
Kind en Groei

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

De feestdagen liggen al weer even achter ons, maar alsnog willen we 
jullie een gezond en liefdevol 2015 toewensen! 

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte stellen van een aantal 
nieuwtjes, wat nieuwe bevindingen uit de studies, het afscheid van 
Nienke Bakker en Sinddie Lo, en de introductie van Stephany Donze. 

Veel leesplezier!

Met hartelijke groet,
het PWS-team
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   Nieuws

Februari 2015

Afscheid  
Nienke Bakker en Sinddie Lo gaan allebei starten met de huisartsenopleiding 
en gaan Stichting Kind en Groei verlaten. Ze zijn momenteel druk bezig met 
het schrijven van artikelen en het afronden van hun proefschrift.  

-  Sinddie Lo zal op dinsdag 21 april 2015 promoveren, de openbare 
verdediging vindt plaats om 13.30 uur in het Erasmus MC te Rotterdam. 
-    De promotie van Nienke Bakker zal op vrijdag 19 juni 2015 om 9.30 uur 
plaatsvinden. Aansluitend volgt er een Oudersymposium, u bent van harte 
welkom! De officiële uitnodiging volgt nog, maar zet deze datum alvast in 
uw agenda!

Nieuwe collega
Stephany Donze komt het PWS-team versterken en is sinds 12 januari 2015 al 
aan het werk bij Stichting Kind en Groei. Stephany is afgestudeerd als arts in 
Leiden. Ze zal bij de komende bezoeken de deelnemers vervolgen die eerder 
bij Nienke kwamen. Het gaat om de deelnemers van de volgende centra: 
Amsterdam, Groningen, Harderwijk, Leiden en Utrecht. Voor de deelnemers 
verbonden aan de ziekenhuizen in Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en 
Rotterdam verandert er niets, zij zullen Renske Kuppens blijven zien. De 
deelnemers uit Den Haag en Enschede zullen voortaan door Stephany 
vervolgd worden. Stephany en Renske doen dit uiteraard in samenwerking 
met Mariëlle van Eekelen. Hiernaast een foto van Stephany. Stephany Donze

 



Wist je dat…  
-     De Oxytocine studie begin januari van start is gegaan? 
-     Eva Mahabier binnenkort terug is van haar zwangerschapsverlof? 
-     We heel erg blij zijn dat Marlique Huibregtse Eva heeft vervangen tijdens 
haar verlof?
    We een eigen DEXA-apparaat hebben aangeschaft zodat we niet meer  
naar het hoofdgebouw hoeven te lopen voor de scans?
-    Kind en Groei voor de PWS studies een paar fantastische donaties heeft 
ontvangen van ouders en van het Prader-Willi Fonds om verder onderzoek te 
verrichten en de zorg te verbeteren?

   Weetjes 

Conclusies uit de studie naar psychiatrische stoornissen bij kinderen met PWS:
•	 In de groep van 61 kinderen met PWS tussen de 7 en 17 jaar oud vonden wij geen 

kinderen met psychotische symptomen.
•	 Oppositioneel opstandig gedrag (zoals bijvoorbeeld ongehoorzaamheid, 

driftigheid) komt voor bij 1 op de 5 kinderen met PWS. 
•	 De meest voorkomende dwangmatige handelingen bij kinderen met PWS zijn: 

verzamelen/verstoppen van spullen, het vasthouden aan een vaste volgorde 
van hygiënemaatregelen en het vasthouden aan een vast tijdstip voor bepaalde 
activiteiten. 

Conclusies uit de studie naar gedragsproblemen en groeihormoonbehandeling 
bij kinderen met PWS:
•	 Probleemgedrag bij kinderen met PWS is vergelijkbaar met het gedrag van 

kinderen met een verstandelijke beperking door een andere oorzaak.
•	 Kinderen met PWS vertonen relatief meer sociale problemen binnen probleem-

gedrag, zoals onaangepast gedrag, problemen met sociaal begrip en stereotiep 
gedrag.

Conclusies uit de eetdagboekjes:
•	 Jonge kinderen met PWS tot 3.5 jaar eten ongeveer 84% van de kilocalorieën (kcal) 

die leeftijdsgenootjes zonder PWS eten. Kinderen die groeihormoonbehandeling 
kregen aten meer kcal, terwijl de vetmassa afnam ten opzichte van de kinderen 
die geen groeihormoonbehandeling kregen. 

•	 Kinderen van 3.5-7 jaar eten gemiddeld 80% van de kcal die leeftijdsgenootjes 
eten, en kinderen van 7-12 jaar 62%. We zagen geen effect van groeihormoon-
behandeling op de hoeveelheid kcal. Zoals verwacht zagen we wel dat de 
kinderen met groeihormoonbehandeling betere lichaamsverhoudingen kregen 
ten opzichte van de kinderen zonder groeihormoonbehandeling.

Conclusies uit de Cohortstudie:
Tijdens de bezoeken aan Rotterdam meten we met de DEXA-scan de hoeveelheid 
vet en spieren in het lichaam en de stevigheid van de botten. We hebben gevonden  
dat:
•	 Tot de puberteit de stevigheid van de botten vergelijkbaar is met leeftijds-

genootjes.
•	 De stevigheid van de botten bij meisjes minder wordt vanaf een gemiddelde 

leeftijd van 11 jaar en bij jongens vanaf een gemiddelde leeftijd van 14 jaar. 

Tot slot:

   Onderzoek


