
Beste deelnemer, ouder(s)/verzorger(s) en overige geïnteresseerden,

Voor u ligt de 9e nieuwsbrief van het Prader-Willi team van Stichting Kind 
en Groei / Expertisecentrum PWS. Met de nieuwsbrief willen we u op de 
hoogte houden van het beloop van lopende onderzoeken en van nieuwe 
bevindingen, activiteiten en andere weetjes.

In deze zomereditie onder andere nieuwe resultaten van de Transitiestudie 
en een update van de onderzoeken naar effecten van oxytocine neusspray en 
het liraglutide onderzoek. 

Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst! 

Met hartelijke groet, 
het PWS-team

Medewerkers PWS-team
Prof. Anita Hokken-Koelega 
kinderarts-endocrinoloog

Stephany Donze
arts-onderzoeker

Layla Damen
arts-onderzoeker  
Mariëlle van Eekelen
verpleegkundige

Laura Schafthuizen
verpleegkundige

Eva Mahabier
psycholoog 

Prader-Willi stichting
De Prader-Willi stichting is een patiëntenorganisatie die de belangen behartigt 
voor personen met het Prader-Willi syndroom (PWS) en de mensen in hun directe 
omgeving zoals ouders, familieleden, verzorgers, zorgverleners, begeleiders en 
therapeuten. Voor het eerst organiseert de Prader-Willi stichting het Prader-Willi Café 
voor donateurs van de Prader-Willi stichting. Dit initiatief geeft ouders met een zoon/
dochter met PWS de kans om bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen. Het 
bestuur zal jullie vertellen over de huidige bezigheden en er zal ook een deskundige 
aanwezig zijn om te spreken over verschillende onderwerpen en om vragen te 
beantwoorden. De Prader-Willi Cafés zullen verspreid over Nederland georganiseerd 
worden. Het eerstvolgende Prader-Willi cafe is:   

    -   6 oktober in Rotterdam van 19.30 tot 22.30 uur (locatie volgt)

Meer informatie over de Prader-Willi stichting is te vinden via http://stichtingpws.nl 
Bent u nog geen donateur? Het is mogelijk u aan te melden als donateur via de website 
van de Prader-Willi stichting. De Prader-Willi stichting heeft ook een Facebookpagina. 
Deze is te vinden via: https://www.facebook.com/Praderwillisyndroom2016

 Tips & Weetjes
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Zwangerschapsverlof Stephany
Vreugdevol nieuws; Stephany is zwanger! Halverwege september zal ze met 
zwangerschapsverlof gaan. De kinderen en jongeren die normaal Stephany zien 
in Rotterdam, zien dan eenmalig een andere arts-onderzoeker op de poli. Vanaf 
februari 2018 is Stephany weer terug van zwangerschapsverlof.  

Registratie groeihormoon voor jongvolwassenen met PWS
De Transitiestudie heeft laten zien dat uitgegroeide jongvolwassenen met PWS die 
tijdens de kindertijd behandeld zijn met groeihormoon baat hebben bij voortzetting 
van behandeling (verderop in de nieuwsbrief leest u hierover meer). Deze resultaten 
zullen, samen met de resultaten van de Young Adult Study (YAP-studie) waarin 
wij de langetermijneffecten van groeihormoon onderzoeken, bijdragen om een 
registratie van groeihormoonbehandeling voor alle (jong)volwassenen met PWS 
te verkrijgen. Aan de registratie van een behandeling zijn echter strenge eisen 
verbonden. Hiervoor is het onder andere nodig dat andere partijen deze studies 
kunnen controleren. Om dit goed te kunnen doen moeten zij de (geanonimiseerde) 
gegevens van deze studies kunnen inzien. 

Daarom zullen wij binnenkort contact opnemen met de deelnemers van de 
Transitiestudie, en later ook met de deelnemers van de YAP-studie, om hiervoor 
toestemming te vragen. Als u hiervoor toestemming geeft zullen wij u vragen een 
toestemmingsformulier te tekenen.

ToM-training
Bij veel kinderen met PWS verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling vertraagd. 
Uit de PD studie, de psychiatrie studie die we eerder hebben gedaan, bleek meer 
specifiek dat kinderen met PWS achterlopen in de cognitieve ‘Theory of Mind’ (ToM) 
aspecten en daardoor moeite hebben met het tonen van empathie en sociale 
wederkerigheid. Doordat kinderen moeite hebben met het begrijpen en inschatten 
van emoties en intenties van anderen, kunnen gedragsproblemen ontstaan. 
 
Om kinderen hierin te begeleiden wil Stichting Kind en Groei een ToM-training gaan 
aanbieden. Onderzoek bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft 
namelijk aangetoond dat een vertraagde ToM kan worden getraind en leidt tot 
een verbetering in sociaal gedrag. Omdat veel kinderen met PWS tegen dezelfde 
problemen aanlopen als kinderen met een ASS verwachten we dat kinderen met 
PWS zullen profiteren van dezelfde training. 
     In de training zullen sociale en emotionele signalen voor de kinderen duidelijker 
en inzichtelijker worden gemaakt zodat ze sociale situaties beter leren inschatten 
en zich beter in anderen kunnen verplaatsten. We hopen dat de training 
bepaalde gedragsproblemen zal verminderen en de sociale omgang met ouders, 
leeftijdsgenootjes en leraren zal bevorderen. 
     De ToM-training zal gegeven worden door Eva en vindt plaats in groepjes. Na de 
zomer zullen we meer informatie over de training en het beloop ervan geven. 

 Nieuw op de poli 

1. Hielprikscreening opvragen
Bij jonge kinderen met PWS tot 5 jaar zal op de poli toestemming worden gevraagd 
voor het opvragen van de hielprik. Bij vrijwel alle kinderen in Nederland wordt na 
de geboorte een hielprik verricht voor de screening op behandelbare ziektes (de 
hielprikscreening). Het bloed dat overblijft na deze screening wordt opgeslagen 
bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), tenzij u daartegen 
bezwaar heeft aangetekend. Het opgeslagen bloed kan soms nodig zijn om testen 
te herhalen als de hielprikscreening een dubieuze uitslag had. Na 5 jaar wordt dit 
bloed vernietigd.

Deze training zal tot stand 
komen door middel van 
externe financiering. Onder 
meer Stichting Swart- van 
Essen, Fonds SPZ, Stichting 
SFO, Weeshuis der Doops-
gezinden, Mr. August van 
Vlissingen Fonds, Dr. C.J. 
Vaillant Fonds, Amantia 
stichting en W. M. de 
Hoop stichting hebben al 
financiële steun toegekend 
aan dit project waarvoor 
we erg dankbaar zijn.



rechte wervelkolom          scoliose
versterkte thoracale kyfose 
(bolle bovenrug)

versterkte lumbale lordose 
(holle onderrug)

In de Infant Studie onderzoeken wij de hormonen die de eetlust beïnvloeden 
bij kinderen tussen 0 en 4 jaar. Deze hormonen zijn boodschappers tussen het 
maagdarmkanaal en de hersenen en geven ons door of we honger hebben of niet. 
We denken dat bij kinderen met het Prader-Willi syndroom de aansturing van deze 
hormonen niet helemaal goed gaat. Omdat de hielprik is verricht in de eerste week 
na de geboorte, zouden wij dit opgeslagen bloed graag gebruiken om de eetlust 
regulerende hormonen en vetten in het bloed te bepalen na de geboorte. We willen 
onderzoeken of deze spiegels in het bloed veranderen tussen de leeftijd van 0 en 4 
jaar en of we dit kunnen koppelen aan het eetgedrag en de lichaamssamenstelling. 
De spiegels vergelijken we met die van leeftijdsgenootjes zonder het Prader-Willi 
Syndroom.

Voor dit nieuwe onderdeel zullen we de ouders van jonge kinderen met PWS 
tussen 0 en 5 jaar om toestemming vragen om de hielprik op te vragen. Als u hier 
toestemming voor geeft vragen wij u om een toestemmingsformulier te tekenen. 
Dit hebben wij nodig om het opgeslagen bloed te kunnen opvragen bij het RIVM. 
Deelname aan dit onderzoek is vanzelfsprekend geheel vrijwillig en niet verplicht.

2. Fysiotherapeut en diëtiste op de polikliniek
Op dit moment zijn wij druk bezig ons multidisciplinaire team te versterken met een 
fysiotherapeut en diëtiste. Gesprekken hierover zijn in volle gang en we hopen in het 
najaar alles rond te hebben. Met het betrekken van een vaste fysiotherapeut en een 
diëtiste bij ons team hopen we de zorg voor mensen met PWS verder te verbeteren. 

3. Foto van de rug 
Bij de jaarlijkse controle in Rotterdam wordt bij alle kinderen een foto van de rug 
gemaakt om de stand van de wervels te controleren. Een zijwaartse kromming van 
de wervelkolom heet scoliose, zoals hieronder is weergegeven. De hoek tussen de 
schuinste wervels wordt aangehouden als maat voor de scoliose. Als deze hoek 10° 
of meer bedraagt, dan heet dat scoliose.

Tot op heden werd ook ieder jaar een zijwaartse foto van de wervelkolom gemaakt 
om te evalueren of er sprake is van een versterkte lumbale lordose (holle onderrug) 
en thoracale kyfose (bolle bovenrug), zie ook de afbeelding hieronder. In overleg 
met de afdeling radiologie is besloten voortaan alleen zo nodig een zijwaartse foto 
van de wervelkolom te maken. De voor-achterwaartse foto voor het vaststellen van 
scoliose wordt nog steeds jaarlijks gemaakt. 



 Update lopende onderzoeken 

Oxytocine
In december 2015 hebben we het eerste deel van het oxytocine onderzoek afgerond. 
In dit onderzoek werden 25 kinderen met een leeftijd tussen 6 en 14 jaar 4 weken 
met oxytocine neusspray en 4 weken met placebo behandeld. Bij de kinderen tussen 
6 en 11 jaar vonden we een positief effect van oxytocine op het sociaal gedrag en het 
voedsel gerelateerd gedrag. Dit vonden we niet bij kinderen tussen 11 en 14 jaar. We 
denken dat dit mogelijk te maken heeft met de dosering van oxytocine, de duur van 
de behandeling of de invloed van de puberteit. 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al het vervolg op deze studie aangekondigd. 
Helaas kosten de voorbereidingen meer tijd dan verwacht, waardoor de start van de 
vervolgstudie vooralsnog is uitgesteld. Wij zijn op dit moment nog steeds druk bezig 
met de organisatie en voorbereiding van deze studie. Zodra er meer bekend is over 
de start van dit onderzoek laten we dit weten. Mocht u al eerder informatie willen, 
neem dan gerust contact op via  praderwilli@kindengroei.nl.  

Liraglutide 
Vorig jaar zijn we gestart met een nieuw internationaal onderzoek naar het effect van 
liraglutide op gewichtsbeheersing bij kinderen en jongeren met PWS en overgewicht. 
Liraglutide is een medicijn dat lijkt op het hormoon glucagon-like peptide-1 (GLP-
1). Dit hormoon wordt na het eten van een maaltijd in de darm aangemaakt. GLP-1 
heeft meerdere effecten in het lichaam. Een van deze effecten is het vertragen van 
de snelheid waarmee voedsel door de darmen gaat, wat zorgt voor een verzadigd 
gevoel. Eerdere onderzoeken met liraglutide lieten zien dat liraglutide zorgt voor 
gewichtsverlies. De effecten van liraglutide bij kinderen met PWS zijn nooit eerder 
onderzocht.

Alle deelnemers krijgen in dit onderzoek dieetadviezen en begeleiding van een 
fysiotherapeut. Tweederde van de deelnemers wordt met liraglutide behandeld, 
eenderde krijgt placebo. Dit wordt bepaald door loting. Na 16 weken wordt bekend 
welke behandeling deelnemers hebben gekregen. Deelnemers die liraglutide 
hebben gekregen, gaan door met de liraglutidebehandeling tot 52 weken. De 
deelnemers die placebo kregen stoppen met de injecties, maar blijven wel naar het 
ziekenhuis komen voor bezoeken aan de arts en diëtist. 

In het afgelopen jaar zijn 3 jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Nederland gestart met dit 
onderzoek. Totaal zullen er wereldwijd 33 jongeren tussen 12 en 18 jaar deelnemen. 
De verwachting is dat de eerste resultaten van de studie in het voorjaar van 2018 
bekend worden. Daarna wordt gestart met het tweede deel van het onderzoek bij 
kinderen met PWS tussen 6 en 12 jaar oud. 

Vanaf het voorjaar van 2018 zullen we contact opnemen met de ouders van 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar die overgewicht hebben om te vragen of er interesse 
is in deelname in het onderzoek. Mocht u tot die tijd meer willen weten over het 
onderzoek, neem dan gerust contact met ons op.



Transitiestudie bij jongeren met Prader-Willi syndroom die in de lengte zijn 
uitgegroeid

In 2008 is gestart met de Transitiestudie om de effecten van groeihormoon na het 
bereiken van de volwassen lengte te onderzoeken. Jongeren die waren uitgegroeid 
en tenminste twee jaar groeihormoonbehandeling hadden gehad in de kindertijd 
mochten aan de Transitiestudie meedoen. In totaal waren er 28 deelnemers en de 
studie duurde 2 jaar; iedereen kreeg 1 jaar groeihormoonbehandeling en 1 jaar 
placebo. Door middel van loting werd bepaald in welk jaar iemand groeihormoon en 
placebo kreeg. Deze volgorde wisten de deelnemers en de leden van het PWS-team 
niet, omdat het een ‘geblindeerde’ studie was.
 
De effecten van groeihormoon versus placebo op de lichaamssamenstelling, het 
metabole gezondheidsprofiel en het IQ stonden in de vorige 2 nieuwsbrieven (editie 
7 en 8). Samengevat vonden we het volgende: 
•	 Stoppen met groeihormoonbehandeling zorgt voor een verslechtering van de 

lichaamssamenstelling, terwijl voortzetten van groeihormoon de verbeterde 
vetmassa en spiermassa behoudt. Dit is van groot belang, aangezien de 
ontwikkeling van obesitas een ernstige bedreiging is voor mensen met PWS. 
Voortzetting van groeihormoonbehandeling zal bij kunnen dragen aan een 
betere en gezondere toekomst voor jongvolwassenen met PWS.

•	 In vergelijking met placebo zorgde groeihormoonbehandeling voor vergelijkbare 
glucose en insuline spiegels tijdens een suikertest. 

•	 Zowel de bloeddruk als de cholesterolspiegels waren gelijk tijdens groei-
hormoonbehandeling en placebo.

•	 Voorafgaand aan de studie en gedurende groeihormoon behandeling had 
geen van de patiënten metabool syndroom, terwijl 1 patiënt dit ontwikkelde 
tijdens placebo. Metabool syndroom is een benaming voor een combinatie 
van gezondheidsklachten die te maken hebben met de stofwisseling. Specifiek 
gaat het over een combinatie van overgewicht, hoge bloeddruk, slechte 
cholesterolspiegels en afwijkende glucosespiegels. 

We concludeerden dat groeihormoonbehandeling positieve effecten heeft op de 
lichaamssamenstelling en geen negatieve effecten heeft op de suikerhuishouding, 
bloeddruk, cholesterolspiegels of op de ontwikkeling van metabool syndroom. Al 
met al hebben uitgegroeide jongvolwassenen met PWS die tijdens de kindertijd 
behandeld zijn met groeihormoon baat bij voortzetting van de behandeling zonder 
dat er ongerustheid hoeft te bestaan over de veiligheidsaspecten die te maken 
hebben met het metabole gezondheidsprofiel. 

Hieronder zullen we de resultaten beschrijven van de effecten van groeihormoon-
behandeling versus placebo op de botdichtheid. 

Effecten van groeihormoon versus placebo op de botdichtheid 
Gedurende de kinderleeftijd worden botten steeds sterker. Dit komt omdat de 
botdichtheid toeneemt onder invloed van lichamelijke activiteit en hormonen, 
zoals schildklierhormoon, groeihormoon en vrouwelijke (oestrogeen) en mannelijke 
(testosteron) geslachtshormonen. De piek in botdichtheid wordt normaal gesproken 
bereikt op de leeftijd van 18-20 jaar bij meisjes en 18-23 jaar bij jongens. De stevigheid 
van de botten later in het leven, wordt met name bepaald door de hoogte van de 
piek die bereikt is. Kinderen en adolescenten met PWS hebben een hoger risico op 
een lagere botdichtheid, omdat ze vaak lage groeihormoon waarden in het bloed 
hebben, niet goed in de puberteit komen en een inactieve leefstijl hebben. Het is 
dan ook bekend dat ouderen met PWS meer risico hebben op botontkalking en 
daardoor ook op botbreuken. 



Resultaten
Tijdens de Transitiestudie werd bij alle jongvolwassenen een aantal keer 
de botdichtheid gemeten; bij start van de studie, na 1 jaar en na 2 jaar. De 
botdichtheid wordt gemeten met de DEXA scan (zie afbeelding). Zowel de 
botdichtheid van het hele lichaam (BMD hele lichaam) als de botdichtheid in de 
wervelkolom (BMD wervelkolom) werd gemeten. Bij de start van de studie was de 
gemiddelde botdichtheid van het hele lichaam al significant lager ten opzichte van 
leeftijdsgenoten zonder PWS. 

Hieronder ziet u in de linker figuur de botdichtheid van het hele lichaam, in de rechter 
figuur ziet u de botdichtheid van de wervelkolom. De gestippelde lijnen geven de 
placebo periode aan. Er was geen verschil in de botdichtheid tijdens groeihormoon 
of placebo. Wel is te zien dat de botdichtheid van de wervelkolom, onafhankelijk van 
groeihormoon of placebo gedurende de 2 jaren lijkt af te nemen.

Omdat we weten dat geslachtshormonen een belangrijke rol spelen bij de 
botdichtheid werden de jongvolwassenen die behandeld werden met testosteron 
of oestrogeen vergeleken met de jongvolwassenen die niet werden behandeld met 
testosteron of oestrogeen.  Op de volgende pagina is te zien dat de jongvolwassenen 
die testosteron of oestrogeen kregen (figuren links) een verbetering hadden in 
de botdichtheid in het hele lichaam en een gelijkblijvende botdichtheid van de 
wervelkolom hadden. De jongvolwassenen die geen testosteron of oestrogeen 
kregen (figuren rechts) lieten een daling in de botdichtheid in het hele lichaam en in 
de wervelkolom zien.  De gestippelde lijnen geven de placebo periode aan.

Uit eerder onderzoek bij jonge kinderen met PWS bleek dat groeihormoon-
behandeling ervoor zorgt dat de botdichtheid verbetert. De gevolgen van het 
stoppen met groeihormoon op het moment dat jongeren met PWS zijn uitgegroeid 
was onbekend. Het was voorstelbaar dat de botdichtheid achteruit zou gaan na het 
stoppen van de behandeling. Middels de Transitiestudie wilden we onderzoeken 
wat de effecten zijn van groeihormoon en placebo op de botdichtheid bij 
jongvolwassenen met Prader-Willi syndroom die in de lengte zijn uitgegroeid.  



 
Conclusie
We concluderen dat een jaar placebo geen achteruitgang gaf van de botdichtheid 
bij jongvolwassenen met PWS die tijdens de kindertijd langdurig met 
groeihormoon zijn behandeld. Verder vonden we dat de botdichtheid toenam bij 
de jongvolwassenen die behandeld werden met geslachtshormonen, terwijl deze 
afnam bij de jongvolwassenen die niet behandeld werden met geslachtshormonen. 
Groeihormoon lijkt de afname in de botdichtheid niet te kunnen voorkomen, behalve 
als groeihormoon gecombineerd wordt met behandeling met geslachtshormonen. 
Op basis van deze resultaten adviseren we de botdichtheid bij jongvolwassenen 
met PWS goed te monitoren en op tijd te starten met geslachtshormonen als de 
puberteitsontwikkeling niet goed verloopt. 

De komende tijd zal gewerkt worden aan een richtlijn waarbij een concreet advies 
zal worden gegeven ten aanzien van de behandeling met geslachtshormonen bij 
jongvolwassenen met Prader-Willi syndroom.  



 Zelf ijsjes maken!

Summer
is allI want

Dankzij jullie inzet krijgen we steeds meer 
kennis over het Prader-Willi syndroom. We 
willen jullie allemaal bedanken voor jullie 
enthousiaste deelname! De bevindingen uit de 
onderzoeken helpen het Prader-Willi syndroom 
beter te begrijpen, waardoor we de zorg en 
kwaliteit van leven verder kunnen verbeteren. 

Namens het Prader-Willi team wensen we jullie

Een hele fijne zomer!

met stukken fruit

met yoghurt

met aanmaaklimonade

De zomer staat weer voor de deur! Dat betekent 
dat het steeds warmer wordt buiten. Wil je een 
verfrissend (en gezond) tussendoortje? Maak 
dan je eigen ijsje! Als je dat op basis doet van 
stukjes fruit, aanmaaklimonade (0% suiker) of 
magere yoghurt, beperk je het aantal calorieën.  
Gezond snoepen dus! Hier volgt wat inspiratie, 
om er daarna zelf mee aan de slag te gaan!

In plaats van een stuk fruit 
meteen op te eten, kun 
je het ook op een stokje 
prikken en een paar uur 
in de vriezer leggen. 
Succes verzekerd!

Giet je met water  
aangelengde limonade-
siroop (met 0% suiker) in 
een ijsvormpje in plaats 
van in een glas en vries 
deze in. Leuk met een paar 
stukjes fruit erdoorheen!

Probeer ook eens een paar druiven of 
blauwe bessen in te vriezen. Heerlijke 
koude snoepjes!

Maak een smoothie met fruit 
en yoghurt en giet het in een 
ijsvormpje. Het fruit maakt het 
ijsje van zichzelf al lekker zoet!

Schenk een beetje 
(sinaasappel)sap 

in een vormpje 
met daarbovenop 

0% vet (griekse) 
yoghurt en je hebt je 

zelfgemaakte Split.


