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Indeling volgens nutritionele fasen: vier fasen

• Fase 1: 

hypotone fase 

fase na de geboorte tot 15 mdn 

1a: neonatale hypotonie met zwakke zuigreflex en voedingsproblemen 

1b: normale toename van lengte en gewicht



Indeling volgens nutritionele fasen

Fase 2: 

fase van gewichtstoename  

begin tussen eerste en vierde verjaardag 

2a: gewichtstoename zonder toename van de eetlust 

2b: gewichtstoename maar met toename van de interesse in voeding



Indeling volgens nutritionele fasen

Fase 3: 

fase van toenemend eetzoekgedrag meestal met 
gedragsmoeilijkheden 

begin tussen 3 en 15 jaar 

hyperfagie, verminderd verzadigingsgevoel, eetzoekgedrag



Fase 3: eetzoekgedrag en gedragsproblemen

• A. Gedragsproblemen eigen aan Prader-Willi

• B. Gedragsproblemen als symptoom van psychiatrische 
problemen

• C. gedragsproblemen als symptoom van lichamelijke 
problemen (meestal moeheid en apathie)



Derde fase: gedragsmoeilijkheden

• Stelen van voedsel, woedebuien, moeilijkheden bij 
verandering van routines, repetitief en ritueel gedrag, 
controlerend gedrag  

• Aanvankelijk en vaak uitgelokt door onenigheid over 
eten en maaltijden



Aanpak van gedragsproblemen

• basishouding 

De aanpak van de woedebuien gaat samen met de aanpak van de 
voedingsproblemen en de aanpak van de lichamelijke problemen: 

multidisciplinair werken: 

1. kinderarts; 
2. dietiste, 
3. begeleiding van de ouders en/of school



Overzicht multidisciplinaire raadplegingen internationaal 
(24 multidisciplinaire  raadplegingen in 18 landen)

“Almost all PWS clinics have either a paediatric — or adult endocrinologist in 
attendance, but not all clinics caring for children have a paediatrician in 
attendance .  

A dietician (n=19 and 3 collaborations) and nurse (n=15) are almost universally 
part of the multi-disciplinary clinic”



Multidisciplinair team: 
kinderarts (endocrinoloog, dietiste, psycholoog)

http://www.uzleuven.be/node/12206


Begeleiding van de ouders, de school en de 
andere betrokkenen

• Basisregels bespreken
• Schoolbezoek
• Informeren van alle betrokkenen



Gedragsproblemen
• Adviezen vanuit de literatuur: 

consistency (Forster)  not making high demands, be moderate in 
imposing rules , to be alert, to warn in advance (Van Hooren, 2005)

• Aanpak in Leuven: 

Samenwerking 
Structuur 
Stressvermindering 
Siësta



Gedragsaanpak: 
hoe woedeaanvallen voorkomen?

1. Samenwerking 
informatie voor iedereen die betrokken is bij opvoeding of opvang (ouders, leerkrachten, 
opvoeders, verpleging,… ) 

2. Structuur 
Duidelijke en gestructureerde regels, een stabiele en duidelijke organisatie dwz weekkalender, 
uurrooster per dag, een verandering pas vlak ervoor aankondigen, een ordelijk lokaal, 
duidelijke voorschriften, stabiele gewoontes, beloftes houden! 
Elke verandering jaagt hen angst aan en geeft gedragsproblemen 

3. Stress beperking 
- verwachtingen en eisen aanpassen aan het intellectueel niveau en het ritme van de Prader- 
Willi: scholen, dagcentra, werk, reizen, gezinsleven, “de beste zijn” 
cave: relatieproblemen 

4. Siësta



wat doen tijdens een woedeaanval?wat doen tijdens een woedeaanval?

• De persoon is buiten zichzelf: een  gesprek of onderhandeling is zal hem 
NIET helpen 

• Elke verbale tussenkomst, elke straf zal de situatie verergeren en de 
woedeaanval verlengen

• Slechts één oplossing: afzondering in een rustige ruimte waar hij tot rust 
kan komen (opletten voor verwondingen!)



Gedragsproblemen: basisregels bij de aanpak

• Aanpak in Leuven: 

Samenwerking 
Structuur 
Stressvermindering 
Siësta

• Literatuur: 

not making high demands, be moderate in imposing rules, warning in 
advance, consistency (Van Hooren et al. 2005)



B. Gedragsproblemen als symptoom van 
psychiatrische stoornissen

• Kinderpsychiatrische problemen: 

- autisme spectrum stoornis: 

R/ strikte auti-aanpak

- attention deficit hyperactivity disorder: 

R/ medicatie (amfetamines)



B. Gedragsproblemen als symptoom van 
psychiatrische aandoeningen

1. psychose

2. affectieve stoornis



Verloop en fenomenologie van de psychotische episodes 

Cyclisch verloop met: 

- periodes van hyperactiviteit: 
wanen, hallucinaties, agitatie, insomnia, sterke emoties, sterk angsten

- periodes van hypoactiviteit 
bedlegerig, slapen dag en nacht, apathie, weigeren voedsel, geen of weinig 
contact



Psychotische episodes

pt Onset 
leeft

Onset 
mode

Psych 
hosp

stressor lich gezondheid

1 15 Acuut / afscheid 
dieet

Gastro-int 
pijn

2 13 Acuut / afscheid Gastro-int 
urinaire

3 19 Abrupt 10 m verlies Gastro-int 
pijn

4 13 Acuut 8 m verlies Gastro-int 
koorts

5 16 Acuut 13 m afscheid Gastro-int 
pijn

6 19 abrupt 6 w verlies, dieet urinaire



Psychotische episodes

• Aanvang : adolescentie 
(13-19 jaar)

• Hospitalisatie noodzakelijk



Affectieve problemen
• Cyclisch verloop

- periodes van gewichtstoename, meer gedreven zoeken naar eten, 
toename van gedragsproblemen met prikkelbaarheid en woedeaanvallen, 
toename van de automutilatie, zelfverwaarlozing, slaapstoornissen 

- en periodes tijdens dewelke alles beter gaat



Indeling volgens nutritionele fasen

• Fase 4: verminderd eetzoekgedrag en minder 
gedragsproblemen
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