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DOWNKINDEREN

Roderick herinnert zich het nog als de dag van gisteren: het moment dat het
tot hem doordrong dat hij een Downkind was. En Thomas vindt alles best: hij
slaapt zelfs door als de brandweer in zijn kamer staat. In gesprek met mensen
met het syndroom van Down: “Het is verstandig als ik later geen kinderen krijg.”
Elk jaar worden circa tweehonderd baby’s met het Downsyndroom geboren • De oorzaak is een
foutje bij de celdeling voor of vlak na de bevruchting • In een klein aantal gevallen is er sprake
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zijn vriendin
is jaloers
als hij
met andere
vrouwen
praat

RODERICK 34
Roderick

herinnert

zich

het

moment dat hij erachter kwam
dat hij het Downsyndroom had
nog goed. Hij las het in een brief
en sprak er toen met zijn moeder
over. Na dat gesprek liep hij naar
de spiegel om te kijken of hij
de uiterlijke kenmerken van het
syndroom had. Hij vond ze niet.
Nog steeds voelt Roderick zich
niet anders, maar hij begrijpt dat
er dingen zijn die hij door zijn
handicap nooit zal kunnen. Zo
heeft hij in overleg met zijn
ouders besloten dat hij beter niet
met zijn vriendin kan trouwen.
En dat het verstandig is geen
kinderen te krijgen.
Zijn vriendin is een hele mysterieuze vrouw. Ze heeft iets wat
Roderick nooit eerder is tegengekomen. Het is jammer dat ze
zo jaloers is als hij met andere
vrouwen praat. Maar daar heeft
hij een goede oplossing voor: hij
doet net of hij het niet merkt.
In het tuincentrum waar hij werkt,
mag hij als enige niet achter de
kassa zitten. Dat is wel een beetje
een opluchting: rekenen is niet
zijn sterkste punt.
Roderick is heel gelukkig met
het leven dat hij leidt. Hij woont
zelfstandig, heeft een baan, reist
veel, schildert en schrijft gedichten. Daarnaast volgt hij een paar
dagen per week een theaterworkshop. Samen met andere verstandelijk gehandicapten werkt
hij aan decors, schrijft hij teksten
en leert hij dansen, acteren en
muziek maken. Zijn grote droom
is door te breken als acteur en
breeduit op televisie te komen.
T-SHIRT PAUL SMITH
TRUI FRENCH CONNECTION

van een erfelijke oorzaak, meestal gaat het om de niet-erfelijke vorm • Bij het stijgen van de
leeftijd van de moeder neemt de kans op een chromosoomafwijking toe • De kans op een kind
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JAMIE 14
Geef Jamie een blaadje en wat stiften en
ze is gelukkig. Het liefst maakt ze de hele
dag tekeningen voor alle mensen die ze
lief vindt. Jamie heeft een zachtaardig
karakter. Ze begrijpt niet waarom haar
broertje soms zo’n grote mond heeft. Dan
pakt ze hem aan en zegt: “Réspéct voor je
ouders.” Ze probeert te voorkomen dat
haar ouders boos op hem worden, want
ze kan niet tegen ruzie. Dan gaat ze boven
op haar kamer tekenen en huilen.
Jamie lacht liever. Volgens haar moeder
vertoont ze puberaal gedrag en heeft ze
regelmatig de slappe lach. Op school
maakt ze graag lol met haar vriendinnen.
Jamie zit in het tweede jaar van het voortgezet speciaal onderwijs. Om half acht
wordt ze opgehaald door een busje dat
haar om vier uur weer thuisbrengt. Het zijn
lange dagen, maar gelukkig vindt ze het
leuk op school. Er is maar één vak waar
Jamie een hekel aan heeft: huishoudkunde. Wc’s schrobben, tafels schoonmaken,
stofzuigen en afwassen – ze kan wel
leukere dingen bedenken.
Jamie wil later babysitter of kok worden.
Baby’s hebben van die schattige, kleine
handjes en voetjes. Maar koken is ook
leuk. Op school heeft ze al groentesoep,
appeltaart, patat met hamburgers, pizza
en boerenkool gemaakt. Dat laatste vond
ze niet lekker, dus dat heeft haar vader
opgegeten.
Jamie is papa’s kleine meisje. Ze vertelt
hem maar niet dat ze verliefd is op
Maurits, een jongen die bij haar op school
zit. Haar moeder mag het wel weten,
maar mag het niet doorvertellen. Omdat
het goed is dat Jamie zich een beetje
losmaakt van haar ouders, gaat ze een
keer per maand een weekend naar een
logeerhuis. Geen probleem, het is er
gezellig, de leidsters zijn lief en ze mag er
zelf weten hoe laat ze naar bed gaat.
VEST FRENCH CONNECTION

aan huishoudkunde heeft ze
een hekel,
maar kookles
is leuk

met het Downsyndroom is bij een twintigjarige vrouw 1 op 1500 en bij een veertigjarige vrouw
1 op 100 • Bijna de helft van de Downkinderen wordt geboren met een hartafwijking die in veel
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BRADLEY 10
Als zijn ouders het van tevoren hadden
geweten, was hij er niet geweest. Magda
de Vos was vierendertig toen ze in
verwachting raakte van haar tweede
kind. Uitgebreid onderzoek wees uit dat
het kind gezond was. Toen Bradley een
dag na zijn geboorte zijn oogjes opende
en zijn moeder aankeek, schoot het door
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toch was
de uitslag
van de
punctie
goed

haar hoofd dat hij een mongool was.
Maar daar was ze op getest, dus dat
kon niet. Toch bleek de arts hetzelfde
vermoeden te hebben. De uitslag van
de bloedtest, een week later, was geen
verrassing. Die stond voor Magda
ondertussen al vast.
Het gezin heeft een zware tijd achter de
rug. Bradley heeft regelmatig in het
ziekenhuis gelegen, is hyperactief en kan
heel dominant zijn. Na een aantal jaren
op een reguliere basisschool te hebben
gezeten, zit hij nu op een school voor
zeer moeilijk lerende kinderen. Het
onderwijs daar is beter op hem afgestemd.
Met zijn oudere broer heeft hij een
bijzondere band. Als het zijn ouders niet
lukt iets gedaan te krijgen, is de kans
groot dat Morgan daar wel in slaagt. Zo
gaat Bradley bijvoorbeeld alleen op de
tandartsstoel als hij bovenop zijn broer
mag liggen.
Sinds een paar jaar logeert Bradley om
het weekend in een huis voor verstandelijk gehandicapten. Na het eerste bezoek
aan het logeerhuis, barstte Magda thuis
in snikken uit. “Maar je zag toch hoe fijn
Bradley er kon spelen? ” probeerde
Morgan zijn moeder te troosten. Dat
opende haar ogen. Nu kijkt ze uit naar de
weekenden waarin haar jongste zoon
gaat logeren en het gezin op adem kan
komen. Ze doen dan dingen die normaal
gesproken onmogelijk zijn. Na zo'n
weekend is het heerlijk als hij weer thuiskomt.
BRADLEY DRAAGT ZIJN EIGEN SHIRT

gevallen operatief te behandelen is • Een Downkind ontwikkelt zich trager dan andere kinderen,
zowel lichamelijk als verstandelijk • Kenmerkende gelaatstrekken zijn schuine ogen, kleine
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ROOSMARIJN 3
Twee dagen na de bevalling kreeg
Marleen Kirchhoff de schrik van haar
leven. De kinderarts onderzocht haar
baby en vond het nodig met luide stem
te zeggen: “Ik denk dat het een mongooltje is.” Ze dacht dat ze flauw zou
vallen. Het nieuws sloeg in als een bom.
Ze was blij met haar kind, maar kon de
gedachte ‘zal ik ooit weer gelukkig worden? ’ niet onderdrukken. Ondertussen
weet ze dat iets dat niet perfect is, wel
goed kan zijn. En dat het krijgen van een
Downkindje niet zo verschrikkelijk is als
je van tevoren denkt.
In de medische wereld wordt gezegd
dat het Downsyndroom gelijk staat aan
ernstig lijden. Iets wat totaal niet rijmt
met het beeld dat zij van haar vrolijke,
lieve en makkelijke dochtertje heeft.
Roosmarijn heeft het erg naar haar zin
op de peuterspeelzaal, rent graag met
haar jongere broertje door het huis en is
dol op het hondje van opa en oma. Ze
is een gezonde peuter die zich goed
ontwikkelt en alleen een beetje traag is.
Haar grote zus liep na zeventien maanden en begon te praten toen ze anderhalf was. Roosmarijn zette na twintig
maanden haar eerste stapjes en begint
nu pas te kletsen.
Om haar spraak te stimuleren, krijgt
ze logopedie. En om meer kracht in
haar spieren te krijgen, gaat ze naar de
fysiotherapeut. Verder duidt niets erop
dat Roosmarijn anders is. Marleen
vertelde haar oudste dochter onlangs
dat haar zusje het syndroom van Down
heeft. Het leek niet veel indruk te
maken. Het enige wat ze vroeg was:
“Heb ik dat ook? ” Hoewel ze veel lol
hebben samen, ziet ze Roosmarijn
voornamelijk als haar lastige kleine

‘ik denk
dat het een
mongooltje is,’
zei de dokter

zusje. Gewoon zoals het hoort.
PAKJE DAY

oren, korte nek met extra huidplooi, grote tong, kleine schedelomvang en korte, brede handen
• Bij een juiste manier van begeleiden en stimuleren kunnen Downkinderen veel meer leren dan
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THOMAS 19
Thomas maakt zich geen zorgen over
de dag van morgen. Een paar jaar geleden stond het huis van de buren in
brand. Er kwamen brandweerwagens
met loeiende sirenes de straat inrijden
en een paar brandweermannen kwa-
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hij wil later
artiest
worden,
net als Gert

men in zijn slaapkamer voelen of de
tussenmuur warm werd. Thomas sliep
er dwars doorheen.
Thomas is erg populair in de buurt.
Iedereen kent hem en als het buiten
mooi weer is, staan de kinderen in rijen
voor de deur om hem op te halen. Voor
een potje voetbal of het ruilen van
voetbalplaatjes. Op de dagen dat zijn
moeder er niet is als het schoolbusje
hem thuis afzet, gebruikt hij zijn sleutel.
Hij pakt zijn tas uit, neemt iets te eten en
te drinken. Daarna is het tijd om de
hond uit te laten.
Met de hond was het overigens geen
liefde op het eerste gezicht. Hij vond
het maar een eng beest. Tot zijn vader
hem in de houdgreep nam en de puppy
op zijn schoot zette. Hij kreeg een paar
flinke likken en sindsdien zijn ze de
beste vrienden.
Thomas is ook dik bevriend met de
artiesten van een Belgische producent
van kinderprogramma’s en theatershows. Zo mag hij Samson en Gert, K3,
Piet Piraat en Kabouter Plop tot zijn
vrienden rekenen. Hij gaat naar bijna
alle shows, heeft zijn kamer volhangen
met posters en draagt elke dag een
T-shirt of trui met een foto van zijn
helden. Wat hij later wil worden? Artiest,
net als Gert.
THOMAS DRAAGT ZIJN EIGEN K3-SHIRT

vroeger werd aangenomen • Sinds een aantal jaren wordt geprobeerd Down kinderen in het
gewone onderwijs te laten integreren • De stichting Downsyndroom streeft ernaar de integratie
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ARIANNE 21
Arianne woont bij haar ouders op
de boerderij waar ze is geboren. Ze
heeft tot haar veertiende op de
basisschool in het dorp gezeten.
En nu werkt ze er. Ze doet boodschappen, zet koffie en thee en
maakt kopietjes. Het voelt vertrouwd omdat iedereen haar kent.
Daarnaast werkt Arianne ook een
paar dagen per week in de plaatselijke supermarkt. Haar vriendinnen
studeren bijna allemaal, maar er is
nog steeds contact. Laatst hebben
ze haar nog een weekendje mee
uitgenomen. Heel gezellig.
Arianne trekt veel op met haar
vriend Brian. Hij heeft ook het
syndroom van Down en woont
sinds kort zelfstandig. Ze gaan uit
eten, naar de film of een disco voor
verstandelijk gehandicapten. Ze
zijn zelfs een paar keer samen op
vakantie geweest. Met een touroperator die extra begeleide reizen
verzorgt. Brian is heel lief, ze lopen
hand in hand en geven elkaar af en
toe een kusje op de wang.
Verbaal is Arianne zwak, maar ze
weet goed wat ze wil. Af en toe
ruziet ze een beetje met haar
moeder over de kleren die ze aan
heeft getrokken. Als haar moeder
adviseert om wat warmers aan te
trekken, is ze daar niet blij mee. Het

ze is al een paar keer
met haar vriend op
vakantie geweest

is ook niet makkelijk als je twee
kasten vol kleren hebt. Omdat je
nooit genoeg kunt hebben, is ze dol
op winkelen. Het staat samen met
dwarsfluit spelen en countrydansen
hoog op haar lijstje favoriete bezigheden. Haar wereldje is klein, maar
het is goed zo. Ze zit lekker in haar
vel en is hartstikke tevreden.
BLOUSE DAY

van Downkinderen in de maatschappij te stimuleren en hen alle kansen te geven een zo normaal
mogelijk leven te leiden. • In de film ‘Liefde op het tweede gezicht’ worden drie Downkinderen
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RIA 56
Een half jaar na Ria’s geboorte,
kregen haar ouders te horen dat ze
een zorgenkindje was. De artsen
spraken niet over een mongool en
van het Syndroom van Down had
nog nooit iemand gehoord. Veel
zorgen hebben ze zich uiteindelijk
niet hoeven maken. Ria is in haar
hele leven drie keer bij een huisarts
geweest. Ze heeft een zachtaardig
karakter en is erg behulpzaam. Elke
dag vraagt Ria aan haar moeder wat
er die avond op tafel staat. Of dat nu
spinazie, boerenkool of worteltjes is,
Ria antwoordt steevast: ‘O, lekker’.
Voor het eten dekt ze de tafel, na het
eten ruimt ze af en pakt ze de theedoek om te helpen bij de afwas.
Toch is de gêne bij haar moeder
nooit helemaal verdwenen. Vroeger
INTERVIEWS PATRICIA VAN DEELEN FOTO’S MIEP JUKKEMA STYLING WOLF VISAGIE EVA COPPER

was je met zo’n kind toch wat terughoudender. Je nam haar niet overal
mee naartoe. Ria’s moeder begreep
in het begin ook niet hoe het háár
kon overkomen.
Maar wat een ongeluk was, is een
geluk geworden. Ria’s moeder is 87
jaar en verkeert in uitstekende
gezondheid. Misschien wel omdat
ze nog altijd een doel heeft in haar
leven. Ze vindt het heerlijk dat ze
nooit alleen is. ’s Morgens om negen
uur zwaait ze Ria uit als ze naar het
dagverblijf gaat. Tot vier uur heeft ze
alle vrijheid om te doen wat ze wil en
als haar dochter thuis komt, is ze er
voor haar. Al 56 jaar. Ria’s vader is

ria’s moeder heeft haar
man beloofd goed voor
hun jongste te zorgen

dertig jaar geleden overleden. Op
zijn sterfbed drukte hij zijn vrouw op
het hart goed voor hun jongste
dochter te zorgen. En dat doet ze
zolang ze kan.
JASJE GIL BRET

gevolgd. De makers willen met de film een eerlijk en actueel beeld geven van kinderen met het
Downsyndroom • De film is te bestellen via www.downsyndroom.nl.

