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Introductie
Downsyndroom, veroorzaakt door het driemaal 
voorkomen van chromosoom 21, is de meest 
voorkomende genetische oorzaak van een verstandelijke 
beperking. Een op de 750 levend geborenen in Nederland 
is een kind met downsyndroom1. Door de invoering van 
de NIPT test (Niet Invasieve Prenatale Test) zal dit aantal 
mogelijk afnemen alhoewel de eerste cijfers hierover 
een stabiel beeld geven (nog niet gepubliceerd). De 
levensverwachting van mensen met downsyndroom is 
de laatste tientallen jaren enorm toegenomen doordat 
ernstige aangeboren afwijkingen en de veel voorkomende 
infecties beter behandeld kunnen worden. Ook de  
de-institutionalisering en de participatie in de 
maatschappij hebben hieraan bijgedragen2-4. De groep 
volwassenen met downsyndroom wordt groter, op dit 
moment wonen er naar schatting 9000 volwassenen met 
downsyndroom in Nederland (zie figuur 1).

Volwassen worden, ouder worden met downsyndroom, 
verloopt niet zonder problemen. Naast de syndroom 
specifieke afwijkingen begint de veroudering bij mensen 
met downsyndroom vroeger en verloopt zij sneller 
waarbij er een zeer hoog risico bestaat (>90%) op het 
ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Ouder worden 
met downsyndroom gaat vaker gepaard met sensorische 
afwijkingen, schildklierproblemen, stoornissen van het 
bewegingsapparaat en psychiatrische problemen5-7.

Volwassenen met downsyndroom wonen bij  
familieleden of in kleine wooneenheden in de wijk.  
Voor hun medische zorg zijn zij vooral aangewezen  
op de huisarts. De meeste huisartsen hebben echter  
maar twee of drie mensen met downsyndroom in hun  
praktijk en missen vaak de specifieke kennis om de 
bijzondere problematiek te herkennen.  

Richtlijnen voor de medische begeleiding 
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Figuur 1. Aantal volwassenen met Downsyndroom per leeftijdscategorie

Ref. G.de Graaf; januari 2018 (met persoonlijke toestemming)

20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 >-60



Jaargang 36, Juni N
um

m
er 2  58

A
rtikelen

Mensen met downsyndroom worden vaak verwezen naar 
de tweede lijn, naar internisten, cardiologen, neurologen, 
KNO artsen, oogartsen, geriaters, naar psychiaters en naar 
artsen voor verstandelijk gehandicapten. 

Er bestaat geen coördinatie van zorg in een 
multidisciplinair verband zoals we die kennen voor 
de kinderen. De meeste kinderen bezoeken een 
multidisciplinaire kinderpoli. Na het 18de jaar stopt 
de kinderpoli. De medische zorg voor volwassen is 
slechts beperkt georganiseerd, op enkele plaatsen 
zijn poliklinieken voor volwassenen, gecoördineerd 
door Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG).
Multidisciplinaire zorg wordt nog nauwelijks aangeboden.

Dit is niet bijzonder voor het downsyndroom. We zien 
dit bij veel complexe syndromen en aandoeningen. 
De kinderarts, de kinderneuroloog, coördineert een 
multidisciplinaire aanpak tot het 18de levensjaar, daarna 
vervalt vaak deze multidisciplinaire gecoördineerde zorg. 
Met de toenemende positionering van de AVG in de 
tweede lijn zou het voor de hand moeten liggen dat 
onze beroepsgroep deze taak op zich gaat nemen; de 
coördinatie van complexe medische zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking die deze zorg nodig hebben.

Helaas zijn we nog niet zo ver. Op dit moment bestaat 
er geen coördinatie van zorg voor deze groep. De 
praktijk laat zien dat de zorg voor volwassenen 
met downsyndroom tekort schiet8. Gezien de grote 
comorbiditeit op volwassen leeftijd worden veel 
aandoeningen niet herkend, of worden de mensen 
aan een groot aantal specialisten in de tweede lijn 
gepresenteerd, die eveneens geen richtlijnen hebben 
voor deze bijzondere populatie. Het wordt tijd voor een 
multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding 
van volwassenen met downsyndroom!

Opzet
ZonMW heeft voor het opzetten van een richtlijn voor 
de medische begeleiding van volwassenen met het 
downsyndroom 185.000 euro subsidie toegekend. 
Binnen twee jaar moet de richtlijn klaar zijn. Tijd voor 
de implementatie van een richtlijn, die nog volledig 
geschreven moet worden, is er niet. Er zal aan de AVG’s 
gevraagd worden de richtlijn niet alleen te schrijven, 
te becommentariëren maar vervolgens ook te gaan 
organiseren en te gaan uitvoeren, bij voorkeur in 
multidisciplinair verband!

Voor het opstellen van de multidisciplinaire richtlijn 
worden werkgroepen samengesteld met voor de 
richtlijn belangrijke vertegenwoordigers van betrokken 
specialisten, huisartsen, gedragsdeskundigen, paramedici, 

verpleegkundigen, AVG’s en vertegenwoordigers 
van de Stichting Downsyndroom en verwanten. 
Een projectcommissie onder leiding van een project 
coördinator samen met de verschillende disciplines als 
adviseurs, gaan de wetenschappelijk onderbouwde 
conceptteksten voor de richtlijn opstellen. Daarna volgt 
een toetsing- en commentaar ronde zoals gebruikelijk.

Uitvoering
Het vakgebied Geneeskunde voor verstandelijk 
gehandicapten bestaat sinds februari 2000 als een 
zelfstandig specialisme. Er is erg hard gewerkt aan het 
ontwikkelen van richtlijnen, standaarden en adviezen, 
vooral op vrijwillige basis. Pas de laatste jaren is de 
NVAVG in staat geweest het opzetten van richtlijnen 
professioneel aan te pakken (Stichting Richtlijn 
Ontwikkeling, Projectteam Kwaliteitsstandaarden VG 
sector). 

De nieuw te ontwikkelen richtlijn voor de medische 
begeleiding van volwassenen met downsyndroom moet 
van ZonMW aan een aantal voorwaarden voldoen 
waaronder:
•  De richtlijn moet kunnen worden opgenomen in 

het register van het Zorginstituut https://www.
zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-
procedures/bevorderen-kwaliteit-en-inzichtelijkheid-
van-de-zorg/voldoen-aan-voorwaarden-toetsingskader-
voor-plaatsing-kwaliteitsinstrumenten-in-register. Dit 
vraagt om een extra inzet niet alleen door professionals 
maar ook een formele betrokkenheid van de 
‘gebruikersgroepen’, de mensen met downsyndroom 
en hun verwanten. 

•  Er moet aansluiting zijn bij de bestaande richtlijn 
voor kinderen met downsyndroom en samenwerking 
hierover met NVK (kinderartsen).

  Er bestaat een richtlijn voor kinderen met 
downsyndroom die op dit moment wordt herzien 

•  Er moeten in de richtlijn specifieke aanbevelingen 
worden gedaan voor de transitie van kinder- naar 
volwassenzorg. 

•  Borging van de richtlijn in de gehandicaptensector is 
noodzakelijk.

•  Zowel professionals binnen de gehandicaptensector 
als daarbuiten, die te maken krijgen met de zorg voor 
mensen met Downsyndroom (denk bijvoorbeeld aan 
huisartsen en specialisten), moeten bediend worden 
met de richtlijn.

Daarbij stelt ZonMW dat:
De richtlijn gaat “onderbouwing geven aan de wens van 
ouders en artsen voor verstandelijk gehandicapten om 
poliklinieken voor volwassenen met Downsyndroom op 
te richten. Op deze poliklinieken ontvangen volwassenen 
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met Downsyndroom periodieke screening en worden zij 
tijdig behandeld voor specifieke medische problemen 
die voorkomen bij deze doelgroep” (uit subsidie oproep 
richtlijn Downsyndroom).

Heel bijzonder hier wordt een doel geformuleerd, 
poliklinieken voor volwassenen met downsyndroom. Een 
doel waar we als richtlijnontwikkelaars en straks als AVG’s 
verantwoordelijk voor zullen zijn. Een verantwoordelijkheid 
die we kunnen oppakken als beroepsgroep AVG’s!

Beschouwing
Het is goed dat de richtlijnontwikkeling binnen onze 
sector gesubsidieerd wordt. We zijn een relatief klein 
en jong vakgebied waarbinnen met een beperkt 
aantal mensen hard gewerkt wordt om kwaliteit van 
zorg te kunnen leveren bij voorkeur wetenschappelijk 
onderbouwd en praktisch ondersteund. Het is goed 
dat er kwaliteitseisen gesteld worden vergelijkbaar met 
de algemeen geldende richtlijnen, alleen dan kan men 
vergelijkbare en betrouwbare kwaliteit van zorg leveren. 

Deze richtlijn zal moeten gaan leiden tot de oprichting 
van poliklinieken voor volwassen met downsyndroom, bij 
voorkeur van multidisciplinaire poliklinieken als aansluiting 
op de multidisciplinaire polikliniek voor kinderen. Goede 
medische zorg, ondersteund door richtlijnen gedurende 
het gehele leven. Dit is niet alleen nodig voor mensen 
met downsyndroom maar ook voor alle anderen waarbij 
de verstandelijke beperking gepaard gaat met complexe 
aandoeningen en de zorg niet kan stoppen na het 18de 
levensjaar.

Als AVG’s hebben we hier een taak. Net als de 
kinderartsen zijn we in staat zorg te bieden aan mensen 
met een verstandelijke beperking met een complexe 
zorgvraag. Ook wij zijn in staat een multidisciplinaire 
polikliniek te coördineren, zeker wanneer we ondersteund 
worden door richtlijnen die niet alleen ons, maar ook de 
met ons samenwerkende specialisten handvatten bieden. 
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Samenvatting
•  ZonMW heeft voor het opzetten van een richtlijn 

voor de medische begeleiding van volwassenen 
met het downsyndroom 185.000 euro subsidie 
toegekend.

•  Een van de doelstellingen van deze richtlijn is het 
ontwikkelen van een multidisciplinaire polikliniek 
voor volwassenen met downsyndroom in opvolging 
van de kinderpolikliniek

•  Met de toenemende positionering van de AVG 
in de tweede lijn ligt het voor de hand dat onze 
beroepsgroep deze taak op zich gaat nemen; de 
coördinatie van complexe medische zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking die deze 
zorg nodig hebben.


