
52 • Down+Up 126

Update is een bijlage van 

Down+Up ten behoeve 

van werkers in het veld, 

zoals medici, logopedisten,  

fysio- en ergotherapeuten, 

psychologen, pedagogen 

en maatschappelijk 

werkenden

Bijlage bij 

Down+Up 

nr. 126

Date

De kwaliteit van zorg voor mensen 
met Downsyndroom bekeken  
vanuit organisatorisch perspectief
Als antwoord op de vaak complexe zorgbehoeften van kinderen met Downsyndroom zijn de 
afgelopen decennia in Nederland (en daarbuiten) verschillende Downsyndroom-specifieke zorg-
initiatieven ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de zogeheten Downteams in de tweede lijn en 
eerstelijns-(para)medici die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met 
Downsyndroom (van den Driessen Mareeuw et al., 2017). 

Er bestaat echter nog weinig transparantie wat betreft het aanbod, de werkwijzen en de  
kwaliteit van deze Downsyndroom-specifieke zorg. Bovendien is de zorg niet altijd goed  
gecoördineerd. Dit maakt het voor (ouders van) mensen met Downsyndroom en hun zorg-
verleners lastig om passende zorg te vinden en om het overzicht te bewaren over het  
complexe systeem van zorgverleners (van den Driessen Mareeuw et al., 2018). 

Meer inzicht in – en goede organisatie van – zorg voor mensen met Downsyndroom is dus  
belangrijk. Onderzoek kan hieraan bijdragen. In het kader van hun promotietrajecten doen van 
den Driessen Mareeuw en Peters daarom onderzoek naar de kwaliteit en organisatie van zorg 
voor mensen met Downsyndroom. Het onderzoek van Peters richt zich op de organisatie van 
zorg, terwijl het onderzoek van van den Driessen Mareeuw als doel heeft de kwaliteit van de 
(para)medische zorg in kaart te brengen. 

Zie ook het interview met beide onderzoekers op pagina 46.

Auteurs: Francine A. van den Driessen Mareeuw & Vincent J.T. Peters.

Het is gewoon een combinatie van alles



Down+Up 126 • 53 

Update

De Downreis
Eén van de ouders uit het onderzoek van 
Peters vertelde over de ‘Downreis’ en ver-
geleek dit met een routeplanner. Wanneer 
je met de auto ergens naartoe moet, ver-
telt de routeplanner hoe je moet rijden. 
Krijg je problemen onderweg of moet je 
tanken, dan vertelt de planner waar je 
terechtkunt. 

Wanneer je met je kind met Downsyn-
droom naar het ziekenhuis gaat, weet je 
vooraf niet goed welke specialist je waar-
over kan informeren. Er is dus voor jouw 
Downreis geen ‘routeplanner’ die je laat 
weten waar je terechtkunt met de speci-
fieke problemen van jouw kind. 

Dit artikel geeft een inkijkje in hoe on-
derzoek eraan kan bijdragen dat deze 
Downreis inzichtelijker en wellicht korter 
wordt. We doen dit aan de hand van 
onderzoeken die zijn uitgevoerd door stu-
denten, gerelateerd aan de onderzoeken 
van Peters en van den Driessen Mareeuw. 

De resultaten van de onderzoeken van 
Peters en van den Driessen Mareeuw zelf 
zullen uitgebreid aan bod komen in een 
Update in één van de volgende nummers 
van Down+Up. In dit nummer worden 
hun onderzoeken wel al globaal toege-
licht in het kader van een interview met 
beide promovendi (pagina 46). Hieronder 
beschouwen we onderzoeken van vijf stu-
denten die mede-begeleid werden door 
van den Driessen Mareeuw of Peters. 

De vijf onderzoeken
Alice Barendrecht nam in haar onderzoek 
de organisatie en samenstelling van een 
Downteam onder de loep. Met als doel: 
mogelijk maken dat voor ieder kind uit 
het brede zorgaanbod van het Downteam 
precies díé gewenste onderdelen gese-
lecteerd worden, die samen een optimaal 
afgestemd aanbod vormen. 

Het onderzoek van Lieke de Beer is nog 
niet afgerond; zij brengt momenteel de 
transitie van kinder- naar volwassenen-
zorg in kaart. Luuk van Bergen en Luuk 
van Boxtel onderzochten mogelijkheden 
voor het verplaatsen van onderdelen van 
de zorg in een Downteam naar de jeugd-
gezondheidszorg (JGZ). Idee hierachter 
is dat door het (gedeeltelijk) verplaatsen 
van taken van het Downteam naar de JGZ 
(consultatiebureau, schoolarts), de zorg 
dichter bij de patiënt, toegankelijker, ef-
ficiënter en daardoor ook goedkoper kan 
worden aangeboden. 

Jessica Maarleveld bedacht een manier 
om met behulp van gegevens uit het 
elektronisch patiëntendossier (EPD) de 
kwaliteit van de geleverde zorg van een 
Downteam te laten zien. Bij alle onder-
zoeken, behalve dat van Jessica Maar-
leveld, werden zowel (ouders) van kin-
deren/adolescenten met Downsyndroom 
als zorgverleners (van Downteams en/of 
jeugdgezondheidszorg) betrokken. Jessica 
Maarleveld betrok alleen zorgverleners 
bij haar onderzoek en gebruikte geano-
nimiseerde gegevens uit het elektronisch 
patiëntendossier. 

Wat kwam er uit de onderzoeken? 
Alle onderzoeken lieten zien dat het niet 
gemakkelijk is om de zorg voor kinderen 
goed te organiseren en in kaart te bren-
gen. We zien de volgende problemen.

* Gebrek aan inzicht in en informatie 
over zorgaanbod en -kwaliteit
Uit het onderzoek van Alice Barendrecht 
bleek dat, binnen het Downteam dat zij 
onderzocht, informatieoverdracht tussen 
de zorgverleners in de eerste lijn en het 
Downteam niet altijd plaatsvond. Dit kan 
ertoe leiden dat het voor de disciplines 
niet altijd lukt om hun consulten volledig 
voor te bereiden. Ook was het voor ou-
ders niet altijd duidelijk welke activitei-
ten er door een bepaalde discipline van 
het Downteam uitgevoerd worden. 

‘Ik ben niet op de hoogte van wat bij-
voorbeeld een logopediste kan en weet. 
Meerdere ouders lopen tegen dit pro-
bleem aan.’ 
[Ouder van kind met Downsyndroom].

‘Ik heb niet altijd behoefte aan alle dis-
ciplines van het Downteam. Als ik zelf 
geen klachten heb, ga ik toch ook niet 
naar de huisarts.’ 
[Ouder van kind met Downsyndroom].

‘Als ik meer specifieke informatie zou 
hebben voorafgaande aan het bezoek 
aan het Downteam, zou mij dit helpen 
om een gerichter gesprek te voeren met 
de arts van mijn zoontje.’ 
[Ouder van kind met Downsyndroom].

Vergelijkbare punten zien we terug in 
de onderzoeken van Luuk van Bergen 
en Luuk van Boxtel. Zo zien we daar dat 
huisartsen en jeugdartsen niet goed op 
de hoogte zijn van de zorg die Down-
teams bieden en ouders het aanbod van 
zorg van de JGZ niet goed kennen. 

Daarentegen wisten kinderartsen goed wel-
ke taken de JGZ uitvoert. Daarnaast weten 
jeugdarts (JGZ) en kinderarts elkaar soms 
niet goed te bereiken. Ouders die deelne-
men aan het onderzoek van Lieke de Beer, 
geven aan vaak onvoldoende informatie 
over de volwassenenzorg te hebben en zelf 
op zoek te moeten naar geschikte zorgver-
leners. 

Hoewel op een ander vlak, zien we ook 
bij het onderzoek van Jessica Maarleveld 
dat het lastig is om inzicht te krijgen in 
de zorg. Het bleek namelijk dat gegevens 
vaak gefragmenteerd en soms op een 
onvolledige manier in het EPD terecht-

Waarom is deze Update ook interessant voor ouders? 

-  De organisatie en coördinatie van zorg en ondersteuning voor  
kinderen met Downsyndroom is complex.

-  Dit artikel geeft inzicht in de organisatie en coördinatie van het  
totale pakket van zorg waarmee een kind met Downsyndroom te  
maken krijgt of kan krijgen.

-  Het biedt aanknopingspunten om de zorg voor kinderen met 
Downsyndroom beter te organiseren.

-  De transitie (van kinder- naar volwassenen-Downsyndroom-zorg)  
behoeft extra aandacht.
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kwamen. Hierdoor waren veel extra stap-
pen nodig om ervoor te zorgen dat deze 
gegevens toch gebruikt konden worden 
om de kwaliteit van de geleverde zorg te 
meten.

* Gebrek aan duidelijke afspraken
Bij het onderzoek van Lieke de Beer zien 
we dat de transitie van zorg voor kinde-
ren met Downsyndroom naar zorg voor 
volwassenen niet goed gecoördineerd in 
een multidisciplinair verband plaatsvindt, 
zoals dat wel het geval is in de zorg voor 
kinderen. Een mogelijke oorzaak hiervoor 
is dat afspraken tussen de kinderarts en 
AVG meestal niet protocollair zijn vastge-
legd en er geen gestructureerd transitie-
proces is. Ook Luuk van Bergen en Luuk 
van Boxtel concluderen in hun onderzoek 
dat, om verplaatsing van zorg mogelijk 
te maken, schriftelijke afspraken tussen 
het Downteam en de Jeugdgezondheids-
zorg (JGZ) nodig zijn over bijvoorbeeld 
verantwoordelijkheden, communicatie en 
overdracht van patiënten-informatie. 

* Facilitaire en financiële barrières
Om de complexe zorg goed te organiseren 
moeten ook vaak facilitaire en financi-
ele barrières worden overwonnen. Luuk 
van Bergen en Luuk van Boxtel vonden 
in hun onderzoek dat financierings- en 
informatiesystemen goede organisatie 
en samenwerking ook in de weg kunnen 
zitten. Zo is financiering er nu op af-
gestemd dat alle zorg voor mensen met 
Downsyndroom in het ziekenhuis (Down-
team) plaatsvindt. Ook communiceren 
informatiesystemen niet goed met elkaar, 
wat informatie-uitwisseling tussen JGZ 
en Downteam bemoeilijkt. Ook bij het 
onderzoek van Lieke de Beer zien we 
gebrek aan complete overdracht van ge-
gevens na de transitie.
 

‘Een coördinerend iemand is prettig. In de 
jonge jaren is dat de kinderarts, maar zodra 
ons kind 18 wordt is het “sorry wij mogen 
het niet meer doen”. […] Dan sta je eigen-
lijk in één keer op straat van: nou mag je 
het allemaal zelf gaan organiseren.’
[Ouder uit het onderzoek van van den 
Driessen Mareeuw waarbij transitie niet 
(goed) verliep]

‘Ja, want we zijn 1 keer bij de AVG geweest 
toen de kinderarts mee ging. Dat was de 
eerste keer. De kennismaking met alleen de 
AVG, niet met de hele poli, is echt een let-
terlijke overdracht geweest, hij had letterlijk 
het dossier bij en wij zaten daar ook bij. Dat 
was heel fijn.’
[Ouder uit het onderzoek van van den 
Driessen Mareeuw waarbij transitie wel 
(goed) verliep]

* Andere verwachtingen
Een laatste probleem in de organisatie 
van zorg dat we in de onderzoeken terug-
zien, heeft te maken met verwachtingen 
van de betrokkenen die niet altijd met 
elkaar in overeenstemming zijn. 

Zo zien we in het onderzoek van Alice 
Barendrecht dat ouders graag zelf willen 
kunnen bepalen welke disciplines zij met 
hun kind bij het Downteam bezoeken en/
of in welke volgorde. In de organisatie 
van het Downteam is dit echter niet 
altijd mogelijk in verband met beperkte 
beschikbaarheid van zorgverleners. Ook 
geven sommige zorgverleners aan dat 
ouders soms niet goed in staat zijn te 
beoordelen welke zorg nodig is. 

Bij het onderzoek van Lieke de Beer zien 
we ook conflicterende verwachtingen. Zo 
vinden ouders een warme overdracht (ge-
zamenlijke overdracht met ouder, kind, 
kinderarts en AVG tezamen) het ‘mooist’, 
maar professionals denken dat dit niet 
altijd nodig is. 

De onderzoeken van Luuk van Bergen en 
Luuk van Boxtel laten zien dat zorgverle-
ners zelf ook een barrière vormen. In hun 
onderzoeken zagen we dat zorgverleners 
niet allemaal open stonden voor veran-
dering (in het geval van hun onderzoek: 
verplaatsing van de zorg). Maar ook had-
den ouders soms bezwaren tegen de ver-
plaatsing van taken van het Downteam 
naar de JGZ, omdat ze twijfelden aan de 
capaciteiten van de JGZ. 

Aanbevelingen/producten
De vijf studenten zochten allen naar 
manieren om de problemen die zij in hun 
onderzoeken tegenkwamen, het hoofd te 
bieden. Zo maakte Alice Barendrecht de 
multidisciplinaire zorg visueel inzichtelijk 
via een flowchart en ontwikkelde ze een 
informatiefolder voor ouders en kinderen. 

In de folder voor ouders vinden zij een 
overzicht per discipline van het Down-
team. Op deze manier is het overzichte-
lijk wat iedere discipline te bieden heeft 

en voor welke vragen de ouders waar te-
rechtkunnen. Deze informatiefolder kan ook 
gebruikt worden voor de disciplines van het 
Downteam zelf, zodat zij een beter beeld 
hebben van de taken van hun collega’s. 

De informatiefolder voor kinderen geeft 
een korte, visuele omschrijving van iede-
re discipline van het Downteam, inclusief 
foto van de desbetreffende zorgverlener. 
Op deze manier kunnen de ouders hun 
kind beter voorbereiden op het bezoek 
aan het Downteam. 

Lieke de Beer is van plan verschillende 
producten te ontwikkelen die de transitie 
naar de zorg voor volwassenen kunnen 
vergemakkelijken, waaronder een stroom-
schema voor de transitie. Hierin kunnen 
ouders, kinderen en zorgverleners terug-
vinden: 
1)  wie wat doet tijdens, voor en na de 

transitie; 
2) waar de transitie plaatsvindt; 
3)  op welke leeftijden de fases van  

transitie plaatsvinden.

De belangrijkste manier die uit het on-
derzoek van Luuk van Bergen en Luuk 
van Boxtel naar voren kwam om de zorg 
te verbeteren, was het beschikbaar stel-
len van een case manager die de coördi-
natie van zorg op zich neemt. Ook kan 
hij ouders en zorgverleners helpen bij het 
vinden van de best passende zorg.

Tot slot ontwikkelde Jessica Maarleveld een 
zogeheten ‘dashboard’ dat zorgverleners 
in één oogopslag inzicht geeft in de mate 
waarin de geleverde zorg van het Downteam 
dat ze onderzocht voldoet aan de richtlijn 
(zie Figuur 1). Ze merkt hierbij wel op dat 
het voor het trekken van juiste conclusies 
uit het EPD noodzakelijk is dat registratie in 
het EPD op een meer gestructureerde manier 
gebeurt. Herinrichting van het EPD en het 
stimuleren van zorgverleners om op een ge-
structureerde manier gegevens te registreren 
zou hieraan kunnen bijdragen. Daarnaast 
zou het dashboard ook voor ouders geschikt 
gemaakt moeten worden, zodat ook zij in-
zicht in kwaliteit krijgen. 

Figuur 1
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Nabeschouwing
Bovenbeschreven onderzoeken geven 
inzicht in het onderzoek dat aan Tilburg 
University plaatsvindt, in nauwe samen-
werking met zorginstellingen, over de 
organisatie van zorg voor mensen met 
Downsyndroom. Door het complexe ka-
rakter van het geheel aan benodigde 
zorg, ondersteuning en regelingen bij 
Downsyndroom, is een goede organisatie 
van de zorg erg belangrijk. De resultaten 
van deze onderzoeken laten het nut zien 
van onderzoek naar de organisatie van 
zorg. De opbrengsten en inzichten van 
deze afstudeerscripties leveren ons con-
crete aanbevelingen op, die helpen om 
de juiste zorg op de juiste plek te organi-
seren. Uit de onderzoeken blijkt dat hier-
in nog een en ander te verbeteren valt. 

* Samenwerking
Het eerste waar nog winst te behalen 
is, betreft de onderlinge samenwerking 
tussen zorgverleners. Samenwerken is 
vooral: praktisch met elkaar aan de slag 
gaan, elkaars discipline leren kennen 
en synergie zoeken. Niet alleen binnen 
een zorginstelling, maar ook over in-
stellingsgrenzen heen. Het gaat dan om 
elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Dit 
kan gerealiseerd worden met heldere 
afspraken, korte lijnen en een praktische 
samenwerking. Hierdoor kunnen we mak-
kelijker betere zorg bieden aan mensen 
met Downsyndroom. 

* Inzicht en transparantie
Het tweede betreft inzicht en transparan-
tie met betrekking tot het zorgaanbod. 
Dit geldt niet alleen voor (ouders van) 
mensen met Downsyndroom, maar ook 
voor de zorgverleners. Het gaat voor 
beide partijen niet vanzelf om de ver-
anderingen in het (lokale) aanbod en 
alle praktische zaken eromheen goed in 
kaart te hebben. Daarom zullen zowel de 
ouders van kinderen met Downsyndroom 
als de zorgverleners elkaar actief moeten 
zoeken en informeren, om elkaar op de 
hoogte te brengen van het veranderende 
zorgaanbod. 

Het is dan ook belangrijk om de ouders 
van kinderen met Downsyndroom actief 
te betrekken voorafgaand en gedurende 
zorgverlening, zodat zij de mogelijkheid 
hebben om relevante vragen te stellen 
en hier ook een antwoord op te vinden. 
Goede voorbeelden hiervan zijn het 
ontwikkelen van informatiefolders voor 
zowel ouders, kinderen als zorgverleners. 
We zien dat men hier in sommige regio’s 
verder mee is dan in andere. Inzicht in 

kwaliteit kan er bovendien voor zorgen 
dat mogelijkheden voor verbetering in 
kaart gebracht kunnen worden.

* Communicatie en informatie-
overdracht
Als laatste verloopt de communicatie en 
informatieoverdracht tussen verschillende 
zorgverleners (medisch – sociaal domein, 
kinderzorg – volwassenenzorg) niet altijd 
even soepel. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat informatiesyste-
men niet met elkaar communiceren, dat 
zorgverleners elkaar niet weten te vinden 
en dat zorg in aparte ‘silo’s’ georgani-
seerd is en gefinancierd wordt. Ouders 
worden daardoor vaak genoodzaakt om 
zelf de informatieoverdracht tot stand 
te brengen (bijvoorbeeld tussen de eer-
stelijns fysiotherapeut en de kinderarts). 
Een casemanager zou ingezet kunnen 
worden om hen en de zorgverleners hier-
bij te helpen. 

De onderzoeken bieden handvatten om 
de zorg voor kinderen met Downsyndroom 
beter te organiseren en zo beter passen-
de en efficiëntere zorg te bewerkstelli-
gen. Al met al kunnen we concluderen 
dat we met onderzoek naar de organisa-
tie van Downsyndroomzorg op een mens-
gerichte en werkbare manier de complexe 
ontwikkelingen in de zorgpraktijk beter 
het hoofd kunnen bieden.
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