
Hoe kunt u het Down-Team bereiken?

Heeft u vragen of wilt u uw kind 

aanmelden? U kunt van maandag 

t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

contact opnemen met het Down-Team 

Midden-Holland via MEE Midden-Holland 

op telefoonnummer 0182 52 03 33. 

U kunt ook e-mailen naar 

downteam@meemh.nl. 

Down-Team Midden-Holland

Tielweg 3

2803 PK Gouda

T 0182 52 03 33

downteam@meemh.nl
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Ons kind heeft 
het Syndroom van Down. 

Wat nu?

Jaarlijks worden er in Nederland 

naar schatting 250 tot 300 kinderen 

geboren met het Syndroom van 

Down. Het krijgen van een kindje 

met een beperking is vaak een 

grote schok en roept veel vragen 

op bij ouders over de gezondheid 

en ontwikkeling van hun kind op 

de lange en korte termijn. Het is 

dan ook belangrijk dat reguliere 

behandelaars en organisaties met 

voldoende kennis van zaken deze 

vragen kunnen beantwoorden. Om 

deze ondersteuning te bieden, is 

in 1999 op initiatief van een aantal 

ouders en artsen het Down-Team 

Midden-Holland opgericht.

Sam (6 jaar) 

‘Wij zijn ontzettend trots 
op Sam en vinden hem een 
heerlijk joch. Hij is zo puur. 

Als hij boos is, mag iedereen het 
weten. Als iemand anders lacht, 

al weet hij soms niet eens 
waarom, lacht Sam om 

het hardst mee.’

Niek (2 jaar) 

‘Zo zwart als ik 
het bij de geboorte 

allemaal zag, 
zo mooi is 

het nu allemaal.’



ontwikkeling van uw kind bij hem/haar 

terecht. Uw zorgvragen staan centraal in 

de ondersteuning. De consulent stemt 

indien nodig af met andere leden van het 

Down-Team, betrokken behandelaars of 

organisaties. 

Jaarlijks bezoek aan de Down-poli

U wordt samen met uw kind één keer per 

jaar uitgenodigd op de Down-poli. Vanaf 

6 jaar is dit nog één keer per twee jaar. 

Deze Down-poli is in het Groene Hart 

Ziekenhuis. Van het Groene Hart 

Ziekenhuis ontvangt u een kaart met 

de tijd van het bezoek aan de kinder-

arts en kinderrevalidatie arts. Van het  

secreta riaat van het Down-Team 

ontvangt u een uitnodiging met de tijden 

van de bezoeken aan de kinderfysio-

therapeut, logopedist en orthopedagoog. 

Tijdens het polibezoek krijgen u en uw 

kind een kamer toegewezen. 

De kinderarts, kinderrevalidatiearts, 

logopedist, kinderfysiotherapeut en 

orthopedagoog komen bij u langs op 

deze kamer. Het gehele bezoek duurt 

een uur. Voorafgaand aan het bezoek aan 

de Down-poli wordt uw kind uitgenodigd 

bij de KNO-arts en oogarts. Deze artsen 

maken geen deel uit van het polibezoek. 

Na het bezoek aan de Down-poli worden 

de uitkomsten per discipline en de 

algehele gezondheid en ontwikkeling van 

uw kind besproken in het Down-Team. 

Ook de uitkomst van het bezoek aan de 

KNO-arts en oogarts wordt mee genomen 

in deze bespreking. U krijgt een verslag 

van de bespreking waarin staat wat iedere 

deskundige heeft gezegd. Het team geeft 

u vervolgens een advies over de gezond-

heid en ontwikkeling van uw kind. 

Hoe kunt u uw kind aanmelden?

Wanneer u wilt dat uw kind door het 

Down-Team wordt begeleid, kunt u dit 

bespreken met uw kinderarts of huisarts. 

Hij of zij meldt uw gezin dan aan bij de 

coördinator van het Down-Team Midden-

Holland. U kunt ook rechtstreeks contact 

opnemen met de coördinator. Uw kind 

kan al direct na de geboorte worden 

aangemeld, zodat de ondersteuning in 

een zo vroeg mogelijk stadium start.

Wat is het Down-Team?

In het Down-Team Midden-Holland zitten 

deskundigen vanuit verschil lende kennis -

gebieden, het is een multidisciplinair 

team. De deskundigen binnen dit team 

hebben veel ervaring met de behandeling 

en begeleiding van kinderen met het 

Syndroom van Down. De volgende 

deskundigen zitten in het team: een 

kinder arts, kinder revalidatiearts, 

logopedist, KNO-arts, oogarts, kinder-

fysiothera peut, orthopedagoog en een 

consulent van MEE. Hiernaast zijn er veel 

contacten met andere deskundigen, 

zoals andere medische specialisten die 

geconsulteerd kunnen worden. 

Het team heeft een coördinator, die 

het team voorzit en onder andere de 

uitbreiding van het netwerk van 

deskundigen stimuleert. 

Voor wie is het Down-Team?

Het Down-Team Midden-Holland richt 

zich op kinderen met het Syndroom van 

Down tot 18 jaar woonachtig in de regio 

Midden-Holland. Bent u ouder/verzorger 

dan kunt u uw vragen aan het team 

stellen. Gedurende de jaren volgt het 

team de gezondheid en ontwikkeling van 

uw kind en ondersteunt u bij de zorg en 

opvoeding en geeft voorlichting. Ook 

behandelaars en organisaties kunnen 

hun vragen stellen aan het Down-Team. 

Hoe werkt het Down-Team?

Het eerste contact is met de coördinator 

van het Down-Team Midden-Holland, 

die de aanmelding van uw kind bij het 

team verzorgt. Na de aanmelding is 

de MEE- consulent uw vaste contact-

persoon. U kunt met al uw vragen 

over de gezondheid, opvoeding en 

Uw kind heeft het Syndroom van Down. Wat nu? U zit vast met veel vragen. 
Hoe ziet de toekomst eruit? Wat kunt u verwachten? Hoe kunt u de gezond-
heid en ontwikkeling van uw kind volgen en stimuleren? Gelukkig hoeft u 
het niet alleen te doen. Met deze en andere vragen kunt u terecht bij het 
Down-Team Midden-Holland.
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