iedereendoet
stom,waarombegrijptniemandme.Ik
benwoedend.Rotmensen,allemaal.
Hetisnuvijfjaarlater.Hetlevenmeteen
kindmetDownisbijtijdenwijleheel
zwaar.Jelooptdoorstroop.Tweestappen
vooruitendrieachteruit.Allesduurtlang,
elkefaseopnieuwenikbengeengedul-
digmens.Ietsregelenblijkteenbergte
zijndieafentoeniettebeklimmenis.
Bergenpapierenhonderdentelefoontjes.
Killemensendiemijnkindalseenproduct
zien.Demensendiekijken,mensendie
denkencommentaartemoetenleveren,
mensendiehetgoedbedoelen.

Dominique van der Knaap
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Merijn
Toenonzedochteranderhalfjaarwas,wildenwe
graageentweedekindjeomonsgezincompleet
temaken.Alsnelwarenwezwanger.Naeenvlotte
bevallingwerdonzeprachtigezoonMerijngeboren
Hijdeedhetgelijksuper.Hijdronkkrachtigaande
borst.Welmoestenwenogeveninhetziekenhuis
blijven,omdathijinhetvruchtwaterhadgepoept.
Maarnadatdekinderartshembekekenhadmochten
wenaarhuis.Grotezusmochtdanookeindelijk
haarbroertjebewonderen.
Tijdensdeeersteweekkreegikevenmijnvermoe-

densdaterietsmetMerijnaandehandwas.Hij
hadeenslappenekentussenzijngroteteenende
teenernaastzattochwelveelruimte.Hijzaltoch
geenDownsyndroomhebben?
ToenMerijn10wekenwaskwamikopeenochtend
methemophetconsultatiebureau.Deverpleegkun-

digedaarhadvermoedensdatMerijnDownsyndroom
konhebben.Uiteindelijkhoordeikhetvandearts.
Toenzaktedegrondonderonzevoetenvandaan.
Watwarenwebeidenintensverdrietig.‘Ineens’
warenwedeoudersvaneenkindjemetDownsyn-

droom.Hetwasmoeilijkdittevertellenaanonze
familieenvrienden.Maarwemerktendathetsteeds
makkelijkerwerd.Dereactieswarengoed.Wekon-

denhetzelfsteedsmeereenplaatsjegevendoorer
metelkaarenmetanderenovertepraten.Eenweek
nadeuitslaghaddenwedehartecho.Ondanksdat
Merijnhetsupergoeddeed,maaktenweonsdaar
ergdrukover.Gelukkigbleekzijnhartjegezond!
Wateenopluchting.
Merijnisinmiddels5maanden.Deeerstehelftvan
zijnlevenwistenwevanniets.Iserdaarnaietsver-
anderd?Nee,eigenlijkniet.Wehieldenalheelveel
vanhem,enzijndateigenlijknogmeergaandoen.
Wezijnontzettendtrotsophem.Hijdoethetsuper,
drinktgoedaandeborst,groeitgoed,isvrolijken
tevreden,brabbelt,lachtenroltalvanaf4maanden
fanatiekomvanrugnaarbuik.Wezoudennietmeer
zonderonzebeidekinderenkunnen.Wewillenvoor
beidenhetzelfdeendatisdatzegelukkigzijn.

Bianca Moorman

Jetse
Jetse,geboreninaugustus2012en
opditmomenteenontzettendon-

deugendeenondernemendepeuter.
ToenhijbijdegeboorteDownsyn-

droombleektehebbenwasditwel-
geteldeenpaarsecondenschrik.Dat
zalwaarschijnlijkhet‘onbekende’
zijngeweest.Mijnpartnerenikhad-

dendaaropvolgendgelukkigdirect
hetintensehoudenvangevoel.
Heerlijk!Ondanksdathebbenook
wijminderleukereactieservaren.
Waar95procentvandereactiesop
Jetse’sgeboorteblijdschapwas,was
deoverige5procentzeerkwetsend.
Kaartenmettekstenals:ontzettend
veelsterktegewenst,zijnregelrecht
deprullenbakingegaan.Weschrok-
kenhierbestvan.Waarzoudenwij
sterktevoornodighebben?Wijhad-

denimmerseengeweldigmannetje
opdewereldgezet!Mensenmet
reactiesdaterzorgenzoudenzijn.
Noujazeg,houop.Diezijnervoor
onsnietmeerdanbijeenander,
maarsommigemensenwildendat
blijkbaarbenadrukken,opdringen
leekwel.Ondanksdatjehetzelf
nietzovoelt,doennarereacties
vanmensenweldegelijkwatmet
je.Onbegrijpelijkdatsommigendat
nietbeseffen.Nietbeseffendathet
binnenkomtalsafkeuringrichtingje
kindoponsalsouders.Het‘ex-
cuus’wordtautomatisch:‘johdatis
onwetendheid,zewetennietbeter’.
Jammerisalleenweldatdiemensen
hierdoorditprachtige,liefdevolle
momentuitjelevenvooreenklein
deelevengoedkapotmaken.Datis
welernstig.Feliciteeronsmaarge-

woon,wanteriseenprachtigventje
geboren.Jetseisvooronsnamelijk
niet‘JetsemetDownsyndroom’,
maaronzefantastischezoonJetse.
Inmiddelszijnwemetonsvieren.Er
iseengeweldigdochtertjeenzusje
bijgekomen,Julia.Jetseontwikkelt
zichnetalseenkindzonderextra
chromosoom,alleenwatlangzamer.
Hetvaltonseigenlijkhelemaalniet
op.Wijstimulerenenhelpenhemen
hijbepaalthettempowel,waarwij
weerheerlijkinmeehobbelen.Wij
zijn,netalselkeouder,onwijstrots.

Eva en Wietse van Deelen

Mijn zoon is 2
Helaaskrijgikveel(voornamelijkgoedbedoelde)stereotypentehoren.‘Ze
zijnaltijdzovrolijk.’Daarnaastvragenveel,vooralzwangere,vrouwenofik
eenNIPTgedaanzouhebbenalsikdiemogelijkheidhad:Ja.Devolgende
grotevraagvanhen:zoujijdezwangerschaponderbrokenhebbenalsuitde
NIPTgekomenzouzijndathijDownheeft?DatmijnzoonDownsyndroom
heeft,wasbekendvoordegeboorte.Mijnervaringisdat‘weten’jedemoge-

lijkheidgeeftomjekennisoptebouwen,zodatjeeengoedevoorbereiding
hebt.
Alsumijnkindziet,zietunietaldekinderen/mensenmetDownsyndroom.
Uzietmijnkind,metzijneigenkarakter.Hijisonderzoekend,stoutenzeer
ondernemend.Hijmoethardwerkenomvaardighedenaanteleren,maarhij
isleergierig.Hijmoetvakernaardedokter,maarbouwtzijnweerstandelke
dagweerop.Doorzijnkomstlerenwijzelfookveelmeer.Wiehad(voorde
geboortevanmijnjongste)gedachtdatmijnouderezoon(4)kundigzou
zijninNederlandsmetgebaren.ZijnbroertjemetDownisdattrouwensook.
MochtikdestijdseenNIPTgehadhebben,danhadiknogsteedsvoormijn
zoonmetDowngekozen.Netzoalszijnouderebroer,ismijnzoonunieken
daargenietikelkedagvan.

Eugenie 
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Noortje
Wehoordentijdensmijnzwanger-
schapdatonskindDownsyndroom
heeft.Onzewereldstortteopdat
momentevenin.Alsnelbesloten
weervoortegaan,hetisons
kind,enzeergewenst.
Noortjeislichamelijkgezond.
Daarmeeprijzenwijonsgelukkig.
Eenverkoudheidisheftigeren
duurtlanger.MaarNoortjeiseen
bikkel.Zeklaagtzeldenenkomt
eraltijdweerbovenop.Natuurlijk
maakikmeweleenszorgen.Ook
overhaartoekomst,metdehui-
digebezuinigingen.Zaldemaat-
schappijhaardankeihardlaten
vallen?Ikziedepositievekanten.
Velemedewerkersenvrijwilligers
diezichmetliefdeinzettenom
ookmensenmeteenbeperking
eenzinvolletoekomsttegeven.
Natuurlijkbenikweleensgefrus-
treerdalsikeenhandelingvoorde
duizendstekeerherhaal,diemaar
nietwilbeklijven.Maarhaartrotse
snuitjealswehaareenapplausje
geven,omdatzeietswelgoed
heeftgedaan,maaktallesweer
goed.
Noortjeheeftwelhetbegripvan
een2-jarige,maarpratendoetze
nogniet.Communicerendoenwe
metgebaren.Verbazingwekkend
hoesnelzedieleert.Hoefijnis
hetdatzekanaangevendatze
wileten,spelenofslapen.Dit
voorkomtfrustratieengeeftgezel-
ligheid.Hetgevoeldatzemeekan
doen.Samenliedjeszingenmetde
gebarenerbij.Daargenietze
zichtbaarvan.Doordatzenogniet
praat,hebikgeleerdheelgoed
naarhaartekijkenenteluiste-

ren.Mijneigengedachtenstop
tezettenente‘horen’watzewil.
Ditluktnietaltijd,maargaatme
steedsbeteraf.
Natuurlijkbenikweleensverdrie-

tigalsikeenandere2-jarigezie
rondlopenenverstaanbaarhoor
praten.Dezemomentendurenech-

tersteedskorter.Dankijkiknaar
onseigenmeisjeenvoelikme

enormtrotsenverbonden.Noortje
isPuur.NoortjeisLiefde.
Noortjeisonzedochter.Waarinwe
ookonzekaraktereigenschappen
terugzienenuiterlijkegelijke-

nissen.Enohja,zeheeftook
Downsyndroom.
Vooronsstaatdatsteedsmeer
opdeachtergrond,maarde
buitenwereldhelptonsdagelijks
herinneren.Doorbijvoorbeeldde
blikkenopstraatindewandelwa-

gen.Somsvolmedelijdenofvol
verbazing.Hé,zebestaanookecht
ennietalleenoptv.Ofdoorde
lastigekeuzesvankinderopvang
enschool.Maarhetishetknok-
kenmeerdanwaard.Omdatjehet
bestewiltvoorjekind,netzoals
iedereandereouder.
Mijnmeningisdatkinderenmet
Downsyndroommiddeninde
maatschappijhoren,juistomdat
zeons,endusookanderekinderen
envolwassenenveelkunnenleren.

Marion

Prachtjongen
Navelejarenwerdeindelijkonzezoongeboren,eenprachtjongen. 
Preciesgoed,allesklopteenwijwarenverschrikkelijkblij.
Enja,dathijDownsyndroomheeftennogwatmeerprobleempjes,doet
erniettoe.Hijisvanonsenwehoudenzielsveelvanhem,netalsvan
zijnzus.Downsyndroomisnieterg,jemoeteralleenaanwennenenje
krijgthetwatdrukkerinjeleven.

Ton Hulst

Maura Vida
Toenwijhoordendatwezwangerwarenvaneenkindje
metDownsyndroomnaeendubieuze20weken-echo
endeNIPTtestinBelgië,waservooronsgeentwijfel
mogelijk.Endanstajeineensvooreenhelerarekeuze...
Kiesjevoorlevenofdood?Altijdgezegddateenkind
meteenhandicapookwelkomzouzijnendanbenje
ineensechtzwangervaneenkinddatDownsyndroom
heeft.
Eendagoftweemoestenwijhetlatenbezinken.De
uitslagvandeNIPTdelenmetfamilie,vriendenencol-
lega’s.Verdrietomhetkinddatwenietzoudenkrijgen.
Verwachtingenmoestenbijgesteldworden.Enindietijd
datwenoggeenkeuzegemaakthadden,gavenwejoude
naamMauraVida.GrootLeven,wantzovoeldejeal.
Wateenopluchtingdatwekozenvoorleven.Wateen
opluchtingdatjijgeenslokdarmafsluitingbleekteheb-

bennadegeboorte.Jemoestevensterkworden,maar
naenigdoorzettingsvermogenvanonssamen,mochten
wenaeenkleinetweewekennaarhuisenkonjenadrie
maandenlekkerzelfaandeborstdrinken.
Watdoejehetgoedmeisje!Nualweerzesmaandenoud.
Watbenjeeenlievekleinezusenwateenwolkvaneen
baby.Jehebtietsaandoenlijks,mensenzijnvaakdirect
verliefdopjouofvindenjeeenheerlijkkind.Zo’nopen
entevredenblikinjeogen.Watzijnwijtrotsopjou.
Wedenkenweleens:steljevoor?!Nadatjegeborenwas
huildenwe,nietomdatweverdriethadden,maaromdat
alleenaldegedachteaanhetafbrekenvanditleven
onverdraagzaamis.Hoehebbenweooitkunnentwij-
felen,alwashetmaarkort?Watzijnweblijdatweer
nietalmetde12weken-echoachterzijngekomen.Wie
weethaddenwedaneenanderekeuzegemaakt.Jehebt
Downsyndroom,maarjebenthetniet!JebentMaura,
kleinezusvanMinthe,kleindochtervantrotseoma‘sen
opaendochtervanons.Jebentmeerdanwelkom,sinds
jegeboorteiservooronsgeenmomentvanverdriet
geweestomjou.Werealiserenonsdatwehetgetroffen
hebbenmetjou.

Boy en Linda
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Nellie
VierjaargeledenwerdonzedochterNellie
geboren.Tijdensdezwangerschaphadik
weleenshetgevoeldaterweleensiets
metdebabyzoukunnenzijn,aldachtik
daarbijnooitaanconcretedingen.Toen
deartsonsverteldedatzijDownhad,
dachtikalleen‘oké,danisdathetdus’.
Mijnmanenikkekenelkaaraanenwisten
dathetgoedwas.
Wekwamenineenmedischemolen
terecht.Nelliedronknietzelfenhadeen
hartprobleem.Deeerstejarenvanhaar
levenwarenquazorgdruk.Zespuugde
enormveel,urenzatenwemeteenspuit
voedingtoetedienen,maandensliepen
wemeteenmonitoraanhaarbed,ze
ondergingeenhartoperatie,zekreegeen
PEGsonde,zewerdgeopereerdaanhaar
vingertjes(diezatenaanelkaargegroeid),
haaramandelenwerdengeknipt.Ze
hadvaakobstipatie,braaktealalsjein
haarmondgebiedkwam,dewasmachine
draaideoveruren.Zehadlogopedieen
fysiotherapienodig.
Nuzijnwevierjaarverder.Nellieeetnog
niets,kannognietlopen,enheeftbij
alleshulpnodig.Zepraatalwelwaten
heefteenboekomtecommuniceren.Ze
gaatinmiddelsdrieochtendennaareen
geweldigkinderdagcentrum.MaarNellieis
nietzielig!Nellieweetprecieswatzewil,
heefthumor,ondeugendestrekenenis
altijdvooreenlolletjeteporren.
Zwaar?Nee,datishetniet.Hetisiedere
keerweeruitvindenenleren,maarboven-
algenieten.Vanhaarpuurheidenhaar
vermogenomtelevenínhetmoment.
Mijngrootstezorg?DatisNellie’splekin
demaatschappij.Eenmaatschappijwaarin
hetdraaitompresterenenwaarkinderen
alvoorzegeborenwordeneenetiketop
krijgenendesgewenstookgedoodworden
omdatzenietwelkomzijn.Waarmen-

sensomsnietlijkentebeseffendateen
gezondkindkrijgenookgeengaranties
biedt.Nellieheeftonslevenenormver-
rijkt.Eigenlijkkunjejealsmoederniet
voorstellendatiemandjoukindonge-

wenstvindt.

Nelleke de Koning-Zoutewelle

Thomas
Toeniktijdensmijn
zwangerschaphoordedat
ikeenkindjemetDown
zoukrijgen,storttemijn
wereldevenin.Ookvoor
mijnoudstezoontjezag
ikhetsomberin.Hijzou
(dachtik)nietechtmet
zijnbroertjekunnenspelen
enzijnbroertjezouafhan-

kelijkvanhemzijn.Door
heelveeltelezenenin-

formatieoptezoekenover
Downsyndroomendoorde
goedesteunvanmijnlieve
mandieervanafhetbegin
volopvoorging,konikhet
snelverwerken.Maartoch
bleefhetheelengtotde
bevalling.Jeweetnietwat
jemoetverwachten.Ikwas
bangdatiknietgenoeg
vanmijnkindzouhouden

omdathijanderszouzijn.
ToenwerdThomasgebo-

ren.Ikwasopslagverliefd
opdatmooierondekoppie.
Ikdacht:‘hebikmehier
zodrukovergemaakt?Had
ikditmaargewetenvan
tevoren’.Ondanksdatde
weginhetbeginlangwas
opmedischgebied,ben
iknogevenblijmethem.
Sterkernog;ikhebheel
veelrespectvoorhem.Wat
hijinzijnkorteleven

allemaaldoorstaanheeft,
daarkaniknogwatvan
leren!Natuurlijkhebjeaan
eenkindmetDownmeer
werkdanaaneengemid-

deldkindzonderDown,
ookwatmeerafspraken,
maardaargajevanzelfin
mee.Wehebbenhetgraag
voorhemover.
Opmedischgebiedzijnwe
nogniethelemaalklaar:
hijmoetnogeenoperatie
aanzijnhartklepjekrijgen,
maardatkomtvastwel
goed.Ikhebalgezienwat
hijkanendatisonvoor-
stelbaarveel.Zotrotsop
mijnmannetje!Ikhad
hemvoorgeengoudwillen
missen.

Een heel dankbare moeder

Max
ToenikMaxnaeenhelesnellebevalling
trotsenblijinmijnarmenhield,zagik
hetineens.‘Hijheeftscheveoogjes’,zei
iktegenmijnman.‘Ja,hijisperfect’,
antwoorddehijontroerd.Hetdrongniet
helemaaldoorwaaropikdoelde.De
kinderartsdieevenlaterkwamkijken,viel
hetookop.HijsprakuitdathijDownsyn-

droomvermoedde.Daarzatenwedanin
deverloskamer.Ditzijnnudemomenten
inhetlevenwaaropjeeenboelinforma-

tietegelijkteverwerkenkrijgt.
Ikkeekonskleineventjenogeensgoed
inzijnoogjes;hijkeekzoliefterug!Enik
bedachtme:‘Wehoevennietopuitsluitsel
vandeartstewachten,hetiszo,jehebt
Downsyndroom,enhetishelemaalgoed
zoalshetis,jebentwelkom,ikvoelme
vereerdjouwmoedertemogenzijn.’Op
eenofanderemanierwasditvoormijeen
momentwaaropallessamenviel.Alsofik
ineenkleinesecondebeseftedatikaltijd
algewetenhaddatikmoederzouworden
vaneenkindjemetDownsyndroom.Alsof
hethelemaalkloptezo.Ikkonhetmeteen
accepteren.
Datnamnietwegdaterveeloponsaf
kwam.Wewarennietalleenvoorheteerst
oudergeworden,maarnuookoudervan
eenkindjemetDownsyndroom.Watbete-

kentdit?Heeftonskindjeeenverhoogde
kansopallerleiaandoeningen?Hoezalhij
zichontwikkelen?Hoezalhetindetoe-

komstgaan?Metdekraamvisiteginghet
gesprekalgauwoverDownsyndroom.‘Ze
kunnenvaakgewoonnaardebasisschool’
en‘hetzijnzulkevrolijkekinderen’.
Ikwildevooralvierendatikmoederwas

gewordenvaneenprachtigventje.Enik
wildehetoverdegewonebabydingen
hebben.Overdegrappigegeluidjesdie
hijmaaktetijdenshetdrinken.Overhoe
vaakhijeenvoedingkreegenofhijeen
boertjehadgelatenofoverweereenrom-

pertjevolspuitpoep.Ikwasindeeerste
plaatsmoedergewordenvaneenlieve
baby,vaneenindividu,vanMax!Hijhad
aldietijdinmijnbuikgezetenennuwas
hijdaardan.Alleswasgoedgegaan,er
wasalleredenvoorfeest!Enja,hijbleek
eenchromosoomextratehebben.
Ikkijknaarmijninmiddelstweejarige
peuter.Hijstaatbijdebankenluistert
naareencdmetkinderliedjes.Hijluistert
aandachtigenkijktdromerigvoorzich
uit.Metzijnhandjesgebaarthijafen
toemeemetdegezongenwoorden.In
demaneschijn,olifantjeinhetbos.Als
hijmijziet,krijgikeenstralendelach.
Ikgabijhemzittenensamenzingenen
gebarenwemeemetdeliedjes.Hijlegt
zijnhoofdjeopmijnschootenzegt‘aaai’
terwijlhijmetzijnhandjeovermijnbeen
aait.Dangebaarthij:‘mama!’en‘lief!’
Datextrachromosoomzithemnietinde
wegomtezijnwiehijis.Hijgeeftons
danookallevertrouwen.Vertrouwendat
hijzijneigenwegzalvinden.Vertrouwen
datwijhemalsouderskunnenhelpen
waarnodig.Vertrouwendatwehemde
ruimtekunnengeven,zodathijzichkan
ontwikkelenopzijnmaniereninzijn
tempo.
Vertrouweninzijneigenwijsheid.

Ariane de Nood





 

 

 

Wat kan de SDS voor 

je/jullie doen? 
Of je nu nog een beslissing moeten nemen over de zwangerschap of als je die 

beslissing al genomen hebt, we kunnen je altijd informatie geven die je kan 

helpen. Er is een aantal manieren waarop je gebruik van onze kennis kunt 

maken: 

- Website www.downsyndroom.nl 

- Helpdesk per mail of telefoon. Wij hebben graag dat je belt, dan kunnen 

we werkelijk ons advies laten aansluiten bij datgene dat jezelf al hebt 

gedacht of bedacht (0522 281337 of info@downsyndroom.nl). 

 

Mocht je besluiten dat je kindje met Downsyndroom geboren wordt, dan kan je 

vanzelfsprekend ook informatie krijgen. 

- Weekenden voor nieuwe ouders. Hierin geven we heel veel informatie, 

onder andere over early intervention.  

- Facebookpagina stichtingdownsyndroom. Hier posten we leuke 

nieuwtjes, vragen om ervaringsverhalen en delen nieuwe bevindingen 

- Indirect helpen we jullie door beleidsmakers en politici de juiste 

informatie over Downsyndroom te geven en de besluitvorming te 

beïnvloeden. 

mailto:info@downsyndroom.nl
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