
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 onderzoek naar het effect 
van groeihormoonbehandeling op scoliose 
en de resultaten van de 2e oxytocine studie. 
Verder geven we nog een korte update van de 
veranderde manier van werken op de PWS/PWL-
poli, het komende vertrek van Mariëlle en Layla, 
en de komst van onze nieuwe collega Demi 
Timmermans.
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Nieuwe collega

Mijn naam is Demi Timmermans,  
ik ben arts en heb het afgelopen  
jaar met veel plezier gewerkt op  
de afdeling kindergeneeskunde in 
Den Haag. Vanaf januari 2021 ben  
ik als arts-onderzoeker het Prader- 
Willi team komen versterken.  
De eerste weken loop ik veel mee  
op de poli Prader-Willi syndroom  
en hoop ik jullie te ontmoeten!  
Geleidelijk zal ik de taken van  
Layla gaan overnemen.

Vertrekkende collega’s

Mariëlle van Eekelen
Mariëlle heeft zich sinds het begin 
van de Prader-Willi studies in 2002 
altijd met hart en ziel ingezet voor 
de kinderen en (jong)volwassenen 
met PWS. Mariëlle gaat per 1 mei 
2021 met pensioen en wij vinden het 
ontzettend jammer dat zij ons gaat 
verlaten! We zijn bezig met een mooi 
afscheidscadeau voor Mariëlle en 
hebben jullie hulp daar ook bij nodig, 
maar dit moet natuurlijk wel een 
verrassing blijven voor Mariëlle.

Nieuws en weetjes

Demi Timmermans

Lieve kinderen, (jong)
volwassenen en ouders, 

Nu dan toch de tijd gekomen is 
dat ik ga stoppen met werken, 
wil ik graag alvast van de 
gelegenheid gebruik maken om 
iedereen te bedanken voor de 
fijne tijd en het vertrouwen wat 
ik al die jaren heb gekregen en 
ook zo heb gevoeld. Dankjewel 
hiervoor! 

Velen van jullie heb ik lang mogen  
volgen, van klein naar groot, en 
dat vond ik heel bijzonder. Ik zal 
jullie gaan missen en het gaat 
jullie allemaal goed!

Met hartelijke groet, 
Mariëlle

Layla Damen
Layla is eind december 2020 
bevallen van haar tweede kindje, 
een dochter. Als zij terug is van 
zwangerschaps-verlof beginnen 
voor haar de laatste maanden 
binnen het PWS-team en zal zij zich 
gaan focussen op het afronden van 
haar proefschrift. Zij zal voor de 
zomer ons team gaan verlaten.
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In de vorige nieuwsbrief vonden 
jullie een uitgebreide update over 
deze veranderingen. Graag willen we 
jullie in het kort nog de belangrijkste 
veranderingen meedelen in deze 
nieuwsbrief:

De afspraken zullen door de 
polikliniek van het Sophia 
Kinderziekenhuis worden ingepland. 
Dit gebeurt volgens een standaard 
schema, waarin rekening wordt 
gehouden met wat er op de planning 
staat, de mogelijkheid om vroeg 
(nuchter) bloed te prikken en een 
apart moment voor het ontbijt. 

De afspraak wordt via een brief naar 
ouders of begeleiders gestuurd, met 
een overzicht van alle onderdelen van 
het polibezoek. 

Aanmelden gaat via de aanmeldzuil 
in de hal van het Sophia 
Kinderziekenhuis/Erasmus MC. 
Hiervoor is een geldig paspoort/
identiteitsbewijs nodig. Met het 
dagticket kunnen jullie naar het 
priklaboratorium op de 3e etage. Alle 
kinderen en jongvolwassenen worden 
nu daar geprikt. Na het bloedprikken 
kunnen jullie je melden bij de balie in 
de C-gang.

 

  Mochten jullie een afspraak 
willen bij de diëtiste of 
psycholoog of hebben jullie 
een ander verzoek? Dan 
vragen wij jullie om dit op tijd 
aan te geven bij uw arts of 
verpleegkundige (liefst drie 
maanden van te voren).

Veranderingen polikliniekbezoeken
De afgelopen jaren is er steeds meer veranderd in onze 
multidisciplinaire poli. De poli’s zijn ooit begonnen als een 
studie, maar inmiddels zijn vrijwel alle onderdelen van het 
polibezoek onderdeel geworden van de multidisciplinaire zorg 
voor mensen met PWS en PWL. Om deze reden zullen bepaalde 
taken zich verplaatsen van Stichting Kind en Groei naar het Sophia 
Kinderziekenhuis. Dit alles blijft onder leiding van het PWS-team 
van Kind en Groei.  

Meer  
diagnostiek  
psycholoog 

Sinds kort is er de mogelijkheid om  
bij onze psychologe, Eva Mahabier, 
uitgebreider te testen. Naast 
intelligentieonderzoek, 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 mail naar:  
e.mahabier@kindengroei.nl 

Coronavirus
Het afgelopen jaar heeft het coronavirus een grote invloed gehad op 
het dagelijks leven in Nederland. Ook wij moesten onze afspraken in 
Rotterdam aanpassen aan de maatregelen die door het Erasmus MC 
zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ouders 
van kinderen en jongvolwassenen, die de komende tijd een afspraak 
in Rotterdam hebben staan, zullen voorafgaand aan deze 
afspraak gebeld worden door iemand van het PWS-team 
om na te vragen of er klachten zijn die passen bij een 
coronavirus infectie. Indien dit het geval is, dan 
zullen wij een nieuwe afspraak inplannen. 

Inmiddels hebben wij van een aantal kinderen 
en (jong)volwassenen gehoord dat zij 
besmet zijn geweest met het Coronavirus. 
Alle besmettingen die bij ons zijn gemeld, 
zijn mild verlopen. Ook vanuit de 
volwassen geneeskunde geven zij aan dat 
het Coronavirus niet ernstig lijkt te verlopen 
bij volwassenen met PWS. Dit is gelukkig 
heel geruststellend nieuws. 
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PWS en het Coronavaccin
Wij krijgen ook veel vragen over de 
Coronavaccinatie. Wij verwachten niet dat 
(jong)volwassenen met PWS meer last zullen 
hebben van bijwerkingen, omdat de infectie met 
COVID-19 ook mild lijkt te verlopen. Voor meer 
informatie rondom PWS en de Coronavaccinatie 
verwijzen we jullie graag naar het nieuwsbericht 
dat op de website van het Expertise Centrum 
PWS is geplaatst. 

Nieuws YAP-studie
De opzet van de YAP-studie is aangepast aan de 
veranderingen die zich afgelopen jaar hebben 
afgespeeld binnen de vergoeding van het 
groeihormoon voor volwassenen. In de vorige 
nieuwsbrief stond hierover een uitgebreide 
update.

De aangepaste YAP studie is minder intensief is geworden. De 
suikertesten vinden veel minder frequent plaats (ongeveer elke 
5 jaar) en het IQ-onderzoek wordt ook minder vaak ingepland. 
Alle details staan beschreven in de nieuwe informatiebrief, 
welke zal worden opgestuurd aan de deelnemers van de YAP-
studie. 

Door de aanpassing van de YAP-studie moeten alle deelnemers 
van de studie en hun ouders/ wettelijk vertegenwoordigers 
opnieuw toestemming geven. Alle deelnemers zullen per 
post de nieuwe informatiebrief toegestuurd krijgen met de 
bijbehorende toestemmingsformulieren. 

De policontroles moeten in ieder geval 1-2x/jaar plaatsvinden 
in Rotterdam omdat de groeihormoonbehandeling voor (jong) 
volwassenen alleen door de zorgverzekeraars wordt vergoed 
als het voorgeschreven wordt door het Expertisecentrum PWS 
in Erasmus MC. Dit geldt ook als wordt besloten om niet deel 
te nemen aan de herziene YAP-studie. 

Update studieresultaten

Het effect van langdurige groeihormoonbehandeling  
op scoliose bij kinderen
Veel kinderen met het Prader-Willi syndroom ontwikkelen een scoliose. 
Eerder is beschreven dat ongeveer 80% van de jongeren met PWS, die geen 
groeihormoon gebruikten, een scoliose heeft. Er komen twee soorten scoliose 
voor bij kinderen met PWS, namelijk de lange C-curve (A) en de S-vormige 
scoliose (B). De lange C-curve komt voor bij jonge kinderen met PWS en wordt 
veroorzaakt door spierzwakte. Deze vorm kan verdwijnen of overgaan in de 
S-vormige scoliose. De S-vormige scoliose is de scoliose waarvoor behandeling 
nodig kan zijn.
 
Het gebruik van groeihormoon kan een versnelde groei veroorzaken en 
een versnelde groei wordt bij kinderen zonder PWS in verband gebracht 
met een toename in de scoliose. Wij hebben al eerder gevonden dat 
groeihormoonbehandeling geen effect heeft op zowel het ontstaan als 
het verloop van scoliose bij kinderen met PWS, maar er waren nog geen 
langetermijn onderzoeken. Het was daarom belangrijk dat we dat ook zouden 
onderzoeken. 

Voor dit onderzoek hebben we de gegevens kunnen gebruiken van 
103 kinderen die 8 jaar lang met groeihormoon waren behandeld. In de 
controlegroep waren 23 kinderen van dezelfde leeftijd geïncludeerd, maar 
zij hadden (nog) geen groeihormoon behandeling gehad. De leeftijd was 
in beide groepen vergelijkbaar. We vonden geen verschil in het percentage 1.10
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scoliose en de hoekgrootte tussen de kinderen 
met en zonder groeihormoon. Wel vonden we 
dat de botdichtheid een relatie had met de 
hoekgrootte, ondanks het feit dat de gemiddelde 
vitamine D spiegels van de kinderen binnen de 
norm vielen. 

In deze lange-termijn studie naar de effecten van 
groeihormoon op scoliose, vonden we gelukkig 
geen nadelige lange-termijn effecten van 
groeihormoon op het voorkomen of op de ernst 
van de scoliose bij kinderen met het Prader-Willi 
syndroom. Wel vonden we dat er een relatie was 
tussen de botdichtheid en de hoekgrootte. Het is 
daarom belangrijk om de botdichtheid van alle 
kinderen met PWS, met name wanneer ze in of 
na de puberteit zijn, goed te controleren. 

Tweede oxytocine studie: Bij sommige 
kinderen met PWS positief effect van 
oxytocine.
Bij kinderen met PWS is er meestal sprake 
van een ongeremde eetlust (hyperfagie). 
Dit zal resulteren in obesitas wanneer de 
voedselinname niet wordt beperkt. Daarnaast 
hebben kinderen met PWS specifieke 
gedragskenmerken, zoals koppigheid, driftbuien, 
dwangmatigheid en moeite met veranderingen. 

Eerdere studies lieten zien dat er bij PWS 
mogelijk minder oxytocine wordt aangemaakt. 
Oxytocine is een klein eiwit dat onder andere 
een rol speelt bij de sociale vaardigheden en de 
regulatie van de voedselinname. Onze eerdere 
kortdurende placebo-gecontroleerde studie liet 
zien dat oxytocine een positief effect had op het 
gedrag van kinderen met PWS tussen de 6-11 
jaar. 

Onze tweede studie heeft gekeken naar het 
effect van oxytocine gedurende 3 maanden. 
In totaal deden 26 kinderen met PWS mee 
aan deze studie met een leeftijd tussen 3 en 
11 jaar. Na randomisatie (loting) kregen de 
kinderen of elke dag oxytocine of een placebo 
(nepmiddel) via een neusspray, gedurende 3 
maanden. Daarna kregen de groepen het ander 
type neusspray voor nog eens 3 maanden. 
Niemand wist wanneer oxytocine of placebo 
werd toegediend. Het effect op het gedrag en de 
eetlust werd vervolgens gemeten aan de hand 
van vragenlijsten. 

In de gehele groep werden er gemiddeld geen 
betekenisvolle verschillen gevonden tussen de 
oxytocine en de placebo op het sociale gedrag 
en eetgedrag van de kinderen. Wel werd er een 
verschil gevonden wanneer de jongens en de 
meisjes apart werden bekeken. Bij jongens was 
er wel een verbetering in het gedrag en minder 
eetlust tijdens oxytocine in vergelijking met 
placebo. Daarnaast werd er ook een verschil 
gevonden tussen de genetische subtypen van 
PWS. Bij de kinderen met een deletie werd er 
tijdens oxytocine behandeling een vermindering 
van de eetlust en een verbetering van het 
gedrag gevonden. In de mUPD groep waren er 
geen verschillen. De behandeling met oxytocine 
werd goed verdragen en er waren geen ernstige 
bijwerkingen.

Op basis van deze resultaten kan worden 
geconcludeerd dat oxytocine-neusspray bij 
sommige kinderen met PWS een positief 
effect heeft en dus kan worden overwogen. 
Maar individuele effecten moeten zorgvuldig 
worden geëvalueerd en wij adviseren om de 
behandeling te beëindigen als er geen effecten 
worden gevonden.
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Nieuwe studies  
in 2021

Oxytocine studie bij baby’s  
(OTBB3-studie)
In de eerste maanden na geboorte 
hebben kinderen met PWS last van 
spierverslapping, verminderde eetlust 
en zuig- en slikproblemen. Hierdoor 
hebben veel baby’s in het begin een 
sonde nodig om een goede intake en 
groei te garanderen. Studies in muizen 
met PWS hebben laten zien dat er 
bij PWS veel minder oxytocine wordt 
aangemaakt. 

Welke rol speelt oxytocine  
op jonge leeftijd?
Oxytocine is een klein eiwit dat een 
rol speelt in de sociale interactie 
en de hechting tussen moeder en 
kind. Daarnaast stimuleert het de 
voedselinname op babyleeftijd en 
controleert het op latere leeftijd de 
verzadiging. Hierbij denken we dat 
het tekort van oxytocine mogelijk het 
slechte drinken en op latere leeftijd 
het ontbreken van verzadiging kan 
verklaren. 

Nieuwe studie
In een nieuwe studie willen we gaan 
kijken naar het effect van oxytocine 
op de sociale vaardigheden en 
drinkvaardigheid bij baby’s met PWS 
met een leeftijd van 0 tot 3 maanden. 
Daarnaast gaan we ook kijken naar de 
veiligheid van het middel op langere 
termijn. Om de werking van oxytocine 
goed te kunnen onderzoeken is 
het een placebo-gecontroleerde 
studie. Dit betekent dat de baby’s 
zowel het echte medicijn als een 
placebo (nepmiddel) krijgen voor 

een bepaalde periode. Daarnaast 
vervolgen we de baby’s gedurende 
een periode zonder behandeling. 
Op deze manier kunnen we goed 
beoordelen of het medicijn goed 
werkt en veilig is. 
Er zijn al eerdere studies gedaan die 
laten zien dat oxytocine goed wordt 
verdragen door baby’s en kinderen 
met PWS en dat het middel veilig 
is. Daarnaast laat het al positieve 
effecten zien op het eetgedrag bij 
sommige kinderen met PWS en er zijn 
al veelbelovende eerste resultaten 
wanneer oxytocine op hele jonge 
leeftijd wordt toegediend. Daarom is 
het belangrijk om dit met de komende 
studie verder uit te zoeken. 

Hoe ziet de studie eruit? 
De studie duurt in totaal 26 weken. In 
de eerste 12 weken van het onderzoek 
krijgt de baby gedurende een periode 
de oxytocine of het nepmiddel 
via een neusspray. Niemand weet 
niet wanneer de baby welk middel 
krijgt. Na deze 12 weken wordt de 
behandeling gestopt, maar worden 
de kinderen nog tot 26 weken na 
start gevolgd. Gedurende de studie 
worden de kinderen meerdere malen 
gezien door de arts, verpleegkundige 
en psycholoog. De onderzoeken die 
gedaan worden tijdens de studie 
zijn onder andere bloedafnames, 
slikonderzoeken en vragenlijsten. In 
totaal vinden er 8 bezoeken plaats. 

Wanneer gaat de studie van start?
Het is een internationale studie, vanuit 
Toulouse (Frankrijk) gecoördineerd, 
waar deze ook al begonnen is. We 
verwachten dit voorjaar ook hier in 
Nederland te starten.

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. 
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 zowel het medicijn krijgt voor 
een bepaalde periode en dat wij 
hem of haar gedurende een periode 
vervolgen en controleren zonder 
een behandeling. Op deze manier 
kunnen we goed beoordelen of het 
medicijn goed werkt en veilig is. Het 
onderzoeksvoorstel ligt momenteel 
ter beoordeling bij 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. 
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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?
In de komende maanden hopen we 
van de Medisch Ethische Commissie 
te horen dat het onderzoek is 
goedgekeurd. We streven naar het 
starten van deze studie voorjaar 2021. 
Mocht u nog vragen hebben of alvast 
willen aangeven dat uw zoon/dochter 
graag zou willen deelnemen, neem 
dan gerust contact op met Lionne 
Grootjen via praderwilli@kindengroei.nl 
of via 010-2251533.

Donaties

Prader-Willi-like/Temple syndroom
Namens het hele PWL-team willen wij de ouders en kinderen die 
de afgelopen periode hebben gedoneerd aan het onderzoek heel 
hartelijk bedanken! Afgelopen december rende en fietste de familie 
Schipper een marathon. En vorig jaar ging de opbrengst van de 
OnderdijksRun in Kampen namens de familie Erisman naar het PWL 
onderzoek. Wat een mooie prestaties! Dit helpt ons verder in het 
onderzoek én geeft steeds meer bekendheid aan het zeer zeldzame 
Temple syndroom. 

Skin picking onderzoek
Namens het Expertise Centrum PWS/L willen wij ook graag de Prader-
Willi Vereniging Vlaanderen bedanken voor de mooie donatie voor 
het skin picking onderzoek. Ook zijn wij erg blij met de opbrengst van 
de mooie Gratitude sieraden (en meer), deze opbrengst ging in 2020 
naar de skin picking studie en ook in 2021 is de skin picking studie het 
doel voor Gratitude. We zijn heel blij met deze donaties want mede 
dankzij alle donaties is het mogelijk om onderzoek te (blijven) doen!

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.
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Op de linker rij van boven naar beneden > Jeanet Hiemstra 

(verpleegkundige), Marielle van Eekelen (verpleegkundige), 

Gerthe Kerkhof (kinderarts), Lionne Grootjen (arts PWS-

team). Midden > Prof. Anita Hokken-Koelega (kinderarts-

endocrinoloog/hoofd Expertise Centrum PWS/PWL kinderen 

en jongeren). Op de rechter rij van boven naar beneden 

> Layla Damen (arts PWS-team), Eva Mahabier (psychologe), 

Alicia Juriaans  

(arts PWL) 

Het PWS-team
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Kun je de woorden vinden, maar weet je ook 
op welke pagina al deze woorden staan?
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