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Voor u ligt de zesde 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 wintereditie onder andere nieuws over de start van een nieuwe 
studie naar stresshormoon, achtergrondinformatie en resultaten van de 
Ghrelin studie, een update van de Oxytocine en Transitie studie en we 
geven tips over hoe om te gaan met de vaak moeilijke decembermaand. 
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Het is weer december. De maand van Sinterklaas en kerst, met veel cadeautjes, 
gezelligheid en lekkernijen. Maar ook een maand vol drukte, prikkels en 
onvoorspelbaarheid. Dit maakt december, naast een feestelijke maand, ook een 
stressvolle maand. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren met PWS. 

De aanloop naar de decembermaand is vaak zo lang, dat veel kinderen al 
moe zijn voordat de decemberfeesten goed en wel begonnen zijn. Zodra de 
Sinterklaasversiering het huis en de school heeft verlaten, komt de kerstversiering 
hier meteen voor in de plaats. Voor de meeste kinderen met PWS  is het moeilijk om 
met al deze prikkels en veranderingen om te gaan. Ze doen vaak hun uiterste best 
om met alles mee te doen en proberen meestal zo goed mogelijk grip te houden op 
de situatie. Maar als de grens is bereikt kunnen ze boos of eigenwijs worden of zich 
terugtrekken. 

Omdat tijdens Sinterklaas en de kerstdagen de routine anders is dan op een gewone 
vrije dag, is het voor kinderen met PWS belangrijk om te weten hoe de feestdagen 
gaan verlopen. Als u het feest voor uw kind zo voorspelbaar mogelijk maakt, dan heeft 
uw kind daar houvast aan. Een kind met PWS wil vaak antwoord op al zijn vragen en 
zoveel mogelijk duidelijkheid. Dit geeft overzicht en een gevoel van veiligheid en dat 
zorgt weer voor rust. Natuurlijk is elk kind anders, maar misschien helpen deze tips 
om een beetje rust in de decembermaand te creëren.



Ghrelin bij kinderen met het Prader-Willi syndroom 

Achtergrondinformatie
Vanaf de leeftijd van ongeveer 4 jaar zien we bij een deel van de kinderen met het 
Prader-Willi syndroom (PWS) een toegenomen interesse in eten, voedselzoekend 
gedrag en soms zelfs een obsessie voor eten. De grote interesse in eten in 
combinatie met een overmatige honger of toegenomen eetlust, wordt in medische 
termen hyperfagie genoemd. Hyperfagie, in combinatie met een afwijkende 
lichaamssamenstelling (weinig spiermassa, veel vetmassa) geeft een grote kans op 
obesitas en soms ook een verergering van gedragsproblemen. Het eetgedrag van 
kinderen met PWS kan ingedeeld worden aan de hand van voedingsfasen. Deze 
voedingsfasen zijn geschreven door dr. Miller in Amerika en zien er als volgt uit: 

   

Hoe zorg je voor voorspelbaarheid?

1. Bedenk van te voren goed aan welke feestelijke activiteiten u wilt deelnemen 
en waar u wel of niet heen gaat. Misschien dat uw kind zelf niet wil, of juist 
overal heen wil. U als ouder kunt het beste overzien wat goed is voor uw kind. 

2. Maak een duidelijke dagplanning en hang eventueel een dagritme op (met of 
zonder pictogrammen). Wijk zo min mogelijk af van de normale basisstructuur 
(slaaptijden, rituelen, avondeten, etc).

3. Maak een aftelkalender voor Sinterklaas en kerst waarin duidelijk wordt 
wanneer het kind de schoen mag zetten, wanneer Sinterklaas aankomt in de 
woonplaats en wanneer het Sinterklaasavond is. Streep elke dag samen door 
met een kruis. 

4. Wanneer en waar komt de Sint aan? En hoe komt de Sint, op een paard of met 
de boot? Moet het kind op schoot bij Sint? Wat doen Pieten, brengen ze snoep 
of strooien ze? Hoe ga je om met al het snoep en eten? Doet de Sint iets in de 
schoen? Maak hier duidelijke afspraken over en probeer deze afspraken visueel 
te maken door ze ergens op te hangen. Besteed hierbinnen extra aandacht aan 
eetafspraken. 

5. Zorg voor voldoende rust overdag. Doe een spelletje, luister naar muziek, maak 
een wandeling of plan een middagdutje in. Zorg misschien voor extra hulp om 
ook uzelf te ontlasten.

6. Geef uw kind een taakje als afleiding op een drukke avond als Sinterklaas- of 
kerstavond (bijvoorbeeld papier weggooien of drinken inschenken).

7. Bedenk van te voren gezellige activiteiten om te doen die niet (alleen) om 
eten draaien; maak met de hele familie een puzzel, doe een spelletje, knutsel 
en verstuur kerstkaarten, zing samen liedjes en doe een dansje, ga naar 
het zwembad of maak een boswandeling. Wie weet kunnen we wel een 
sneeuwpop maken?!

8. Spreek bij bijzondere gelegenheden van te voren af wie op welk moment uw 
kind in de gaten houdt. Vaak is het zo dat als iedereen oplet, niemand oplet… 

9. Het is prima om tijdens de feestdagen aan grootouders of anderen te vragen 
rekening te houden met uw kind. Laat ze van te voren weten dat de ouders de 
baas zijn en vraag ze om alleen in (discreet) overleg eten te geven aan uw kind. 
Ze mogen eventueel een cadeautje aan uw kind geven om te compenseren 
voor het eten dat ze moeten weigeren. 

10. Zorg voor gezonde keuzes, zoals een (zelfgemaakt) vers-fruit ijsje als dessert of 
een ‘cocktail’ met gekleurde ijsblokjes en een parapluutje in een prachtig (klein) 
glas. Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u nog enkele gezonde snack 
ideeën.   

Uiteraard kun je niet overal op voorbereid zijn. Het kan best een keer misgaan, dat is 
niet erg. Het is nu eenmaal een spannende en drukke tijd. Probeer te genieten van 
alle dingen die wel goed gaan in deze periode. Alvast een fijne Sinterklaas en kerst! 



 
 

Geacyleerd ghrelin (AG) = ongunstig ghrelin 

Ongeacylateerd ghrelin (UAG) 
= gunstig ghrelin 

Gemaakt in de maag 

Voedingsfase 1a Extreem slap, voedingsproblemen
Voedingsfase 1b Geen voedingsproblemen meer, goede groei
Voedingsfase 2a  Toename in gewicht zonder toename eetlust / intake
Voedingsfase 2b  Toename interesse in eten / eetlust
Voedingsfase 3  Hyperfagie

Pasgeboren baby’s met PWS zijn slap en hebben vaak voedingsproblemen waarvoor 
tijdelijk sondevoeding nodig is (fase 1a). Daarna is er een periode waarin er geen 
voedingsproblemen zijn (fase 1b). Bij sommige kinderen wordt deze fase opgevolgd 
door een fase waarin het gewicht wel toeneemt, ondanks dat er nog geen toename 
in de eetlust is (fase 2a). Vanaf de leeftijd van ongeveer 4 jaar neemt de interesse 
in eten bij het merendeel van de kinderen toe (fase 2b) en in de loop van tijd kan 
zich dat ontwikkelen tot hyperfagie (fase 3). Waardoor hyperfagie bij kinderen met 
PWS ontstaat, is nog niet duidelijk, maar we denken dat het onder andere te maken 
heeft met eetlustregulerende hormonen. Een van de hormonen die mogelijk een rol 
speelt bij eetlust is ghrelin. Ghrelin wordt vooral door de maag gemaakt en komt 
daarna in het bloed terecht. In het bloed is het aanwezig in 2 vormen: 

•	 Geacyleerd ghrelin (AG): zorgt voor een toename van de eetlust en een 
minder gunstige energiebalans. Ook heeft AG minder gunstige effecten op de 
suikerstofwisseling. Ongunstige ghrelin. 

•	 Ongeacyleerd ghrelin (UAG): beschermend effect op verschillende cellen 
van het lichaam, waaronder spiercellen en cellen die te maken hebben met 
suikerziekte. Ook remt het de effecten van AG. AG kan omgezet worden in UAG. 
Gunstige ghrelin.

De ratio tussen AG en UAG, dus de balans tussen het ongunstige en gunstige ghrelin 
lijkt belangrijk te zijn. Dit wordt de AG/UAG ratio genoemd. Een hogere AG/UAG ratio 
is nadeliger, want dan is er relatief meer ongunstig AG en relatief minder gunstig 
UAG. 

In de afgelopen jaren hebben we, in samenwerking met een onderzoeksgroep in 
Frankrijk, onderzoek gedaan naar ghrelin in het bloed van kinderen en jongeren 
met PWS. Deze waarden werden vergeleken met de waarden van gezonde en obese 
kinderen en jongeren zonder PWS.



Stresshormoon in hoofdhaar

Het stresshormoon cortisol wordt gemaakt in de bijnieren. De aansturing van 
de bijnieren gebeurt vanuit een specifiek gedeelte van de hersenen, namelijk de 
hypothalamus en de hypofyse. Deze geven het bijnierstimulerend hormoon ACTH 
af en door dit signaal wordt het stresshormoon afgegeven door de bijnieren. 
Stresshormoon zorgt voor veel belangrijke functies in het lichaam, zoals het goed 
verlopen van de stofwisseling en het op peil houden van het bloedsuikergehalte en 
de bloeddruk.

In het gewone dagelijks leven maakt het lichaam een beetje stresshormoon aan. 
Tijdens stresssituaties, zoals bij ziekte of operaties, moet er méér stresshormoon 
gemaakt worden om te zorgen dat de belangrijke functies nog steeds goed blijven 
verlopen. Eerder onderzoek van onze collega Roderick de Lind van Wijngaarden 
heeft laten zien dat er bij een groot gedeelte van de kinderen en jongeren met 
PWS te weinig stresshormoon wordt gemaakt in stresssituaties. Het lijkt erop dat 
er bij kinderen en jongeren met PWS in het gewone dagelijkse leven voldoende 
stresshormoon gemaakt wordt, maar wereldwijd bestaat hierover nogal wat 
onduidelijkheid. 

Sinds kort kunnen we het stresshormoon meten in hoofdhaar. Met deze methode kan 
het stresshormoon over een langere periode gemeten worden. Doordat hoofdhaar 

   

Resultaten
We zien dat het ongunstige ghrelin (AG) hoger is bij kinderen en jongeren met PWS 
dan bij gezonde en obese kinderen en jongeren. Het gunstige ghrelin (UAG) was 
hetzelfde in de groep met PWS als in de groep met gezonde controles, terwijl de 
obese groep een lagere UAG spiegel had. De balans tussen het ongunstige en het 
gunstige ghrelin, de AG/UAG ratio, is daarom nadeliger bij kinderen en jongeren 
met PWS. 

We hebben ook gekeken naar de relatie tussen de AG/UAG ratio en de mate van 
hyperfagie. We vroegen ons af of de kinderen met PWS die meer interesse in eten 
hebben, ook een hogere AG/UAG ratio hebben. De kinderen werden ingedeeld in 
voedingsfasen. De fasen zonder hyperfagie (fase 1a en 1b) werden gecombineerd 
en de fasen met gewichtstoename en/of hyperfagie werden gecombineerd (fase 2a, 
2b en 3). De AG/UAG ratio van deze twee groepen werd vergeleken met de AG/UAG 
ratio van de groep gezonde kinderen en jongeren. 
•	 De AG/UAG ratio van de groep met PWS zónder gewichtstoename of hyperfagie 

en gezonde controles was gelijk.
•	 De AG/UAG ratio van de groep met PWS mét gewichtstoename en hyperfagie 

was hoger dan de AG/UAG ratio van gezonde controles. 
•	 De AG/UAG ratio van de groep met PWS mét hyperfagie was hoger dan de AG/

UAG ratio van de groep met PWS zónder hyperfagie. 

Conclusie
Kinderen en jongeren met PWS hebben een hogere AG/UAG ratio dan gezonde 
kinderen en jongeren zonder PWS. Deze hogere ratio is ongunstiger. De omslag 
in het eetgedrag gaat samen met een toename van de AG/UAG ratio, dus ghrelin 
lijkt van invloed te zijn op het eetgedrag. Het is echter nog te vroeg om te kunnen 
concluderen dat ghrelin de oorzaak is van de toegenomen eetlust bij kinderen en 
jongeren met PWS. We zullen hiernaar nog meer onderzoek gaan doen. Daarnaast 
zou het voor de toekomst interessant zijn om te onderzoeken of we de AG/UAG ratio 
kunnen beïnvloeden met bijvoorbeeld medicatie, en of dit zorgt voor een afname 
van de hyperfagie. 
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met ongeveer 1 centimeter per maand groeit, kan er, afhankelijk van de lengte van 
het haar, tot maanden of zelfs een jaar terug gemeten worden. 

Met deze studie willen we het stresshormoon in het hoofdhaar van kinderen en 
jongeren met PWS meten en onderzoeken of kinderen en jongeren in het gewone 
dagelijkse leven voldoende stresshormoon aanmaken. 
We willen jullie via deze weg vragen of jullie aan deze studie deel willen nemen. 
Een informatiebrief over de studie is toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Een van 
de arts-onderzoekers zal in de komende tijd contact met jullie opnemen of 
jullie interesse hebben om mee te doen. 

Scoliose bij jongvolwassenen met PWS

Kromming van de wervelkolom, ook wel scoliose, is een veelvoorkomend probleem 
bij kinderen met PWS. Van scoliose wordt gesproken als de hoek tussen de twee 
schuinste wervels op een voorachterwaartse röntgenopname groter is dan 10º 
(Cobbse hoek).  Op het plaatje kunnen jullie zien hoe deze hoek berekend wordt. 
Op jonge leeftijd kan er al sprake zijn van scoliose, maar verergering treedt vaak op 
tijdens de adolescentie. We hebben eerder onderzoek gedaan naar scoliose bij 96 
kinderen met PWS. Bij 30% van de kinderen tot 10 jaar en bij 80% van de kinderen 
van 10 jaar en ouder was sprake van scoliose. Het is nog onbekend hoe een scoliose 
zich ontwikkelt bij jongvolwassenen met PWS, nadat zij in de lengte zijn uitgegroeid. 
Daarom zullen we in de komende tijd bij jongeren die 2 jaar of langer in de lengte 
zijn uitgegroeid een foto van de rug maken om te kijken hoe scoliose zich ontwikkelt. 

De Oxytocine studie

Oxytocine is een hormoon wat wordt gemaakt door neuronen in de hersenen. Het 
aantal neuronen wat oxytocine maakt is 42% lager bij mensen met Prader-Willi 
syndroom. Oxytocine neuronen zijn betrokken bij de regulering van de eetlust, het 
lichaamsgewicht en de sociale vaardigheden. Bij mensen met PWS is al onderzoek 
verricht naar oxytocine. In Frankrijk is een studie verricht met oxytocinebehandeling 
bij jongvolwassenen met PWS. Na oxytocinebehandeling hadden zij minder 
driftbuien, ze waren minder verdrietig en hadden meer vertrouwen in anderen.

Ook is bij mensen zonder PWS onderzoek gedaan naar oxytocinebehandeling. 
Bij mensen met overgewicht zorgt behandeling met oxytocine neusspray voor 
gewichtsafname. Bij gezonde personen en personen met autisme werd een 
verbetering in het sociaal gedrag gevonden. Daarom hebben we in het afgelopen 
jaar onderzocht of de neusspray ook positieve effecten heeft bij kinderen met PWS. 
Sinds de start van deze studie in januari 2015 kregen 25 kinderen met PWS van 6 tot 
14 jaar gedurende 4 weken oxytocine neusspray en gedurende 4 weken een placebo 
neusspray. Inmiddels hebben alle deelnemers de studie doorlopen en zijn we druk 
bezig de resultaten te analyseren. We houden jullie op de hoogte! 

De Transitie studie 

Alweer enige tijd geleden zijn we gestart met de Transitie studie. In deze studie wordt 
onderzocht wat de effecten zijn van groeihormoonbehandeling bij jongvolwassenen 
met PWS die in de lengte zijn uitgegroeid. In Nederland moeten jongeren met 
PWS met groeihormoonbehandeling stoppen als zij zijn uitgegroeid. Daarmee 
wordt bedoeld dat de lengtegroei minder dan 0.5 cm per half jaar is en/of dat de 
groeischijven gesloten zijn. De belangrijkste reden voor groeihormoonbehandeling 
is echter de verbetering van de lichaamssamenstelling, en dit houdt niet op zodra 
een jongere met PWS is uitgegroeid. Daarnaast heeft groeihormoonbehandeling bij 
kinderen met PWS ook gunstige effecten op de motorische en  mentale ontwikkeling, 
het IQ, het gedrag en de botdichtheid.
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Ook op de volwassen leeftijd heeft het lichaam groeihormoon nodig, maar 
in mindere mate dan tijdens de kinderleeftijd. Het doel van deze studie is te 
evalueren of jongvolwassenen tijdens groeihormoonbehandeling een betere 
lichaamssamenstelling hebben dan jongvolwassenen die met een placebo 
behandeld worden. Ook wordt er gekeken naar het psychosociaal functioneren, naar 
ademhalingsproblemen tijdens de slaap en de suiker- en vetstofwisseling. Inmiddels 
hebben bijna alle jongvolwassenen deze tweejarige studie doorlopen en we mogen 
bijna beginnen met het analyseren van de resultaten. 

Dankzij jullie allemaal hebben we het afgelopen jaar weer meer kennis gekregen 
over het Prader-Willi syndroom. We willen jullie daarom allemaal bedanken voor 
jullie deelname! Deze bevindingen helpen ons het Prader-Willi syndroom beter te 
begrijpen, waardoor we de zorg en kwaliteit van leven verder hopen te verbeteren.  

Namens het Prader-Willi team wensen we jullie allen  
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

   

  

Kerstboom adventkalender

Hoeveel nachtjes nog tot 1e Kerstdag? De vraag is 
snel beantwoord met een kerstboom aftelkalender. 
Gemaakt van rolletjes wc-papier!! 

•	 Rol de wc-rollen in groen en bruin papier. 
Laat aan het uiteinde een klein randje papier 
uitsteken en vouw deze naar binnen om. 

•	 Teken op papier rondjes met daarin cijfers. Knip 
deze uit en plak ze op het uiteinde van de wc-
rolletjes. Tip: Je kunt ook een paar rondjes van 
gekleurd papier uitknippen en opplakken, dan 
lijken het net kerstballen in de kerstboom!

•	 Plak de wc-rollen in de vorm van een 
kerstboom tegen elkaar. 

•	 Aan de achterkant van de rolletjes zou een 
verrassing gestopt kunnen worden.. :)

Sint-sap

•	 Neem een drinkpakje en verpak 
deze in wit papier.

•	 Plak aan de onderkant een brede 
strook rood papier.

•	 Knip uit rood papier een mijter, 
en uit wit papier een baard. Plak 
deze op het pakje.

•	 Teken een gezichtje op het pakje 
en een kruis op de mijter.

•	 Extra leuk: plak er wiebel oogjes 
op of maak een staf van het rietje 
/ een pijpenrager.

Pietjes van 
komkommer, 
tomaat en olijf

Sinterklaasmijters 
van appel

Kerstboompjes van watermeloen of een 
ander soort groente (komkommer) of 
fruit (appel, ananas) 


