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Chapter 9

Dit proefschrift met de titel ‘Growing up with Down syndrome - The developing child and 
its parents’ richt zich in het eerste deel op het ontwikkelende kind met Down syndroom 
(DS) en in het tweede deel op de ouders van kinderen met DS.

DEEL 1 - HET ONTWIKKELENDE KIND MET DS

Het ontwikkelende kind met DS werd bestudeerd in het kader van een onderzoek 
naar de effecten van behandeling met schildklierhormoon (T4) in de eerste twee 
levensjaar. Dit onderzoek bestond uit een studie tijdens de eerste twee levensjaar 
en een vervolgonderzoek op de leeftijd van 10.7 jaar. Het effect van T4 behandeling 
werd onderzocht omdat pasgeborenen met DS als groep lage T4 waarden laten zien in 
vergelijking met pasgeborenen zonder DS. Vooral vroeg in het leven is het belangrijk 
voor de rijpende hersenen en in mindere mate voor de lichamelijke groei dat de 
schildklierwaarden optimaal zijn. Het onderzoek vond plaats onder kinderen die 
normaliter geen T4 toegediend zouden krijgen, omdat ze normale of hooguit subklinische 
schildklierwaarden lieten zien. Kinderen die behandeld waren met T4 lieten na twee jaar 
enigszins betere motorische ontwikkeling en betere fysieke groei zien dan kinderen die 
placebo hadden gekregen. De vraag was echter of dit later in het leven ook voordeel zou 
opleveren, wat moeilijk te voorspellen was doordat er weinig vergelijkbaar onderzoek 
gedaan is. Een vervolgonderzoek later in het leven was daarom nodig.

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vervolgonderzoek, wat bestond uit een 
eenmalig bezoek aan het onderzoekscentrum op de leeftijd van 10.7 jaar. We vonden geen 
significant verschil wat betreft ontwikkeling tussen kinderen die eerder met T4 of met 
placebo behandeld waren. Wel bleek er significant betere groei onder de kinderen die T4 
hadden gekregen, met name onder diegenen die bij de start van de studie tekenen van 
subklinisch schildklierhormoontekort lieten zien. Deze bevindingen betekenen dat vroege 
T4 behandeling van kinderen met normale schildklierhormoonwaarden, met het doel om 
de ontwikkeling op lange termijn te stimuleren, niet aanbevolen is. Het is niet volledig 
uit te sluiten dat kinderen met subklinisch schildklierhormoontekort wel van vroege 
T4 behandeling kunnen profiteren; dat zijn dan wel kinderen met heviger tekort dan de 
subgroep die wij konden bestuderen. Dit heeft waarschijnlijk niet alleen betrekking op 
kinderen met DS, maar op alle kinderen met subklinische hypothyreoïdie vroeg in het leven, 
waar hoogwaardig onderzoek naar T4 behandeling nodig is. Hoewel het lange termijn effect 
op groei geen overtuigende reden is om kinderen met T4 te behandelen, wijst dit wel op het 
belang van schildklierhormonen voor de vroege groei bij kinderen met DS.

Hoofdstuk 3 geeft een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingsuitkomsten 
die gevonden werden tijdens de eerste 10 jaar van het leven. Op de leeftijd van 10.7 
jaar vonden we grote variatie in de intelligentie, sociale redzaamheid en motorische 
vaardigheden. Niettemin vonden we, zoals beschreven in eerdere literatuur, een duidelijk 
profiel van zwakke en relatief sterke vaardigheden op groepsniveau. Waar in de literatuur 
wordt uitgegaan van één enkel ‘gedragsfenotype’ voor alle kinderen met DS, vonden wij 
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beduidend andere profielen in kinderen die relatief goed functioneren in vergelijking met 
kinderen die relatief zwak functioneren. Dit geldt met name voor de sociale redzaamheid, 
waar communicatie in de hoog-functionerende groep relatief sterk is, is het in de laag-
functionerende groep juist de zwakste vaardigheid. Nader onderzoek is nodig om subgroepen 
preciezer te definiëren. We hebben verder gekeken naar de relatie tussen het vroege leven 
en de ontwikkelingsuitkomsten op de leeftijd van 10 jaar. Het niveau van functioneren op 
de leeftijd van 10 jaar blijkt al op jonge leeftijd enigszins te voorspellen. Ontwikkelingstests 
op jonge leeftijd waren de belangrijkste voorspeller, terwijl geslacht van het kind en het 
optreden van infantile spasms (specifieke epileptische activiteit op jonge leeftijd) deze 
voorspelling verder verfijnden. Jongetjes en kinderen met infantile spasms hadden een 
slechtere prognose voor ontwikkeling later in het leven. Motorische vaardigheden leken 
minder goed te voorspellen dan intelligentie en sociale redzaamheid. De bevindingen 
kunnen gebruikt worden als referentie voor ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen met 
DS op groepsniveau. Op individueel niveau kan op basis van vroege kenmerken reeds een 
prognose gegeven van de toekomstige ontwikkeling van een kind, wat voor ouders en voor 
keuzes wat betreft onderwijs of interventies van belang kan zijn. Voorzichtigheid is hierbij 
echter geboden, omdat de meerderheid van de variatie in latere uitkomsten niet voorspeld 
kon worden.

DEEL 2 – OUDERS VAN KINDEREN MET DS

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op ouders van kinderen met DS die 
deelnamen aan de T4 studie en het vervolgonderzoek. In verschillende studies richtten we 
ons op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) en gezinsfunctioneren. 
Verder beschrijven we resultaten van een psychosociaal screeningsinstrument die de 
ervaren last en de dagelijkse problemen in kaart brengt. Bij enkele studies hebben we 
expliciet de vaders betrokken. Verder beschrijven we steeds ouders van kinderen in 
vrij homogene leeftijdsgroepen. Dat laatste omdat de ervaring van het ouderschap kan 
verschillen per fase van de kindertijd.

Hoofdstuk 4 beschrijft voorspellers voor HRQoL-domeinen die lager waren in ouders 
van 6-tot-8-jarigen met DS in vergelijking met ouders van kinderen zonder DS. Dit betrof de 
domeinen cognitief functioneren, sociaal functioneren, dagelijkse activiteiten en vitaliteit. 
We vonden dat lagere scores met name samenhingen met psychosociale variabelen en in 
mindere mate met sociodemografische factoren of het functioneren van het kind. Met name 
sociale ondersteuning, de kwaliteit van de partnerrelatie en de ervaren tijdsdruk bleken van 
belang. 

Hoofdstuk 5 beschrijft HRQoL en gezinsfunctioneren in moeders en vaders van 11 tot 13 
jarigen met DS. Wat betreft HRQoL vonden we weinig verschillen met een controlegroep. 
Niettemin neigden verschillende HRQoL domeinen naar lagere scores, waarbij de 
effectgroottes relevante verschillen suggereerden die aansloten bij de bevindingen in 
hoofdstuk 4. Bij ouders (voornamelijk moeders) die de vragenlijsten zowel op de leeftijd van 
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het kind van 6-8 jaar en 11-13 jaar hadden ingevuld bleek er geen significante verandering 
in HRQoL. Wat betreft gezinsfunctioneren wezen de resultaten bij zowel moeders als vaders 
van kinderen met DS op beduidend meer subklinische en klinische scores in vergelijking met 
de norm. Met name de partnerrelatie en het sociaal netwerk kwamen bij zowel moeders als 
vaders ongunstig naar voren. Bij vaders was dit ook het geval voor domeinen die betrekking 
hebben op de opvoeding. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een veelgebruikt psychosociaal 
screeningsinstrument, de Last Thermometer voor Ouders. Dit instrument vraagt naar de 
ervaren last (tussen 0 en 10) en naar 34 veelvoorkomende dagelijkse problemen (ja of nee). 
De lijst werd ingevuld door moeders en vaders van 11 tot 13 jarige kinderen met DS en 
moeders en vaders van 11 tot 13 jarige kinderen zonder DS. Wat betreft de lastscore vonden 
we geen significant verschil tussen ouders van kinderen met DS en controles. Moeders 
rapporteerden ook niet meer dagelijkse problemen dan controles. Vaders van kinderen met 
DS rapporteerden wel aanzienlijk meer problemen en wilden vaker met een professional 
praten over hun situatie in vergelijking met controle vaders. Dat laatste suggereert dat de 
dagelijkse problemen een betere indicatie geven voor de noodzaak om te verwijzen dan de 
lastscore.

De hoofdstukken 4 tot en met 6 leveren in sommige opzichten schijnbaar tegenstrijdige 
resultaten op. De ongunstige uitkomsten wat betreft HRQoL zijn subtiel in vergelijking met 
de bevindingen wat betreft gezinsfunctioneren, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Verder 
leek er een tegenstelling te bestaan tussen de normale lastscore en het relatief hoge aantal 
problemen zoals gerapporteerd door vaders in hoofdstuk 6. In de algemene discussie van deze 
thesis in hoofdstuk 7 wordt verondersteld dat dit wijst op een response shift. Een response 
shift wordt beschouwd als een verschuiving in de verwachtingen, waarden en normen die 
bepalen hoe het leven wordt ervaren. Op meer feitelijke vragen naar functioneren vinden we 
geregeld verschillen met controles, terwijl de subjectieve waardering van hun functioneren 
weinig lijkt te verschillen van die van controles. Belangrijke thema’s in het functioneren 
van deze ouders en gezinnen betreffen sociaal functioneren, vitaliteit, partnerrelatie, 
participatie en emotioneel welzijn. Vaders van jonge adolescenten met DS lijken daarnaast 
geregeld opvoedingsproblemen te ervaren. 

Professionals dienen zich bewust te zijn van deze belangrijke thema’s om gerichte 
ondersteuning te kunnen bieden. In de beeldvorming is het belangrijk dat zowel de 
positieve ervaringen als concrete gevolgen van het grootbrengen van een kind met DS een 
plek hebben. Het bespreekbaar maken van psychosociale onderwerpen kan in de klinische 
praktijk vergemakkelijkt worden door psychosociale screening. Alleen vragen naar het welzijn 
van ouders zal veelal niet boven tafel krijgen waar ouders hulp bij kunnen gebruiken. Onze 
bevindingen laten verder zien dat er niet alleen aandacht nodig is voor het psychosociaal 
functioneren van moeders, maar ook voor dat van vaders en van het hele gezinssysteem.
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Hoofdstuk 7 biedt een beschouwing op de belangrijkste bevindingen in het licht van de 
bestaande literatuur. De klinische implicaties van onze bevindingen worden besproken, 
evenals de beperkingen van onze studies. Ten slotte worden aanwijzingen gegeven voor 
toekomstig onderzoek met betrekking tot de rol van T4 in het vroege leven, ontwikkeling 
van kinderen met DS en de psychosociale functioneren van gezinnen met een kind met DS.

KERNBOODSCHAPPEN

 ෙ T4 behandeling op jonge leeftijd bij kinderen met DS leidt niet tot significant betere 
ontwikkeling in het latere leven.

 ෙ T4 behandeling op jonge leeftijd bij kinderen met DS lijkt de groei op lange termijn te 
stimuleren, met name bij kinderen met neonataal verhoogde TSH.

 ෙ Er lijkt meer dan één profiel van relatief sterke en zwakke vaardigheden te zijn wat 
betreft sociale redzaamheid bij kinderen met DS.

 ෙ Op basis van de uitslag van vroege ontwikkelingstests, het geslacht van het kind en 
het optreden van infantile spasms, kan het niveau van het functioneren op de leeftijd 
van 10 jaar tot op zekere hoogte voorspeld worden.

 ෙ Ouders van kinderen met DS lijken weinig te verschillen van controleouders wat 
betreft de subjectieve waardering van hun functioneren, hoewel ze wel meer concrete 
gevolgen rapporteren dan controles.

 ෙ Belangrijke aandachtsgebieden voor ouders van kinderen met DS in schoolgaande 
leeftijd die uit dit proefschrift naar voren komen, zijn sociaal functioneren, vitaliteit, 
partner relatie, participatie in activiteiten en emotioneel functioneren.

 ෙ Aandacht voor de vaders van kinderen met DS is nodig; ze rapporteren niet minder 
gevolgen dan moeders.

 ෙ Een proactieve benadering van psychosociale begeleiding voor gezinnen van kinderen 
met DS is nodig, waarbij psychosociale screening met speciale aandacht voor concrete 
gevolgen aanbevolen is.


