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Beste deelnemer, ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van de Prader-Willi studie. Met deze nieuwsbrief 
willen we u op de hoogte houden van het beloop van de studie en van nieuwe 
bevindingen, activiteiten en andere weetjes. 

In deze herfsteditie onder andere nieuws over de nieuwe studie met oxytocine, de 
introductie van twee nieuwe collega’s, de meest recente resultaten van de studie 
naar psychiatrische stoornissen (PD-studie) en de MRI studie, uitgebreide informatie 
over hCG-behandeling bij jongetjes met PWS en tot slot geven we tips die goed van 
pas kunnen komen tijdens een verhuizing. 
 
Het PWS-team wenst jullie een fijne herfst en een gezellig schooljaar toe! 

Contactgegevens
Stichting Kind en Groei
Westzeedijk 106
3016 AH Rotterdam

Tel: 010-22 515 33
Email: info@kindengroei.nl
www.kindengroei.nl

Nieuwsbrief Prader-Willi studie 

Medewerkers PWS-team
Prof. Anita Hokken-Koelega 

   Nieuwtjes

Start nieuwe studie & nieuwe collega!
Binnenkort starten we met een nieuwe studie. Hierin zal het effect van oxytocine-
neusspray worden onderzocht bij kinderen met het Prader-Willi syndroom. Aan de 
hand van een aantal vragen zullen we verderop in deze nieuwsbrief meer informatie 
geven over dit nieuwe onderzoek. Berber Kerkhof is researchverpleegkundige en zal 
ons gaan helpen bij de oxytocinestudie.

Zwangerschapsverlof
Onze psycholoog Eva Mahabier gaat vanaf half oktober 2014 tot half februari 2015 
met zwangerschapsverlof. Marlique Huibregtse is orthopedagoog en zal haar 
gedurende die periode vervangen. Zij zal de psychologische testen voor de Prader-
Willi studie tijdens het jaarlijkse bezoek in het Sophia Kinderziekenhuis afnemen. 

Bewaartip: Nieuwsbrief in Wegwijzer Prader-Willi syndroom
Inmiddels heeft u bijna allemaal de Wegwijzer Prader-Willi syndroom ontvangen en 
we zijn erg blij met de enthousiaste reacties! We hebben de Wegwijzer gemaakt met 
als doel alle belangrijke informatie over het Prader-Willi syndroom bijeen te brengen. 
Tip: U kunt ook deze nieuwsbrief en andere informatie die u van ons ontvangt in de 
Wegwijzer bewaren. Zo houdt u alle informatie bij elkaar en kunt u het op een later 
moment nog eens rustig nalezen!
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Het effect van groeihormoon op het dagelijks functioneren van kinderen met 
het Prader-Willi syndroom.
 
Uit onze eerdere onderzoeken is gebleken dat groeihormoon een gunstig effect heeft 
op de lichaamssamenstelling, botdichtheid en cognitie van kinderen met PWS. In het 
kader van de studie naar psychiatrische stoornissen bij kinderen met PWS (PD-studie) 
is het effect van groeihormoon op het dagelijks functioneren onderzocht. Het dagelijks 
functioneren omvat de volgende onderdelen:

      Communicatie: zoals luisteren, spreken, lezen, schrijven, opdrachten begrijpen en 
      uitvoeren
      Dagelijkse vaardigheden: zoals zichzelf wassen, aankleden, huishoudelijke taken 
      uitvoeren
      Socialisatie: zoals het tonen en herkennen van emoties, met anderen spelen, inleven  
      in de ander
      Motoriek: zoals lopen, traplopen, fietsen
 
In de afgelopen jaren is de ontwikkeling van deze vier onderdelen bij kinderen met 
PWS gevolgd met de Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS)-vragenlijst (het ‘blauwe 
boekje’) en gebruikt om antwoord te geven op de volgende 2 vragen:
1.  Is er een verschil in het dagelijks functioneren tussen kinderen die wel en geen 
groeihormoon krijgen? De duur van de studie was 1 jaar voor peuters en 2 jaar voor 
kinderen. 
2.   Wat is het effect van langdurige groeihormoonbehandeling op het dagelijks 
functioneren van kinderen met PWS?

De gegevens van 75 kinderen (42 peuters en 33 kinderen) zijn gebruikt om antwoord te 
geven op vraag 1. Wij vonden geen verschil in het dagelijks functioneren bij kinderen 
die wel of geen groeihormoon hadden gebruikt in zowel de groep peuters als kinderen. 
Zoals verwacht zagen we wel dat de ontwikkeling van kinderen met PWS op de 4 
onderdelen achterloopt in vergelijking met leeftijdsgenoten. Hoe ouder het kind en hoe 
lager de intelligentie, des te groter was de achterstand vergeleken met leeftijdsgenoten. 
Binnen de groep van kinderen met PWS was er geen verschil in de ontwikkeling op de 4 
onderdelen tussen jongens en meisjes, en tussen kinderen met een deletie of maternale 
uniparentale disomie (mUPD). 

De gegevens van 53 kinderen zijn gebruikt om antwoord te geven op vraag 2. 
Hiervan zijn er 36 als peuter gestart met groeihormoonbehandeling en 17 als kind. 
Wij vonden in onze analyses een verband tussen eerder starten met groeihormoon 
als peuter en minder ontwikkelingsachterstand in het dagelijks functioneren na 
langdurige groeihormoonbehandeling (7 jaar behandeling). Met andere woorden, 
peuters die op jongere leeftijd gestart zijn met groeihormoon, hadden na langdurig 
groeihormoongebruik minder vertraging in het dagelijks functioneren dan peuters die 
later waren begonnen. Groeihormoonbehandeling op de lange termijn heeft dus een 
positieve invloed op het dagelijks functioneren van kinderen met PWS.

Sinddie Lo
Arts-onderzoeker

   Onderzoeksresultaten  PD-studie

Deze studie wordt mede gefinancierd door het Prader-Willi Fonds, Fonds NutsOhra en 
Stichting Kind en Groei.
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De MRI-studie brengt de aanleg en ontwikkeling van de hersenen van kinderen met 
het Prader-Willi syndroom in kaart en probeert hier meer inzicht in te verkrijgen. 

De voorlopige resultaten van data van 25 kinderen met PWS en 72 leeftijdsgenoten 
zonder PWS tussen 6 en 17 jaar oud zijn geanalyseerd. Er zijn verschillen gevonden in 
de kwaliteit van ‘witte stof’ in de hersenen bij kinderen met verschillende subtypes van 
PWS. Kinderen met een mUPD hebben meer verstoringen in de witte stof dan anderen. 
Deze resultaten kunnen waarschijnlijk deels de verhoogde kans op psychiatrische 
problemen bij kinderen met een mUPD verklaren.
 
U moet zich de hersenen voorstellen als een huis, waarbij de kamers in het huis de 
verschillende hersendelen zijn. De hersendelen kunnen met elkaar communiceren 
door de elektrische bedrading die tussen de kamers loopt. U moet de  ‘witte stof‘ 
zien als deze bedrading. Wanneer er een signaal binnenkomt in de hersenen wordt 
het opgevangen door een zenuwcel. Het is de witte stof die dit signaal vervoert langs 
draden naar andere zenuwcellen in de verschillende kamers of hersendelen. Deze 
draden omvatten een laagje, wat myeline heet. Myeline heeft vrijwel dezelfde functie 
als het isolerende laagje om een elektriciteitsdraad. Het zorgt er namelijk voor dat het 
signaal onderweg niet verloren gaat en dat het signaal sneller wordt doorgegeven. 

Hoe goed de myeline isoleert, kan worden gemeten met behulp van MRI – DTI (diffusion 
tensor imaging). Tijdens het nemen van deze foto wordt er gemeten hoe makkelijk 
watermoleculen door de witte stof draden kunnen bewegen. Hoe slechter de myeline 
is aangelegd, dus hoe meer verstoringen er zijn, hoe makkelijker de watermoleculen 
zich door de witte stof kunnen bewegen. Deze beweging wordt opgepikt door de MRI 
en uitgedrukt in fractionele anisotrope waarden (FA). Hoe meer verstoringen, hoe lager 
de FA waarden.  

Kinderen met een mUPD hebben over het algemeen lagere FA waarden in vrijwel alle 
grote witte stof draden, in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen met een deletie 
hebben daarentegen vergelijkbare FA waarden, ten opzichte van de leeftijdsgenoten. 
Verstoringen in de witte stof worden veel gerapporteerd in mensen met schizofrenie, 
autisme en mensen met een hoog familiair risico om psychose te krijgen. Dit kan erop 
duiden dat afwijkingen in de witte stof een rol spelen in het risico op de ontwikkeling 
van deze stoornissen. 

Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of er significante verschillen zijn tussen 
kinderen die later in hun leven psychiatrische problemen krijgen en kinderen die 
later klachtenvrij blijven. Als deze verschillen al voorafgaand aan het krijgen van een 
psychose in de hersenen meetbaar zijn, zou het een eerste stap zijn richting vroege 
individuele interventie en het voorkomen van het ontwikkelen van psychiatrische 
klachten bij deze kinderen. 

Akvile Lukoshe
Neuro-onderzoeker

   Onderzoeksresultaten  MRI-studie
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Waarom dit bij jongens met PWS niet goed gaat, is niet bekend. Het zou kunnen komen 
doordat er al in de baarmoeder onvoldoende hormonen aanwezig zijn, die er voor moeten 
zorgen dat de balletjes indalen. Nu is het zo dat de balletjes tijdens een operatie in de 
balzak geplaatst worden. De balletjes zitten echter vast aan een streng met bloedvaten, 
zenuwen en de zaadleider. De uroloog die de operatie doet, merkt vaak de deze streng 
niet lang genoeg is en dat de balletjes daardoor niet goed in de balzak geplaatst kunnen 
worden. Ons idee was dat we met een behandeling met het hormoon hCG de indaling, 
zoals die zou moeten gebeuren tijdens de zwangerschap, kunnen nabootsen in jonge 
jongens met PWS. Het doel was om te onderzoeken of er minder operaties nodig zouden 
zijn en of deze operaties dan gemakkelijker zouden worden.

HCG staat voor human choriongonadotrofine. Dit hormoon wordt tijdens de zwangerschap 
gemaakt door de placenta van de moeder. Het lijkt heel erg op het hormoon LH 
(luteïniserend hormoon), wat normaal in de hersenen door de hypofyse gemaakt wordt, en 
wat een stimulerende werking heeft op de zaadbal. LH is moeilijk na te maken als medicijn. 
HCG kan gemaakt worden uit de urine van zwangere vrouwen. Wellicht kent u dit van de 
actie ‘Moeders voor Moeders’.  

   Artikel 

Jongetjes met PWS worden meestal geboren zonder 
ingedaalde balletjes. Aan 1 of 2 kanten zit het balletje 
vaak nog in de buik of in de lies. De zaadballen 
ontwikkelen zich voor de geboorte in de buik. Ongeveer 
4 weken voordat een jongen geboren wordt, zakken de 
balletjes door het lieskanaal in de balzak. In het plaatje 
hiernaast  ziet u hoe dit gebeurt.

HCG-behandeling bij jongetjes met PWS 

Op 1 juli 2013 zaten in onze landelijke PWS studie 16 jongetjes onder de 3,5 jaar die een 
hCG behandeling gehad hadden. Twee keer in de week, gedurende 6 weken, kregen zij 
een prik in een spier met het hormoon hCG. Van de 16 jongetjes had 1 jongetje aan 1 kant 
al een goed ingedaald balletje en aan de andere kant niet. Bij twee jongetjes bleek dat ze 
maar aan 1 kant een goed balletje hadden. In totaal waren er dus 29 balletjes die konden 
zakken door de hCG behandeling. 
•	 23% van de balletjes zaten na de hCG-behandeling stabiel in de balzak en hoefden niet 

meer geopereerd te worden. 
•	 62% van de balletjes zakten wel naar een lagere positie, maar moesten alsnog worden 

vastgezet in de balzak met een eenvoudige operatie.
•	 14% van de balletjes veranderde niet van plaats. Deze balletjes moesten naar beneden 

gehaald worden met een operatie en in de balzak worden vastgezet.

In dit plaatje zien we een samenvatting van hoe de hormonen werken bij een man. 
In de hersenen maakt de hypothalamus het hormoon GnRH. Door GnRH gaat de 
hypofyse LH en FSH maken. LH zorgt ervoor dat de zaadbal testosteron maakt. 
Doordat de zaadbal actief testosteron gaat maken, wordt hij zwaarder en zakt hij 
naar de balzak. Bij jonge jongetjes zijn tijdens hCG-behandeling dan ook hoge 
waarden testosteron in het bloed te meten.  



Tijdens de behandeling waren er 6 jongetjes die een klein beetje donzig schaamhaar 
ontwikkelde. Dit komt omdat er meer testosteron gemaakt wordt door de zaadballen 
tijdens de behandeling. Drie jongetjes leken wat meer vocht vast te houden. Na de 
behandeling zijn deze bijwerkingen weer weg gegaan. 

Bij alle jongetjes die geopereerd zijn, zag de uroloog dat het lieskanaal niet gesloten 
was. Normaal hoort dit dicht te gaan, zodat het balletje stabiel in de balzak blijft zitten. 
Als het lieskanaal openblijft, kan het balletje dus ook weer naar boven toe kruipen. 
Tijdens de operatie is er van alle balletjes een heel klein hapje genomen, een biopt. 
Hierdoor konden we het weefsel van de balletjes onderzoeken. We wilden graag 
onderzoeken hoe de cellen eruit zagen. We vonden bij alle jongens normaal en gezond 
weefsel. Wel zagen we dat de oudere jongens, rond de 3 jaar, minder stamcellen hadden 
dan de jongere jongens van 1 jaar. Stamcellen kunnen later uitgroeien tot sperma 
producerende cellen. Het lijkt er dus op, dat al in de vroege jaren de vruchtbaarheid 
van de jongens snel achteruit gaat.   

Conclusie
Onze studie laat zien dat hCG-behandeling bij de meeste jongetjes zorgt voor een lagere 
positie van de zaadballen. De operatie die eventueel nog nodig is, gaat gemakkelijker 
en de balletjes kunnen goed in de balzak worden vastgemaakt. 

Alle jongens en hun ouders hartelijk bedankt! 

Nienke Bakker  
Arts-onderzoeker

   8 vragen over de nieuwe studie  met oxytocine 

1. Zijn er al eerdere studies gedaan naar oxytocine?
Er is al eens eerder onderzoek gedaan naar oxytocine, zowel bij mensen met als zonder 
het Prader-Willi syndroom. Bij mensen met het Prader-Willi syndroom blijkt dat er 
sprake is van een oxytocinetekort in de hersenen en in het bloed. In Frankrijk is een 
studie verricht met oxytocinebehandeling bij jongvolwassenen met het Prader-Willi 
syndroom. Na oxytocinebehandeling hadden zij minder driftbuien, ze waren minder 
verdrietig en hadden meer vertrouwen in anderen. Bij mensen met overgewicht 
zonder PWS zorgt behandeling met oxytocine neusspray voor gewichtsafname. Een 
verbetering in sociaal gedrag werd gevonden bij gezonde proefpersonen en personen 
met autisme. 
      Daarom willen we onderzoeken of de neusspray ook positieve effecten heeft bij 
kinderen met het Prader-Willi syndroom. Mogelijk is het zo dat oxytocine beter werkt 
bij kinderen dan bij volwassenen, vandaar dat we dit eerst op de kinderleeftijd (6 tot 14 
jaar) gaan onderzoeken. 

2. Wat is het doel van het onderzoek dat gaat starten?
We willen de effecten van oxytocine neusspray onderzoeken bij kinderen met het Prader-
Willi syndroom. We kijken naar de effecten op eetlust, verzadiging en voedselinname, 
naar lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling en naar sociaal gedrag. We vergelijken 
de oxytocine neusspray met een placebo, dit is een nepmiddel waarin geen werkzame 
stof zit. 

3.  Welk geneesmiddel wordt onderzocht? 
Het medicijn oxytocine is al erg oud. Het wordt gegeven aan zwangere vrouwen om 
de bevalling te bespoedigen en aan sommige vrouwen die borstvoeding willen geven. 
De laatste tien jaar wordt steeds meer onderzoek gedaan naar oxytocine, omdat het de 
eetlust kan verminderen en een positief effect lijkt te hebben op sociaal gedrag. Het 
wordt ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd. 
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Tijdens elk bezoek in Rotterdam doen we een nuchtere bloedafname en er wordt 
speeksel en wangslijmvlies afgenomen. Er zijn verschillende onderzoeken met 
betrekking tot eet- en sociaal gedrag en aan ouders wordt gevraagd om vragenlijsten 
in te vullen. Ook zal er een dexa-scan gemaakt worden om de lichaamssamenstelling te 
bekijken en een fMRI-scan om de reactie van de hersenen op eetbare en niet-eetbare 
producten beter in kaart te brengen.  Tijdens het eerste en tweede ziekenhuisbezoek zal 
het kind na de bovenstaande onderzoeken voor de eerste keer het middel toegediend 
krijgen van die fase. Daarna kijken we gedurende ongeveer 2 uur hoe het met het kind 
gaat en daarna mag het kind naar huis. 

6.  Welke bijwerkingen kunt u verwachten?
Oxytocine is een medicijn dat al lange tijd gebruikt wordt en we verwachten geen 
ernstige bijwerkingen bij deelname aan deze studie. Er zijn echter wel enkele 
bijwerkingen van oxytocine neusspray beschreven, zoals enige irritatie in de neus, een 
droge mond, licht gevoel in het hoofd en misselijkheid. Deze bijwerkingen komen bij 
minder dan 0,1% van de mensen voor.

7. Is het al zeker dat het werkt?
We weten nog niet of oxytocine behandeling werkt, maar er zijn wel aanwijzingen dat 
het zou kunnen werken. Dat is de reden waarom we dit onderzoek gaan doen. Door de 
enthousiaste deelname van kinderen met het Prader-Willi syndroom en hun ouders, 
hopen we volgend jaar antwoord te kunnen geven op deze vraag.

8. Wat moet ik doen als ik mijn kind mee wil laten doen aan dit onderzoek?
Het is nog onduidelijk wanneer de studie precies gaat starten, waarschijnlijk begin 2015. 
Alleen kinderen met PWS tussen de 6 en 14 jaar kunnen deelnemen. Mocht u meer 
informatie willen ontvangen, dan kunt u ons een email sturen: r.kuppens@kindengroei.
nl. We zullen u dan de uitgebreidere informatiebrochure opsturen. 

Deze studie wordt mede gefinancierd door het Prader-Willi Fonds en Stichting Kind en 
Groei.

4.  Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Dit onderzoek bestaat uit twee fasen van elk 4 weken. Elke deelnemer krijgt 4 weken 
oxytocine neusspray en 4 weken placebo (nepmiddel). Elke ochtend en elke avond 
moet het kind het middel toegediend krijgen, dit gaat door middel van een neusspray. 
Er wordt geloot in welke volgorde de twee middelen gegeven worden. Dit krijgt u niet te 
horen en ook de arts-onderzoeker en de verpleegkundige weten niet welke deelnemer 
welk middel in welke fase krijgt. Dit wordt een ‘dubbelblinde’ studie genoemd. Op deze 
manier kunnen we zo goed mogelijk het effect van de oxytocine onderzoeken.

5.  Wat houdt deelname in?
De studie gaat in totaal 2 keer 4 weken duren. Tijdens de studie zijn er 3 bezoeken in 
Rotterdam gepland. Er wordt dan een aantal onderzoeken uitgevoerd. 
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Uit huis gaan 
Soms vraagt een kind met PWS zoveel specifieke zorg en aandacht, dat de situatie 
- vooral in combinatie met de rest van het gezinsleven - niet langer houdbaar is. 
Verhuizen naar een passende woonvorm is dan in ieders belang. Wanneer het thuis 
niet langer mogelijk is om de beste zorg te bieden, maar uw kind nog erg jong is, kan 
het lastig zijn om dit te besluiten. Iedere situatie en ieder kind met PWS is uniek en de 
leeftijd waarop iemand met PWS uit huis (of naar een logeerhuis) gaat verschilt dan ook 
enorm. Rationeel gezien is het voor u misschien al lang duidelijk dat verhuizen de beste 
oplossing is, maar qua gevoel is het een stuk lastiger. Voor veel ouders binnen de studie 
zal dit herkenbaar zijn.

Planning en plaatjes
Wanneer er een passende woonvorm is gevonden, is het belangrijk om zoiets 
ingewikkelds als een verhuizing behapbaar en visueel duidelijk te maken. Houd 
rekening met het communicatieniveau van het kind en de hoeveelheid informatie die 
in één keer verwerkt kan worden. Bedenk uit welke onderdelen de verhuizing bestaat. 
Wanneer gaat wat gebeuren? Plan dit in de agenda, het liefst met plaatjes erbij. Het 
is handig om alvast op de hoogte te zijn van de nieuwe woning, zodat er meteen 
antwoord gegeven kan worden op eventuele vragen. Ook is het aan te raden een apart 
verhuisboek te maken, met hierin alle informatie rondom de verhuizing. Maak een zo 
compleet mogelijk draaiboek met foto’s (en eventueel pictogrammen) van de oude 
situatie, de verhuizing en de nieuwe situatie. Hiermee kan zoveel mogelijk informatie 
worden gegeven over hoe het huis en de nieuwe kamer eruit zien en  over de bewoners, 
begeleiding, dagbesteding, omgeving etc. Dingen zien heeft namelijk veel meer 
impact en op deze manier kan het kind regelmatig zelf bekijken wat er allemaal gaat 
gebeuren. Geef wanneer mogelijk, een duidelijke taak tijdens de geplande activiteiten 
(bijvoorbeeld helpen met dozen inpakken). Dit maakt duidelijk wat er wanneer gaat 
gebeuren en dat geeft rust.
       
Ook kan het rust geven om een aantal overlegmomenten in te plannen, waarin nieuwe 
activiteiten of veranderingen worden besproken. Dit is een goed moment voor het 
kind om te zeggen wat hij/zij wil en om vragen te kunnen stellen. Dit geeft een gevoel 
van controle. Probeer in de tussentijd zo min mogelijk over de verhuizing te praten, 
anders blijft het kind hier constant over nadenken. 
 
Wanneer vertellen? 
Het moment van vertellen moet aansluiten bij het tijdsbesef en ook dit is per persoon 
verschillend. Het intelligentieniveau en de leeftijd zijn hierbij van invloed. Kan iemand 
met behulp van een kalender een aantal maanden of weken overzien, of slechts een 
paar dagen? Wanneer het voor iemand lastig is om een periode langer dan 4 weken te 
overzien, dan sluit 4 weken van te voren vertellen qua tijd goed aan bij het tijdsbesef. 
Vertel het niet te vroeg van te voren, omdat het kind er dan maandenlang mee bezig kan 
zijn, maar ook niet te kort van te voren, zodat er nog wel voorbereidingstijd overblijft. 
Een aftelkalander kan handig zijn. 

   Tips 

Verhuizing
Een verhuizing is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis. Het zorgt voor veel veranderingen en dus ook voor veel 
onzekerheid. De meeste mensen met PWS gaan net als andere jongvolwassenen vroeg of laat het huis uit. Omdat 
voor mensen met PWS veranderingen extra lastig zijn, is een verhuizing voor hen vaak extra spannend. Het woord 
‘verhuizen’ roept vaak onrust, onduidelijkheid en angst voor het onbekende op. Daarom is het belangrijk dat zij zo 
goed mogelijk worden voorbereid op een verhuizing en worden begeleid tijdens en na een verhuizing. Dit kan op 
verschillende manieren gebeuren. Het is belangrijk om aan te sluiten bij het niveau en bij de beleving en behoefte 
van degene met PWS en dit is dus per persoon verschillend. Er kunnen wel enige aandachtspunten worden belicht.

Pictogrammen zijn o.a. 
te verkrijgen via deze 
website: 
http://www.sclera.be/nl/
picto/cat_overview



Hoe vertellen?
Neem de tijd en probeer de boodschap kort, duidelijk en zo positief mogelijk te houden. 
Gebruik dus ook duidelijke, concrete taal met korte zinnen en herhaal veel. Zorg voor 
eenduidige informatie. Probeer het niet te groot te maken en geef geen ruimte voor discussie 
of om te onderhandelen, de verhuizing gaat immers sowieso gebeuren. Probeer het ook 
stellig en zonder twijfel te brengen. Hiermee voorkomt u onrust door onduidelijkheid. 
Benadruk de leuke en uitdagende kanten van een verhuizing. Probeer na het vertellen vooral 
niet te veel met de verhuizing bezig te zijn en het gewone ritme en structuur aan te houden. 
Zorg voor voldoende rustmomenten om stress op te vangen. Dit geldt ook voor school of 
werk. Zoveel mogelijk evenwicht en rust in deze hectische tijd zijn nu extra belangrijk.  

Voor veel kinderen is het belangrijk om ook nog zelf wat te kunnen bepalen. Is er nog wat te 
kiezen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een afscheidsfeestje en de inrichting van de nieuwe 
kamer. Waar staat wat? Welke kleur wordt de muur? etc. Schaf niet alles nieuw aan, zorg ook 
voor vertrouwde spullen. 

Aandachtspunten wanneer autisme op de voorgrond staat:
•			Zorg	dat	alles	is	ingericht	als	hij/zij	aankomt	in	het	nieuwe	huis	en	dat	er	vertrouwde	
    spullen aanwezig zijn. 
•			Zorg	dat	het	communicatiesysteem	aanwezig	is	(pictogrammen	en	planning).
•			Zorg	dat	programma’s	duidelijk	zijn	uitgewerkt.
•			Bedenk	dat	een	verhuizing	een	goede	gelegenheid	kan	zijn	om	af	te	rekenen	met	oude
    gewoontes en nieuwe in te prenten. 

Eva Mahabier
Psycholoog

Tot slot: 
Verbind de puntjes in 
het plaatje hiernaast. 
Kun je al raden wat 
het wordt?

Namens 
Stichting Kind 
& Groei en de 
medewerkers 
van het PWS-
team wensen 
we jullie een 
fijne herfst en 
een gezellig 
schooljaar toe!


