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Beste deelnemer, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van de Prader-Willi studie. Met deze 
nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van het beloop, nieuwe 
bevindingen, activiteiten en andere weetjes van de studie.  
 
In deze zomereditie onder andere het nieuws dat er binnenkort een 
informatiemap over het Prader-Willi syndroom uitkomt, de resultaten van het 
onderzoek naar het sociaal functioneren van kinderen met het Prader-Willi 
syndroom, informatie over de toevoeging van nieuwe onderdelen aan de 
Prader-Willi studie om meer te weten te komen over ongeremde eetlust bij 
kinderen vanaf peuterleeftijd en tips die de communicatie met kinderen met 
het Prader-Willi syndroom kunnen helpen bevorderen.  
 
Het Prader-Willi team wenst jullie nog een fijne zomer en een goede start van 
het komende schooljaar toe! 

 
Informatiemap over het Prader-Willi syndroom 
In Nederland worden jaarlijks ongeveer twaalf kinderen met het Prader-Willi 
syndroom (PWS) geboren. Omdat PWS zo zelden voorkomt, zal 
gespecialiseerde kennis misschien niet altijd binnen handbereik zijn. Stichting 
Kind en Groei speelt hierop in en komt binnenkort met een informatiemap over 
het syndroom als handreiking voor ouders en/of verzorgers van een kind of 
jongvolwassene met PWS en hun nabije omgeving: Wegwijzer Prader-Willi 
syndroom 
 
De Wegwijzer Prader-Willi syndroom geeft een handig overzicht van de 
belangrijkste informatie over PWS en (ver)wijst zo nodig naar andere 
vindplaatsen van aanvullende informatie. In de wegwijzer wordt dieper 
ingegaan op de medische oorzaken en verschillende kenmerken van het 
syndroom. Per leeftijdscategorie (Baby, Peuter & Kleuter, Kind, Puber en 
Jongvolwassene) is er een module gevormd waarin wordt beschreven op welke 
manier PWS tot uiting kan komen en waaraan daarbij gedacht moet worden. In 
de toekomst zullen nieuwe documenten en aanvullingen verschijnen die 
gemakkelijk in deze wegwijzer kunnen worden opgenomen. 
 
Landelijke Richtlijn voor de diagnose en behandeling van kinderen met PWS 
Voor medici is in april 2013 de Landelijke Richtlijn Diagnostiek en Behandeling 
van kinderen met het Prader-Willi syndroom uitgekomen. Deze richtlijn geeft 
een duidelijk overzicht van de aanbevelingen voor de medische zorg van 
kinderen met PWS. De Landelijke Richtlijn is online beschikbaar op 
www.nvavg.nl. Klik in het linker menu onder ‘Publicaties’ op ‘Diverse 
publicaties’. De richtlijn is te vinden onder: ‘Publicaties niet afkomstig van de 
NVAVG’. Binnenkort zal de richtlijn ook te vinden zijn op de website voor 
kinderartsen: www.nvk.nl 
 

Editie zomer  

Nieuws 

Contactgegevens: 
Stichting Kind en Groei 
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010-22 515 33 
info@kindengroei.nl 
www.kindengroei.nl 
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Nienke Bakker 
Renske Kuppens 
Sinddie Lo 
Akvile Lukose 
Mariëlle van Eekelen 
Eva Janssen 

Informatiemap



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier jaar geleden heeft Roderick de Lind van Wijngaarden beschreven wat het effect is van 4 jaar groeihormoon 
(GH) behandeling bij kinderen met PWS. We weten vanuit zijn onderzoek dat 4 jaar GH behandeling bij kinderen 
die nog niet in de puberteit zitten, goede effecten heeft op de lengte, de spiermassa en het vetweefsel.  
 
Voor het vervolgonderzoek hebben we gekeken naar het effect van GH behandeling gedurende 8 jaar. We 
wilden graag onderzoeken of de positieve effecten die eerder gevonden zijn, ook blijven tijdens de puberteit en 
of het veilig is om GH voor langere tijd te gebruiken. Op 1 januari 2013 zaten in onze landelijke Prader-Willi 
studie 60 kinderen die 8 jaar (of langer) GH gebruikten. Deze groep kinderen was gemiddeld 5,5 jaar oud bij het 
starten van de GH behandeling en toen nog niet in de puberteit. Vijftig van de 60 kinderen kwamen wel in de 
puberteit tijdens de GH behandeling. Dertig kinderen hadden een deletie, 22 kinderen een mUPD en 6 een 
imprinting stoornis of translocatie. Van 2 kinderen was het onbekend welke vorm van PWS ze hebben.  
 
In de volgende grafieken laten we zien wat er gebeurt tijdens 8 jaar GH behandeling. Op de horizontale lijn staan 
de jaren van GH gebruik en op de verticale lijn de SD scores (SDS). SD scores worden berekend aan de hand van 
een controlegroep. Wij hebben als controlegroep Nederlandse schoolkinderen gebruikt. SD scores zijn handig 
om te gebruiken als je kinderen van verschillende leeftijden en geslacht hebt.  
 
Voorbeeld: Je kunt pas wat over de lengte van een kind zeggen als je weet hoe lang het kind is, maar alleen als je 
weet hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is. Jan is 5 jaar en 122,5 cm lang. Piet is 7 jaar en ook 
122,5 cm lang. Jan is lang en heeft een SD score van +2, hij zit dus op de bovenste lijn van de groeicurve. Piet is 
niet zo lang en heeft een SD score van -0,7. Hij zit dus op een lagere lijn in de groeicurve. Meisjes zijn wat korter 
dan jongens, dus voor hen zullen de waarden weer net wat anders liggen. Door SD scores te berekenen kun je de 
lengtes van jongens en meisjes met verschillende leeftijden met elkaar vergelijken. SD scores zijn voor allerlei 
soorten metingen te berekenen. Tussen de -2 en de +2 SDS vinden we normaal. De nullijn is het gemiddelde in 
Nederland.  
 
De eerste grafiek laat het verloop van de spiermassa 
zien.  
 
We zien dat de spiermassa bij kinderen met PWS erg 
laag is op tijdstip 0 (onder -2 SDS), dit is het moment 
van de start van de studie. Hier hebben ze ook nog 
geen GH. In de eerste 2 jaar van de behandeling stijgt 
de spiermassa en blijft daarna min of meer stabiel. Na 
8 jaar GH behandeling is de spiemassa goed 
verbeterd, maar is gemiddeld lager dan bij 
leeftijdsgenootjes. Wat ook opvalt, is dat de 
spiermassa in SD scores weer ietsje naar beneden 
zakt. Dat komt waarschijnlijk omdat we de kinderen 
met PWS vergelijken met Nederlandse kinderen die 
goed in de puberteit komen. Voor jongens betekent 
dit ook dat ze door de mannelijke hormonen 
gespierder worden. Bij de jongens met PWS zien we 
dit veel minder. Jongens met PWS kunnen er wel voor 
kiezen om mannelijk hormoon te gaan gebruiken, 
maar meestal gebeurt dit als ze weer wat ouder zijn. 
 
 

Acht jaar groeihormoonbehandeling bij kinderen met PWS  
Nienke Bakker,  arts-onderzoeker 

Artikel  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tweede grafiek laat het verloop in vetpercentage 
zien. 
 
We zien hier dat kinderen met PWS een hoog 
vetpercentage hebben (boven 2 SDS). In het eerste 
jaar dat ze GH gebruiken zakt dit flink, maar in het 
verdere verloop blijft dit stabiel rond de +2 SDS. Dit 
lijkt misschien niet goed, want +2 SDS is hoog, maar 
het blijft wel stabiel en neemt dus niet verder toe.  
 

 
 
 
De derde grafiek laat het verloop in body mass index 
(BMI) zien. De BMI zegt iets over de verhouding tussen 
het gewicht en de lengte. De BMI kun je ook weergeven 
in SDS.  
 
Deze grafiek laat ongeveer hetzelfde patroon zien als 
de grafiek van het vetpercentage. Gemiddeld zit onze 
groep kinderen heel netjes rond de +1 lijn. Zoals eerder 
gezegd, vinden we tussen de -2 en +2 normaal. Dit 
betekent dat vergeleken met de Nederlandse kinderen, 
onze groep het heel goed doet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog mooier is dat terug te zien in de grafiek die de BMI 
SDS laat zien in vergelijking met een groep kinderen 
met PWS die nooit behandeld zijn met GH.  
 
Hier zien we dat de BMI van de behandelde kinderen 
veel lager en dus beter is dan de BMI van 
onbehandelde kinderen met PWS. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Veiligheid 
Tijdens de controles in Rotterdam prikken we altijd 
bloed, meten we de bloeddruk en maken we een foto 
van de hand om naar de botleeftijd te kijken. In het 
bloed kijken we o.a. naar de groeifactoren, de 
suikerstofwisseling en de vetten. De groeifactoren 
zijn tijdens GH behandeling hoog bij kinderen met 
PWS. Ze zijn erg gevoelig voor GH. Bij 10 van de 60 
kinderen was het nodig om de dosering te verlagen. 
We doen dit, omdat we graag willen dat de waarden 
in het hoog-normale gebied blijven.  
 
De suikerstofwisseling, de vetten in het bloed en de 
bloeddruk blijven tijdens GH behandeling allemaal 
heel stabiel en de botleeftijd gaat gemiddeld niet 
voor of achter lopen. 
 
Conclusie 
Onze studie laat zien dat groeihormoon veilig is en 
een positief effect heeft op de spiermassa en de 
lengtegroei. Het vetpercentage en de BMI worden 
door de GH behandeling onder controle gehouden.  
 
 
Alle kinderen en hun ouders hartelijk bedankt! 
Met de opgedane kennis kunnen weer vele 
kinderen met PWS, wereldwijd, worden geholpen. 
 

Tot slot nog 2 groeicurven die laten zien hoe lang de jongens en de meisjes waren bij het starten van de 
GH behandeling en 8 jaar later.  
 

Jongens

Meisjes



 
 
 

Recent zijn we begonnen met twee nieuwe onderdelen 
van de Prader-Willi studie. Beide onderdelen hebben te 
maken met het eetgedrag van kinderen en 
jongvolwassenen met PWS. Het ene onderdeel wordt 
gedaan bij kinderen tot de leeftijd van 4 jaar. Het andere 
onderdeel is vanaf 4 jaar tot de jongvolwassen leeftijd. In 
deze nieuwsbrief willen we meer informatie geven over 
deze nieuwe onderdelen. 
  
Zoals u weet hebben veel baby’s met PWS 
voedingsproblemen waarvoor sondevoeding nood-
zakelijk is. Rond de late peuterleeftijd zien we vaak een 
omslag in het eetpatroon naar een onverzadigbare 
eetlust. Waardoor deze verandering in het eetpatroon 
ontstaat, is niet duidelijk. We denken dat dit te maken 
heeft met hormonen die de eetlust reguleren, zoals 
ghreline. Bij gezonde personen zet een hoge waarde van 
ghreline aan tot eten. In het nieuwe onderdeel van de 
studie onderzoeken we de waarden van de hormonen in 
het bloed van de kinderen en jongvolwassenen met 
PWS. Deze waarden vergelijken we met de waarden van 
leeftijdsgenootjes zonder PWS. Daarnaast willen we 
onderzoeken of er een verband is tussen de waarden en 
het eetgedrag van het kind. 
 
De onverzadigbare eetlust is voor veel kinderen met 
PWS een groot probleem. De eerste stap naar een 
behandeling hiervoor is er achter zien te komen wat er 
precies in het lichaam gebeurt. Als we een verklaring 
hebben voor de omslag van de voedingsproblemen 
naar de onverzadigbare eetlust, kunnen we op zoek naar 
een behandeling tegen de constante drang om te eten. 
Dit zou voor veel kinderen een fantastische uitkomst 
zijn, welke veel winst zou kunnen geven op het gebied 
van gezondheid en kwaliteit van leven! 
  
We willen dit hormoon bij zoveel mogelijk kinderen en 
jongvolwassenen met PWS bepalen. We maken hierbij 
een onderscheid naar leeftijd, waardoor er twee 
verschillende groepen ontstaan. Bij de groep kinderen 
vanaf 4 jaar bepalen we de waarden van hormonen 
(voorlopig) eenmalig tijdens de jaarlijkse controle in het 
Sophia Kinderziekenhuis. Bij de jongere kinderen, tussen 
0 en 4 jaar, willen we kijken of de waarde van het 
hormoon in de loop van de tijd verandert en of de 
verandering in het eetgedrag hiermee samenhangt.  
  
 
  

Daarom zullen we gedurende meerdere jaren onderzoek 
doen naar dit hormoon. 
 
Bij alle kinderen wordt het bloed afgenomen zoals u al 
gewend bent. Direct erna zullen wij bij het afgenomen 
bloed een stofje doen om te zorgen dat de eetlust 
regulerende hormonen stabiel blijven, waardoor deze 
hormonen te meten zijn in het laboratorium. Daarnaast 
vragen we aan alle ouders om een vragenlijst over het 
eetgedrag van het kind in te vullen. Aan het kind vragen 
we hoeveel ze zouden kunnen eten en hoe vol hun buik 
vóór en na het eten voelt. 
 
Uiteraard is uw kind is niet verplicht om mee te doen, u 
beslist dit zelf. Op de poli zullen we het verder met u 
bespreken. 

Nieuwe onderdelen van de Prader-Willi studie  
Renske Kuppens, arts-onderzoeker 

Studienieuws 

Voorlopige resultaten MRI studie 
Akvile Lukose, onderzoeker 

De MRI’s van de hersenen van 20 kinderen met PWS en 
11 leeftijdsgenoten tussen 6 en 17 jaar oud zijn 
geanalyseerd. In deze analyse richten we ons met name 
op het verzamelen van informatie over tekenen van 
verstoringen in de zeer vroege hersenontwikkeling. 
Hiermee bedoelen we de ontwikkeling van de hersenen 
die nog tijdens de zwangerschap plaatsvindt. Voordat 
de resultaten worden besproken, zullen we eerst een 
korte uitleg geven welke structuren er in de hersenen 
aanwezig zijn. 
 
De hersenen sturen allerlei lichaamsfuncties aan, zoals 
de ademhaling, sturing van hormonen,  
lichaamstemperatuur, pijngevoel,  en motoriek. 
Daarnaast vinden in de hersenen ook de mentale 
processen plaats, zoals denken, voelen, het geheugen en 
plannen. De hersenschors is de buitenste laag van de 
hersenen. Het heeft een gekronkelde vorm, zodat de 
oppervlakte van de hersenschors zo groot mogelijk is en 
er zoveel mogelijk zenuwcellen van de hersenen kunnen 
functioneren. De hersenen drijven op hersenvocht. 
Hersenvocht wordt gemaakt in de hersenkamers en 
zorgen voor bescherming van de hersenen (als een soort 
stootkussen), maar ook voor het afdrijven van 
afvalstoffen. 



 
 

De hersenstam vormt de verbinding tussen de grote 
hersenen, kleine hersenen en het ruggenmerg. De 
hersenstam zorgt voor o.a. de volgende functies: de 
besturing van de slaapwaakcyclus en  onwillekeurige 
reflexen, het voelen van beweging en zwaartekracht, 
slikken, vormen van speeksel, overgeven, reguleren van 
spijsvertering en hongergevoelens, ademhalen, sturen 
van de bloedsomloop en basale vormen van horen en 
nog veel meer. 
 
De hersenen bestaan verder uit grijze en witte stof. De 
grijze stof zijn de cellichamen van de zenuwcellen. Zij 
vangen als eerste een signaal op. De witte stof zijn de 
lange zenuwuitlopers van deze cellichamen, zodat een 
signaal van de zenuwcel overgedragen kan worden naar 
een zenuwcel verderop. Denk hierbij aan de pijn die 
gevoeld wordt bij het verbranden van de vingers. De 
zenuwen in de hand geven via de witte stof signalen 
door aan de hersenen via een heleboel zenuwcellen. De 
hersenen nemen dit signaal waar als pijn en sturen een 
nieuw signaal naar de hand toe om de hand in te 
trekken en weg te houden van het vuur. De 
zenuwprikkel die ontstaat moet door het hele lichaam 
heen getransporteerd kunnen worden, zodat de 
zenuwcellen met elkaar kunnen communiceren om 
bijvoorbeeld de hand terug te trekken na een 
pijnsensatie. 
 
In onze analyse zijn de volumes van de verschillende 
hersenonderdelen, dikte van de hersenschors en 
hersenoppervlakte geanalyseerd. Dit zegt iets over de 
groeiprocessen en ontwikkeling van de zenuwcellen van 
de hersenen tijdens de zwangerschap en in het eerste 
levensjaar van het kind. Ten slotte hebben we ook 
gekeken naar mogelijke tekenen van atrofie 
(volumeverlies van de hersenschors of dieperliggende 
hersendelen). Atrofie in de hersenen is eerder bij 
volwassenen met PWS gevonden. In deze studie willen 
we graag onderzoeken op welke leeftijd deze 
verandering plaatsvindt. Onze bevindingen en 
conclusies zijn hieronder samengevat. 
 
Kinderen met een deletie hebben over het algemeen 
een kleiner brein vergeleken met leeftijdsgenoten; de 
grootte van  de grijze en witte stof, hersenstam en kleine 
hersenen zijn kleiner. Ook hebben zij een kleiner 
hersenoppervlakte. Ten opzichte van de andere 
hersendelen zijn deze kleinere hersendelen wel in 
verhouding met de rest van de hersenen. Deze 
bevindingen duiden op achterstand in de algemene 
hersengroei, wat al vroeg in de ontwikkeling wordt 
bepaald. 

Verder is de dikte van de hersenschors vergelijkbaar met 
die van leeftijdsgenoten. Dit suggereert dat de 
zenuwcellen in de hersenen grotendeels onverstoord 
zijn ontwikkeld. Er zijn geen tekenen van vervroegd 
volumeverlies van de hersenen gevonden.  
 
De volumes van grijze en witte stof en de kleine 
hersenen zijn bij kinderen met een mUPD vergelijkbaar 
met die van leeftijdsgenoten. Ook de oppervlakte van de 
hersenen is niet verschillend bij deze kinderen. De 
hersenstam bleek wel wat kleiner te zijn. Deze 
bevindingen suggereren dat kinderen met een mUPD 
tijdens de zwangerschap minder groeiachterstand 
hebben gehad dan kinderen met een deletie. Echter, 
kinderen met een mUPD hebben een iets verdikte 
hersenschors. Dit duidt op een verstoring in de 
ontwikkeling van de zenuwcellen van de hersenen, wat 
ook wordt beschreven bij kinderen met autisme. 
Daarnaast hebben we grotere volumes van hersenvocht 
en vergrote hersenkamers aan de zijkant van de 
hersenen gevonden, die minder in verhouding staat met 
de totale hersenvolume. Deze bevindingen suggereren 
dat er sprake is van vervroegde volumeverlies van de 
hersenen. Deze processen hebben waarschijnlijk na de 
geboorte, maar voor de puberteit plaatsgevonden.  
 
Het verschil van wel/geen vervroegde volumeverlies is 
een belangrijke bevinding. Er is bekend dat vervroegd 
verlies optreedt in mensen die een hoog risico hebben 
op het ontwikkelen van een psychotische aandoening. 
Wij denken dat processen die verantwoordelijk zijn voor 
dit volumeverlies, kunnen bijdragen aan het risico van 
het krijgen van psychose. Echter volumeverlies alleen is 
niet voldoende om het met zekerheid te stellen, 
belangrijk is om goed in kaart te brengen hoe dit verlies 
in de loop der jaren verloopt en of het daadwerkelijk 
samenhangt met het wel/niet ontwikkelen van een 
psychose. Om deze vraag met zekerheid te kunnen 
beantwoorden zullen wij alle kinderen uitnodigen voor 
een tweede MRI scan.  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen de studie naar psychiatrische stoornissen bij 
kinderen met het Prader-Willi syndroom (PD-studie) 
onderzoeken we onder andere het sociaal cognitief 
functioneren bij deze groep kinderen. Hiermee wordt 
bedoeld dat je je bewust bent van je eigen gedachten 
en gevoelens en die van anderen. In de sociaal 
cognitieve ontwikkeling wordt het kind zich er 
toenemend van bewust dat andere mensen hun eigen 
gedachten en gevoelens hebben, en dat deze soms 
verschillen van je eigen gedachten en gevoelens. Door 
dit bewustzijn zijn we in staat het gedrag van een ander 
te begrijpen. Sociaal cognitief functioneren is dus 
belangrijk voor de omgang met de mensen om ons 
heen. 
 
Om het sociaal cognitief functioneren te onderzoeken 
hebben we 2 testen gebruikt: Theory of Mind (ToM)- test 
en een test om kenmerken van Autisme Spectrum 
Stoornis te onderzoeken.  
Theory of Mind betekent of iemand aan zichzelf of een 
ander gedachten, gevoelens, ideeën, en intenties kan 
toeschrijven en op basis daarvan kan anticiperen op het 
gedrag van anderen. Om dit te kunnen, maakt het kind 
een aantal fases van de ToM-ontwikkeling door: 

Fase 1: het herkennen van emoties, het verschil 
weten tussen de denkbeeldige en echte wereld 
(bijvoorbeeld dromen dat je aan het puzzelen 
bent, of daadwerkelijk gaan puzzelen gedurende 
de dag) 
Fase 2: het bewust zijn dat je denkt over iets 
(bijvoorbeeld “ik denk dat het gaat regenen”) 
Fase 3: kunnen inleven wat een ander denkt 
(bijvoorbeeld “ik denk dat Jan denkt dat het gaat 
regenen want hij heeft een paraplu bij zich”) 

 
Bij een onvolledige ToM-ontwikkeling is het lastig om 
goed sociaal te functioneren, want het kind kan niet 
inschatten wat de ander denkt en kan zich niet inleven 
in de situatie van de ander. Kinderen met een Autisme 
Spectrum Stoornis hebben ook een beperkte ToM-
ontwikkeling. Het Autisme Spectrum Stoornis wordt 
verder gekenmerkt door 3 hoofdonderdelen, nl. : 

- Stoornis in communicatie 
- Stoornis in sociaal gedrag 
- Aanwezigheid van stereotiep gedrag, beperkte 

interesses en activiteiten 
 
 

In eerdere studies is beschreven dat mensen met PWS 
door een maternale uniparentale disomie (mUPD) een 
hogere kans hebben op het ontwikkelen van een 
Autisme Spectrum Stoornis vergeleken met mensen met 
PWS door een deletie. In dit onderzoek hebben wij het 
niveau van de ToM-ontwikkeling en het voorkomen van 
Autisme Spectrum Stoornissen onderzocht, zodat er 
beter rekening kan worden gehouden met de 
belevingswereld van een kind met PWS. 
 

Theory of Mind en Autisme Spectrum Stoornissen bij kinderen met het Prader-Willi syndroom.  
Sinddie Lo, arts-onderzoeker 

Artikel  



De resultaten van ons onderzoek waren als volgt: 
Van de 75 uitgenodigde kinderen tussen de 7 en 17 jaar, 
deden 66 kinderen mee aan dit onderzoek. Dit komt 
neer op een deelname van 87%.  
Alle kinderen met PWS scoren laag op de ToM-test. Bij 
kinderen met PWS tussen de 7-12 jaar loopt de ToM-
ontwikkeling gemiddeld 4 jaar achter. De ToM-score was 
gerelateerd aan de intelligentie, met name aan de 
woordenschat. Er was geen verschil in de ToM score 
tussen kinderen met een mUPD of deletie. Over het 
algemeen kunnen de kinderen wel emoties herkennen, 
maar kunnen zij zich slecht tot niet inleven in een ander.  
Deze resultaten wijzen op een onvolledige ToM-
ontwikkeling bij kinderen met PWS. Hierdoor is het van 
essentieel belang dat de omgeving het kind niet 
overschat in diens sociale vaardigheden. De 
communicatie met het kind met PWS moet aangepast 
worden, zodat het voor het kind makkelijker is om de 
gedachten van een ander te volgen. Daardoor zal er ook 
minder stress optreden. In plaats van “ruim je spullen 
op”, zou beter gezegd kunnen worden “doe over 5 
minuten (gebruik bijvoorbeeld een timer) je poppen in 
de bak want oma komt zo op bezoek en dan wil ik dat 
het huis netjes is”. In deze laatste zin, is het duidelijk 
wanneer de spullen opgeruimd moeten zijn, welke 
spullen, hoe de spullen opgeruimd moeten worden en 
waarom er opgeruimd moet worden.  
 
Uit het interview met ouders over het voorkomen van 
symptomen van Autisme Spectrum Stoornis, scoorde 
een derde van de kinderen positief voor een Autisme 
Spectrum Stoornis. Het was opvallend dat de 
symptomen van kinderen met PWS verschilden van de 
klassieke symptomen van kinderen met autisme. 
Kinderen met PWS hebben vooral moeite om zich 
sociaal aan te passen aan de omgeving: zij benaderen 
vreemden te snel en te direct, gaan te dicht op iemand 
staan of onderbreken gesprekken. Symptomen van het 
klassieke autisme, zoals moeite hebben om contact te 
maken met iemand of een obsessie voor iets hebben 
(zoals licht, geluid, draaiende objecten) zagen we 
nauwelijks bij kinderen met PWS. 
 
Publicatie: 
Lo ST, Siemensma E, Collin P, Hokken-Koelega A. 
Impaired theory of mind and symptoms of Autism 
Spectrum Disorder in children with Prader-Willi 
syndrome. Research in Developmental Disabilities 2013 
Sep; 34(9): 2764-2773. 
 
 
 
 

De PD-studie is in 2011 gestart en behalve het sociaal 
cognitief functioneren, onderzoeken we ook andere 
onderwerpen binnen het mentale welzijn van kinderen 
met PWS. In 2013 worden de kinderen opnieuw getest, 
zodat veranderingen in de loop van de tijd onderzocht 
kunnen worden.  
 
Deze studie werd gefinancierd door het Prader-Willi 
Fonds, Fonds NutsOhra en Stichting Kind en Groei. Deze 
studie wordt uitgevoerd door Stichting Kind en Groei, 
Rotterdam.  
 



Mededeling 

In maart van dit jaar is een meisje uit de Prader-Willi studie overleden aan de gevolgen van een gescheurde 
maag. Wij zijn door dit verdrietige nieuws erg geschrokken. Allereerst willen we ouders en familie heel veel 
sterkte wensen in deze moeilijke periode. Daarnaast willen we u graag informeren over maagproblemen bij 
personen met PWS. Gelukkig komen maagklachten bij kinderen en jongvolwassenen met PWS zelden voor, 
maar het is wel belangrijk dat iedereen op de hoogte is en alert blijft.  
 
Het lijkt erop dat bij sommige kinderen en jongvolwassenen met PWS het voedsel uit de maag langzamer 
naar de darmen gaat. Het gevolg is dat voedsel langer in de maag blijft dan zou moeten. Over het algemeen 
hebben kinderen hier geen last van. Echter wanneer ze over langere tijd te veel eten, zou dit kunnen leiden 
tot een overvolle maag. Heel zeldzaam, maar wel gevaarlijk is de maag die acuut zeer snel uitzet. Na een 
enorme hoeveelheid eten, of soms zonder duidelijke reden, kan de maag heel snel enorm uitrekken. In het 
uiterste geval kunnen de bloedvaten afgekneld raken, waardoor er geen bloed meer naar de maag stroomt. 
Als de maagwand geen bloed meer krijgt, gaat hij kapot en kan de maaginhoud in de buikholte komen. Dit 
zorgt voor ernstige ontstekingen. Als dit niet onmiddellijk geopereerd wordt, kun je hieraan overlijden.  
 
Er zijn ook andere redenen die invloed kunnen hebben op de werking van de maag. Sommige medicijnen 
hebben als bijwerking dat de maag trager werkt. Hier moet dus heel voorzichtig mee omgegaan worden. 
Hele sterke pijnstillers zoals morfine en bepaalde medicijnen voor astma (atrovent en spiriva) kunnen de 
werking van de maag vertragen. Abnormaal hoge suikerwaarden in het bloed bij mensen met suikerziekte of 
een zeer langzaam werkende schildklier zorgen er ook voor dat de maag langzamer werkt. Tijdens de 
jaarlijkse controle in Rotterdam wordt daarom altijd ook het suikergehalte in het bloed en de 
schildklierhormoonspiegel bepaald.  
 
Waar moet u op letten? 
Kinderen en jongeren met maagproblemen worden misselijk en gaan overgeven. Tevens klagen ze over 
buikpijn of een volle buik, vooral na het eten. Helaas kan niet elk kind dit goed aangeven, omdat de reflex om 
over te geven bij kinderen met PWS vaak niet goed werkt en ze minder pijn voelen. Het blijft dus heel lastig 
om maagproblemen te herkennen. Uw zoon of dochter zal er wel ziek uitzien en de bovenbuik voelt vaak bol 
en gespannen aan. Mocht uw zoon of dochter klagen over een vol gevoel, misselijkheid of buikpijn, dan is het 
heel belangrijk dat u snel naar een dokter gaat. Wij hebben al jullie kinderartsen, AVG’s en internisten al een 
brief gestuurd met dezelfde informatie als hier gegeven wordt. 
 
Of ernstige maagproblemen te voorkomen zijn weten we niet, maar wellicht kunnen deze tips helpen: 

 Geen vrije toegang tot voedsel of alleen onder strikt toezicht. 
 Een gezond dieet met weinig suikers en weinig vetten. Maaltijden en tussendoortjes op vaste tijden.  
 Zorg dat u in het bezit bent van het PWS Medical Alert boekje. Dit is op te vragen bij de PWS 

oudervereniging. Neem dit boekje mee bij ziekenhuisbezoeken. Draagt uw zoon of dochter een SOS 
ketting, schrijf daar dan op dat uw zoon of dochter met PWS ook een verhoogd risico heeft op een 
maagdilatatie. 

 
 
 

Maagproblemen 
Nienke Bakker, arts-onderzoeker 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar aanleiding van de boekentip uit de vorige nieuwsbrief (‘Geef me de 5’ van 
Colette de Bruin) wat praktische tips die de communicatie met kinderen met PWS 
kunnen helpen bevorderen:  
 

1. NU meteen iets doen is heel lastig voor veel kinderen met PWS, omdat ze 
vaak iets meer verwerkingstijd nodig hebben. Het is daarom beter om ze 
iets meer tijd te geven, bijvoorbeeld: “over 5 min, of als dit programma is 
afgelopen, ga je dat doen”.  

 
2. Negatief gedrag vraagt vaak om duidelijkheid en voorspelbaarheid. 

Probeer uw kind duidelijk te maken wat het wel mag doen, in plaats van 
wat het niet mag doen.  

 
3. Maak gebruik van visuele structuur (zoals picto’s) ter ondersteuning van 

een planning, wanneer uw kind moeite heeft met organiseren en 
plannen. Zodat uw kind minder afhankelijk is van bepaalde personen en 
door middel van de visuele structuur zelfstandiger is (bijvoorbeeld bij het 
ochtendritueel). 

 
4. Wanneer uw kind heel veel vragen stelt, of maar door blijft praten, zeg 

dan stop. Bijvoorbeeld: “Je mag nog 2 vragen stellen, daarna ga je...”. Let 
ook op ‘de vraag achter de vraag’ (dan is er vaak iets onduidelijk). 

 
5. Bij spanning: zorg voor nog meer duidelijkheid/voorspelbaarheid: 

• gebruik korte zinnen (commando’s) 
• wijs hem/haar op iets zichtbaars (afleiding) 
• stop hem/haar wanneer hij/zij te veel praat 
• negeer negatief gedrag, waar mogelijk 
• geef hem/haar wat te doen 

 
6. Bij plotselinge veranderingen: wanneer wel ..? (in de tijd zetten). 

Bijvoorbeeld: “Vandaag geen spaghetti, want dat is op. Volgende week 
woensdag eten we weer spaghetti”.  

 
7. Wanneer u twijfelt of uw kind u heeft begrepen, controleer dan door 

middel van terug- of doorvragen of hij/zij het wel echt heeft begrepen. 
 

Tips 

Picto’s 

Eva Janssen, psycholoog 



 
 

Tip: Nieuw Prader-Willi Huis geopend.  
In het Friese dorp Molenend is een nieuwe kleinschalige woonvorm voor 
jongvolwassenen met het Prader-Willi syndroom geopend. Het Prader-Willi 
Huis heeft kwalificeerde zorgmedewerkers in dienst en biedt rust, ruimte, 
dagelijkse structuur en persoonlijke ondersteuning aan bewoners. Ook wordt 
er veel aandacht besteed aan een gezond dieet en voldoende beweging voor 
bewoners. Alle bewoners hebben een eigen kamer, maar er is ook een 
woonkamer en een ruime tuin om het huis waar gezamenlijke activiteiten 
plaatsvinden. Om in aanmerking te komen voor een plaats in het Prader-Willi 
Huis zijn de persoonlijke zorgvraag en de samenstelling van de groep van 
belang. Op termijn is er plaats voor 4-6 bewoners. Heeft u vragen of 
interesse? Neem dan contact op met Jolijn de Boer of Mirjam Dijkstra. Tel 
0612975916 / 058-2896530 

 
Boekentip: De Methode Kids’ Skills van Ben Furman  
Deze methode leert ouders en leerkrachten om op een creatieve manier 
problemen te vertalen naar vaardigheden. De vaardigheid moet zorgen voor 
de oplossing van een probleem (van kleine dingen, zoals dankjewel leren 
zeggen, tot grote dingen zoals zindelijkheid of weinig zelfvertrouwen). De 
methode Kids’ Skills is een positieve, praktische benadering voor het oplossen 
van moeilijkheden waarmee kinderen geconfronteerd worden. Centraal staat 
één idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden 
die nog ontwikkeld moeten worden.  
  
De 15 eenvoudige stappen waaruit de methode bestaat maken duidelijk hoe 
je problemen in vaardigheden om kunt zetten. Te bestellen op www.bol.com  
of www.kidsskills.org    
 

Zoek de 5 verschillen Doolhof



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Namens Stichting Kind en Groei en de medewerkers van het PWS-team 
wensen we jullie een fijne vakantie en een goed begin van het schooljaar toe! 


