Dit ben ik
Naam:...........................................................................................
Leeftijd:....................................... Groep:..................................
Namen ouder(s)/verzorger(s):..............................................

Weet wat
ik heb.

......................................................................................................
.........................................................................................................................................
Telefoonnummer:.......................................................................................................
.........................................................................................................................................
E-mail:............................................................................................................................
Glutenallergie: ja / nee
Favoriet spel:................................................................................................................
Lievelingsboek:............................................................................................................
Toffe film:......................................................................................................................
Lekkerste snoep:.........................................................................................................
Leukste sport:..............................................................................................................
Favoriet liedje / artiest:.............................................................................................
Te gek televisieprogramma:.....................................................................................
Ik ben dol op:...............................................................................................................
Ik ben goed in:.............................................................................................................
.........................................................................................................................................

Downsyndroom
Kijk voor meer informatie over Downsyndroom op:

Stichting Downsyndroom

weetwatikheb.nl/downsyndroom

www.downsyndroom.nl
info@downsyndroom.nl

Door een extra chromosoom
ontwikkelen kinderen zich
lichamelijk en verstandelijk anders.

Extra chromosoom

Meer begeleiding nodig

Een mens bestaat uit een heleboel cellen. En iedere cel bevat chromosomen. In je chromo-

Kinderen met Downsyndroom gaan vaak naar een

somen zitten allerlei

gewone basisschool. Soms gaan ze naar een speciale

eigenschappen die je van je ouders en voorouders hebt geërfd.

Zo bepalen ze of je een jongen of een meisje bent, de kleur van je ogen en je haar, welke

school. Een kind met Downsyndroom op een gewone

talenten je hebt en deels je karakter. In totaal heeft iedereen 23

school krijgt wat meer

chromosomenparen.

begeleiding of maakt soms

Elk paar bestaat uit een chromosoom van

andere opdrachten. Dat komt omdat deze kinderen meer

je moeder en van je vader. Bij Down-

tijd nodig hebben om dingen te leren en op een iets

syndroom is dat een beetje anders.

andere manier leren. Ze verwerken informatie

Daar heeft één bepaald chromosomen-

langzamer en reageren daardoor vaak trager. Dingen

paar (nummer 21) een extra chromosoom.

die ze kunnen zien, onthouden ze makkelijker dan dingen

Dus een cel bevat drie chromosomen

die ze alleen maar horen. Als je iets vertelt of uitlegt, helpt het als je duidelijk en rustig praat

in plaats van twee. Dat extra chromo-

of het voor ze opschrijft. Soms is het nodig je verhaal een keer te herhalen. En het kan

soom zorgt ervoor dat een kind zich

helpen om te checken of je verhaal, uitleg of vraag is begrepen.

anders ontwikkelt.

Glutenallergie
Sommige kinderen met Downsyndroom

Andere ontwikkeling

hebben een glutenallergie. Dat betekent
dat ze ziek kunnen worden van

In Nederland worden elk jaar zo’n 200 baby’s
geboren met Downsyndroom. Vaak kun je

gluten, dat is een eiwit dat in veel

kinderen met Downsyndroom herkennen aan

voedingsmiddelen zit. Het is fijn als je daar-

hun ogen. Die staan een beetje

mee rekening kunt houden bij trakteren op

scheef.

En soms gaat het praten wat moeilijker. Ook

school of bij een speelafspraak thuis. Fruit

hebben ze een verstandelijke beperking.

en groenten mogen sowieso.

Daardoor ontwikkelen ze zich trager dan
leeftijdsgenootjes. Daarnaast hebben
sommige kinderen ook nog problemen met

Op school

hun hart of darmen. En ze kunnen slechte

Kinderen met Downsyndroom zijn in veel opzichten gewoon zoals andere kinderen. Zo

ogen of gehoorproblemen hebben. Kinderen

kunnen ze zelf goed

met Down verschillen dus allemaal van elkaar.

Downsyndroom het fijn om tijdens de pauze of het buitenspelen een moment alleen te zijn.

Verder is het goed om je te beseffen dat

Ze rusten dan even uit. Maar je kunt natuurlijk altijd vragen of ze mee willen spelen. Als er

kinderen met Downsyndroom ook gewoon

kinderen zijn die vervelend

heel veel

het fijn als de juf of meester dit te horen krijgt – hij of zij kan er dan iets aan doen. Wil je

wél kunnen: net zoals ieder

aangeven wat ze wel en niet willen. Soms vinden kinderen met

doen tegen een klasgenoot met Downsyndroom, dan is

kind is hij of zij in sommige dingen goed en in

meer weten over Downsyndroom, kijk dan op weetwatikheb.nl/downsyndroom.

andere dingen minder goed.

Je kunt er een filmpje kijken en ontdekken wat het betekent als je Downsyndroom hebt.

