
Beste deelnemer, ouder(s) 
/verzorger(s) en overige 
geïnteresseerden,
Voor u ligt de nieuwsbrief van het Prader-Willi team 
van Stichting Kind en Groei/het Expertisecentrum 
Prader-Willi syndroom (PWS)/Prader-Willi-like (PWL). 
Met de nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden 
van lopende onderzoeken en van nieuwe bevindingen, 
activiteiten en andere weetjes.

In deze editie geven we onder andere informatie over 
resultaten van de lopende onderzoeken. Verder willen 
we graag onze nieuwe collega introduceren: Miranda 
Aarts-van Dongen.

Veel leesplezier.

Met hartelijke groet, 
Het PWS/PWL-team

Stichting Kind en Groei
Westzeedijk 106
3016 AH Rotterdam

Tel: 010-22 515 33
E-mail: info@kindengroei.nl 
www.kindengroei.nl 
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Babynieuws
Alicia Juriaans is in juli bevallen van  
een gezonde dochter! Met ouders en 
dochter gaat het goed. Eind oktober  
is Alicia weer begonnen met werken. 

Afscheid collega
Onze verpleegkundige Jeanet Hiemstra 
heeft het PWS-team deze zomer verlaten 
Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden 
in de opleiding tot verpleegkundig 
specialist bij de psychiatrie. Wij wensen 
Jeanet veel geluk en succes in de 
toekomst!

Promotie Layla
Layla Damen zal promoveren op dinsdag  
30 november om 13.00u. In het voorjaar 
van 2022 zullen we, na de stop vanwege 
de Corona pandemie, weer een 
oudermiddag organiseren. Zodra we de 
datum weten, informeren wij jullie. 

Nieuws en weetjes

Beste ouders, jongvolwassenen en kinderen,
Graag wil ik jullie bedanken voor alle leuke, lieve en hartverwarmende 
reacties! Bij mijn vertrek heb ik een prachtig afscheidsboek van de 
collega’s gehad waarin al jullie verhalen, foto’s, anekdotes, tekeningen 
e.d gebundeld zijn. Het is een voor mij heel waardevol, mooi boek 
waar ik nog vaak in kijk. Ik ben weggegaan met een fijn gevoel en 
kijk met veel plezier terug op mijn tijd met jullie. Nogmaals dank aan 
jullie allemaal !

Met hartelijke groet, Mariëlle

Nieuwe collega
Miranda Aarts – van Dongen |  Sinds juni hebben we er een nieuwe 
collega bij. Miranda is moeder van drie kinderen en heeft 10 jaar 
lang als kinderverpleegkundige gewerkt op de verpleegafdeling 
in het Sophia Kinderziekenhuis. Na hier met veel plezier te hebben 
gewerkt, is ze gaan werken bij het PWS-team. Ze kijkt er erg naar 
uit om jullie de komende tijd op de poli ontmoeten.
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De Banjaardweek
We zijn vanuit het PWS-expertisecentrum bezig met een 
nieuw project, het organiseren van de ‘PWS-Banjaard 
week’. De Banjaard is een onderdeel van de landelijke 
GGZ-instelling ‘Youz’ waarmee we willen samenwerken, 
zodat we jullie meer kunnen bieden op dit vlak. Zij 
organiseren al jarenlang weken waarin kinderen met 
een lichte verstandelijke beperking in combinatie 
met milde gedragsproblemen intensieve begeleiding 
krijgen en hun ouders tegelijkertijd een programma 
kunnen volgen. 
Wij gaan nu samen met hen speciaal een week voor 
kinderen met PWS organiseren. In deze week staat 
plezier voorop, de kinderen gaan tijdens deze week 
spelend leren: nee durven zeggen, iets vragen, samen 
spelen, meer lef hebben en trots zijn. Door een week 
lang intensief met de kinderen op te trekken en op een 
speelse benadering te werken aan de doelen die vooraf 
gesteld zijn, is de kans op succes groot. 

Voor ouders wordt er o.a. een cursus ‘Geweldloos Verzet’ 
georganiseerd. Dit is een methodiek voor opvoeders 
((pleeg-)ouders, groepsleiders, leerkrachten) die helpt de 
negatieve interactie tussen de opvoeder en de jeugdige 
te verbeteren. Het primaire doel van de methode is 

dat ouders, met de hulp van  hulpverleners, supporters 
uit het eigen netwerk en andere betrokkenen een 
einde maken aan onacceptabel gedrag van hun kind 
zonder dat dit tot escalatie leidt. Het is een alternatieve 
benadering voor het hanteren van onacceptabel 
gedrag, waarbij de focus verlegd wordt naar het 
veranderen van het gedrag van de volwassene in 
plaats van het onder controle houden van het 
‘oncontroleerbare’ kind. 

De locatie is in Den Haag en we willen ook gaan zorgen 
voor de mogelijkheid om te overnachten in de buurt. 
Daarnaast worden er activiteiten voor broers en zussen 
georganiseerd, zodat ook zij erbij kunnen zijn en 
ervaringen kunnen uitwisselen met andere broers en 
zussen (mocht dat lukken met vrij krijgen van school 
natuurlijk). 

Bij interesse en/of vragen, 
mail e.mahabier@kindengroei.nl 
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Meer diagnostiek en 
herstarten ToM-trainingen 
psycholoog 
Sinds kort is er de mogelijkheid om bij onze psychologe,  
Eva Mahabier, uitgebreider te testen. Naast intelligentie-
onderzoek, kan zij nu ook neuropsychologisch onderzoek 
doen (NEPSY), wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn 
vanuit school over bepaalde leerproblemen. Ook kan er 
aan de hand van de ADOS gekeken worden naar sociaal 
gedrag en autisme spectrum stoornissen. 

Bij interesse mailen naar:  
e.mahabier@kindengroei.nl 

Na een periode van lockdowns en corona maatregelen, 
kunnen de ToM-trainingen gelukkig ook weer van start  
gaan. Deze training is erop gericht sociale en emotionele  
signalen inzichtelijker te maken zodat kinderen sociale 
situaties beter leren inschatten en zich beter in anderen 
leren verplaatsen. Eva zal de ouders van kinderen die 
in aanmerking komen voor de ToM-training (per regio) 
benaderen met meer informatie. 

Mocht u eerder al vragen hebben of willen aangeven 
interesse te hebben, neem dan gerust contact op met 
Eva via e.mahabier@kindengroei.nl .

Update studieresultaten

Acht jaar lang groeihormoon bij jonge kinderen:  
is eerder starten nog beter?
Sinds 2002 is groeihormoon een geregistreerde 
behandeling voor kinderen met het Prader-Willi 
syndroom. Groeihormoon heeft, bij kinderen met PWS, 
positieve effecten op de lichaamssamenstelling (de 
verhoudingen tussen vet- en spiermassa), lengtegroei 
en op de intelligentie. Omdat de technieken waarmee 
de diagnose PWS gesteld wordt, verbeterd zijn in de 
afgelopen jaren wordt de diagnose PWS op steeds 
jongere leeftijd gesteld. Daardoor kan ook steeds eerder 
begonnen worden met groeihormoonbehandeling. Wij 
wilden daarom onderzoeken of het, na 8 jaar, verschil 
maakt hoe oud kinderen met PWS waren bij het starten 
van de groeihormoonbehandeling. 

Voor dit onderzoek hebben we gegevens kunnen 
gebruiken van 82 kinderen die jonger dan 5 jaar waren 
bij het starten van groeihormoonbehandeling én 8 
jaar lang met groeihormoon behandeld waren. Omdat 
we ook wilden onderzoeken of 8 jaar groeihormoon 
een positief effect laat zien in vergelijking met 
onbehandelde kinderen met PWS, hebben we ook een 
controle groep verzameld. Deze controle groep bestond 
uit 22 kinderen met PWS die nooit met groeihormoon 
behandeld waren. De leeftijd van de kinderen na 8 
jaar groeihormoon behandeling en de leeftijd van de 
kinderen in de controle groep waren vergelijkbaar. 

We hebben gevonden dat kinderen die jonger dan 5 
jaar waren bij het starten van groeihormoon, na 8 jaar 
een lager vetpercentage hadden en meer spiermassa in 
vergelijking met onbehandelde kinderen met PWS op 
dezelfde leeftijd. Ook waren ze langer en hadden ze een 
grotere hoofdomtrek. Er waren geen verschillen tussen 
deze groepen in intelligentie.

Vervolgens hebben we gekeken of het uitmaakt hoe  
oud de kinderen waren bij het starten van de groei-
hormoon behandeling. We hebben de totale groep in 
drieën gedeeld, waarbij de jongste groep jonger dan  
1 jaar was bij het starten van groeihormoon en de oudste 
groep tussen de 2 en 5 jaar. Deze twee groepen hebben 
we met elkaar vergeleken. 

Deze resultaten lieten zien dat de kinderen die in hun 
eerste levensjaar zijn gestart met groeihormoon een 
daling lieten zien in de vetmassa na het starten van 
groeihormoon, de kinderen die tussen de 2 en 5 jaar 
waren bij starten, lieten dit niet zien. Ook hadden 
de jongere kinderen een grotere en langer durende 
toename in spiermassa. Na 8 jaar behandeling werden 
er geen grote verschillen in lichaamssamenstelling 
gevonden tussen beide groepen, maar we vonden 
dat de kinderen die jonger waren bij het starten van 
groeihormoon een betere vetverdeling hadden. Ook 
scoorden de kinderen die jonger dan 1 jaar waren bij 
het starten van groeihormoon na 8 jaar hoger op de IQ-
test, in vergelijking met kinderen die tussen de 2-5 jaar 
waren bij het starten van de behandeling. 

lees verder      
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Kortom, groeihormoonbehandeling starten onder de 
leeftijd van 5 jaar zorgt voor positieve effecten op de 
lichaamssamenstelling, lengtegroei en hoofdomtrek. 
Het starten van groeihormoon onder de leeftijd van 1 
jaar is mogelijk nog gunstiger, met een betere 

lichaamssamenstelling in de eerste levensjaren, waardoor 
de motorische ontwikkeling, zoals zitten, lopen, beter 
ondersteund worden. Daarnaast hadden de kinderen 
die jonger waren dan 1 jaar bij het starten van groei-
hormoon, na 8 jaar groeihormoon een hogere IQ-score.  

Tot slot
Dankzij jullie inzet krijgen we steeds meer 
kennis over het Prader-Willi (-Like) syndroom. 
We willen jullie allemaal bedanken voor jullie 
enthousiaste deelname! De studieresultaten 
geven meer inzicht in de problemen bij 
kinderen en (jong)volwassenen met PWS en 
PWL, waardoor we de zorg en kwaliteit van 
het leven steeds meer kunnen verbeteren.

Het PWS/L-team.

Nieuwe studies
Skin picking studie
Skin picking is het overmatig krabben, wrijven, pulken 
of op andere wijzen beschadigen van de eigen huid. 
De oorzaak is divers en vaak is er sprake van meerdere 
factoren zoals stress, verveling, angst en vermoeidheid. 
Mensen met PWS hebben een verhoogde pijngrens 
waardoor skin picking wonden diep kunnen zijn en 
soms maandenlang open blijven. Skin picking en het 
herhaaldelijke en dwangmatige gedrag dat hierbij past, 
kan heel storend zijn voor de persoon met PWS, maar 
ook voor de familie. De huidige behandeling is gericht 
op het verminderen van angst- en stressfactoren. 

Nieuwe studie
In deze nieuwe studie willen wij onderzoeken of N- 
acetylcysteine (NAC) een geschikte behandeling kan 
zijn voor skin picking. Daarnaast kijken we ook naar de 
invloed van dit middel op ander dwangmatig gedrag, 
zoals nagelbijten, haren trekken, ordenen en sorteren.  
Om de werking van NAC te kunnen onderzoeken is een 
gecontroleerde studie nodig. Dit betekent dat uw kind 
een bepaalde periode het medicijn krijgt en gedurende 
een periode geen behandeling. Zowel de arts als de 
ouders en kinderen weten niet in welke periode het 
medicijn wordt gebruikt. Op deze manier kunnen we 
goed beoordelen of het medicijn goed werkt en veilig 
is. Het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de 
Medisch Ethische Commissie. 

Hoe werkt N-acetylcysteine eigenlijk?
Een verstoord evenwicht van glutamaat, een stofje in 
de hersenen, lijkt invloed te hebben op dwangmatige 
gedragingen, zoals herhaalgedrag en skin picking. 
Eerdere onderzoeken tonen aan dat NAC een positieve 
werking heeft op dwangmatige gedragingen door het 
herstellen van het glutamaat-evenwicht in de hersenen. 
In 2013 is er in Amerika onderzoek gedaan naar NAC 
als behandeling voor skin picking bij mensen met het 
Prader-Willi syndroom (leeftijd tussen 5-39 jaar). 71% 
van de groep had volledig herstel van de skin picking 
wonden. 

Interesse?
Mocht u nog vragen hebben of willen aangeven dat  
uw zoon/dochter graag zou willen deelnemen,  
neem dan gerust contact op met Lionne Grootjen  
via praderwilli@kindengroei.nl .
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