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1969

1990

1985- 
1986

OPRICHTING NGS
In 1963 kwam een aantal kinderartsen 
bij elkaar om te discussiëren over 
groeistoornissen bij kinderen en te proberen 
behandeling met menselijk groeihormoon 
voor deze kinderen mogelijk te maken. 
Daartoe werd de Werkgroep Groei opgericht. 
In 1969 kreeg deze ‘groeiclub’, zoals zij zichzelf 
noemden, een officiële status.  In maart van 
dat jaar werd de Werkgroep omgezet in de 
Nederlandse Groeistichting (NGS). Tot en 
met 1985 bestonden de taken van de NGS 
uit: het verzamelen van de hypofysen van 
overleden mensen, het garanderen van 
zuiver groeihormoon en het toekennen 
van het groeihormoon aan de daarvoor in 
aanmerking komende kinderen. 

1990-
1997

VERHUIZINGEN
Aanvankelijk was het plan om de 
locatie van de NGS om de drie jaar te 
laten rouleren van het ene academisch 
ziekenhuis naar het andere. Het eerste 
ziekenhuis was het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht, daarna volgde het 
Academisch ziekenhuis Leiden en het 
Academisch ziekenhuis Rotterdam.

ONDERZOEK GROEIHORMOON 

SUBSIDIE / LRG 

Korte tijd lagen wereldwijd de behandelingen 
met groeihormoon stil, doordat patiënten ziek 
waren geworden na gebruik van hypofysair 
groeihormoon. De stichting realiseerde 
zich dat de kennis van de effecten van 
groeihormoonbehandeling minimaal was en 
besloot om meer onderzoek te doen, mede 
om oneigenlijk gebruik en misbruik van het 
groeihormoon te voorkomen. 

Met behulp van een subsidie van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zette de NGS de 
Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling 
bij kinderen (LRG) op. De gegevens van kinderen 
die werden behandeld met groeihormoon werden 
op vrijwillige basis geregistreerd. Met behulp 
van deze gegevens evalueerde de stichting 
de behandelingsresultaten van de individuele 
patiënten, maar ook de effectiviteit en de veiligheid 
van verschillende behandelingsmethoden in grote 
groepen patiënten. 

Geschiedenis 
Stichting Kind en Groei
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1998

2000

 1992

2003
2015

2007

KENNISCENTRUM STATUS

NAAMSVERANDERING

WETENSCHAPPELIJK  
ONDERZOEK SCHEIDING 

KIND EN GROEI  
& LRG

SAMENWERKING

Ministerie van VWS wijst de NGS aan 
als onafhankelijk kenniscentrum 
om centraal alle aanvragen voor 
groeihormoonbehandeling bij kinderen 
te beoordelen; tevens wordt de Landelijke 
Registratie Groeihormoonbehandeling bij 
kinderen verplicht gesteld. 

De naam Nederlandse Groeistichting 
riep regelmatig verwarring op. Om 
duidelijkheid te scheppen werd de naam 
in 2007 veranderd in Stichting Kind 
en Groei. De naam en het nieuwe logo 
moeten duidelijk maken dat de stichting 
zich inzet voor de groei en ontwikeling 
van kinderen. 

Start grote landelijke wetenschappelijke 
studies, in samenwerking met de 
Adviesgroep Groeihormoon en 
kinderartsen in het hele land. 

De Landelijke Registratie 
Groeihormoonbehandeling Kinderen 

(LRG) wordt ondergebracht in een aparte 
stichting met de naam: 

Stichting Kind en Groei-LRG 

Start samenwerking binnen 
Europese en internationale 
studies. 

VASTE LOCATIE
Verhuizing naar de huidige 
locatie, Westzeedijk 106 in 
Rotterdam.

2016
Kind en Groei

2016

EXPERTISE 
CENTRUM PWS

Minister van VWS accrediteert 
het landelijk expertisecentrum 
voor kinderen en volwassenen 
met het Prader-Willi syndroom 

voor 5 jaar. Het expertisecentrum 
PWS wordt gevormd door de 

universitaire medische centra van 
Rotterdam en Nijmegen, samen 

met Stichting Kind en Groei.
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2016
In één oogopslag

In 2016 is de Landelijke 
Registratie Groeihormoon-
behandeling Kinderen 
(LRG) ondergebracht in 
een aparte stichting met 
de naam: Stichting Kind en 
Groei-LRG 

•	  2 december 2016 
promotie Renske Kuppens  
(PWS studie)

•	  9 december 2016 
promotie (cum laude) 
Manouk van der Steen
(SGA studie)

In 2016 vond er een SGA 
symposium plaats  
 
Besproken onderwerpen: 
- De ‘onzichtbare’ effecten 
van groeihormoon- en 
lucrinbehandeling bij SGA 
geboren kinderen. 
- Stressreactie in 
lichaamscellen na intra-
uteriene groeivertraging, 
- Genetische studies bij SGA 
- De effecten op latere 
leeftijd van klein en 
grootgeborenen. 

2 promoties 

Een symposium 

Scheiding 
Stichting Kind en Groei 

& LRG
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8 publicaties 

Internationale studie 
gestart

Studie gestart 
Haarcortisol 

In 2016 is gestart met 
deel A van de Liraglutide 
studie. In dit onderzoek 
wordt onderzocht wat het 
effect is van liraglutide 
op het lichaamsgewicht 
bij kinderen met Prader-
Willi syndroom. In deel A 
worden kinderen tussen 
12 en 18 jaar onderzocht 
met een BMI > 30 kg/
m2. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in 8 
verschillende landen 
wereldwijd.

In 2016 zijn we gestart 
met een onderzoek 
naar het stresshormoon 
cortisol in hoofdhaar bij 
kinderen met PWS. Met 
deze methode kan het 
stresshormoon over een 
langere periode gemeten 
worden. Op deze manier 
hopen we meer inzicht 
te krijgen in de aanmaak 
van stresshormoon in 
het dagelijks leven bij 
kinderen en jongeren met 
Prader-Willi syndroom.

In 2016 verschenen 
8 publicaties in de 
volgende journals:
•	 The Journal of Clinical 

Endocrinology and 
Metabolosm

•	 Orphanet Journal of 
Rare Diseases

•	 Clinical Endocrinology
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    Growth Analyser

Om artsen, patiënten, ouders en wetenschappelijke 
onderzoekers van alle opgedane kennis te laten 
profiteren heeft Stichting Kind en Groei een serie 
computerprogramma’s ontwikkeld onder de naam 
Growth Analyser. De producten van Growth Analyser 
helpen om de groei en ontwikkeling van een kind (0-
21 jaar) te documenteren, controleren en analyseren. 
De programma’s zijn in eerste instantie bedoeld voor 
professionals in kindergeneeskunde. Kinderarts-
endocrinologen, onderzoekers en diëtisten in binnen- 
en buitenland maken al veelvuldig gebruik van de 
software programma’s. Maar Stichting Kind en Groei 
vindt het ook belangrijk om ouders bewust te maken 
van het groeiproces dat een kind doormaakt. Daarom 
biedt Growth Analyser ook een gebruiksvriendelijk 
programma voor ouders en kinderen om de groei en 
ontwikkeling van een kind te volgen. Growth Analyser 
is een initiatief van Stichting Kind en Groei.

www.growthanalyser.org
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Stichting Kind en Groei is hét landelijke kenniscentrum op het gebied van normale en afwijkende 
groei en ontwikkeling bij kinderen. De stichting streeft de volgende doelstellingen na: het 
bevorderen van onderzoek naar groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, het evalueren 
van bestaande en nieuwe behandelmethoden voor kinderen met groeiproblemen en het 
adviseren van belanghebbenden omtrent dit onderwerp. Zodoende concentreert de stichting 
zich op verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek en informatievoorziening aan 
ouders, kinderen en behandelaars.

Wetenschappelijk onderzoek
Van veel kinderen is niet bekend waarom ze niet goed groeien. Via wetenschappelijk onderzoek 
wil Stichting Kind en Groei meer kennis verkrijgen over de oorzaken, gevolgen en behandeling 
van groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Naast het evalueren van reeds bestaande 
behandelingen zijn we ook altijd op zoek naar aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen. 
Stichting Kind en Groei is een van de weinige organisaties die daadwerkelijk zelf onderzoek doet 
binnen het kennisgebied dat zij bewaakt. Studies die de stichting in 2016 heeft uitgevoerd zijn: 
de Prader-Willi studies en de SGA studie. 

Expertisecentrum 
Stichting Kind en Groei maakt onderdeel uit van het landelijke expertisecentrum voor kinderen 
en volwassenen met het Prader-Willi syndroom, samen met de universitaire medische centra van 
Rotterdam en Nijmegen. Het Expertisecentrum Prader-Willi syndroom houdt zich o.a. bezig met: 
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen van richtlijnen en zorgstandaarden, 
voorlichting en deskundigheidsbevordering.

Informatievoorziening aan ouders, kinderen en behandelaars
Door het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring 
met het evalueren van behandelmethoden is Stichting Kind en Groei uitgegroeid tot een 
kenniscentrum op het gebied van groei en ontwikkeling bij kinderen. De stichting ziet het als 
haar taak deze kennis zoveel mogelijk te delen met ouders, kinderen en behandelend artsen. 
       Met de verkregen kennis kunnen ouders beter worden ingelicht en advies krijgen bij vragen 
rondom het opgroeien van het kind met een groeistoornis. De voorlichting en ondersteuning 
van ouders en kinderen verloopt via onze medewerkers. Daarnaast ontwikkelt Stichting Kind en 
Groei landelijke richtlijnen en zorgstandaarden voor kinderartsen en wordt de opgedane kennis 
gedeeld door internationale publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. De meest recente 
resultaten uit onze wetenschappelijke studies delen we via nieuwsbrieven en symposia met 
geïnteresseerden. 

Over
Stichting Kind en Groei
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Promotie Manouk
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   Informatie

Promotie Manouk, SGA studie
Op 9 december 2016 promoveerde Manouk van der Steen cum laude op resultaten uit de SGA 
studie. Van der Steen bracht o.a. de gezondheid van SGA geboren jongvolwassenen gedurende 
vijf jaar na het staken van de groeihormoonbehandeling in kaart. Haar onderzoek wees uit dat de 
positieve effecten van een behandeling aanhouden en de insulinegevoeligheid verbetert na het 
staken van de groeihormoonbehandeling. 

Het was al bekend dat er tijdens groeihormoonbehandeling een positief effect is op de lengtegroei, 
lichaamssamenstelling, bloeddruk en het vetgehalte in het bloed, maar de insulinegevoeligheid 
neemt af. Wat er gebeurt na het staken van de behandeling was lange tijd onbekend. Nu blijkt 
dat de positieve effecten aanhouden en de insulinegevoeligheid verbetert na het staken van de 
groeihormoonbehandeling. 

Dit is een belangrijk onderzoeksresultaat, omdat SGA-geboren kinderen een verhoogd risico 
hebben op het ontwikkelen van suikerziekte en hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Omdat 
groeihormoon ook invloed heeft op de insulinegevoeligheid, waren er wereldwijd zorgen over de 
langdurige effecten op de volwassenleeftijd. De studie van Van der Steen is uniek omdat dit de 
enige studie is die de gezondheid van jongvolwassenen gedurende 5 jaar na het staken van de 
groeihormoonbehandeling intensief in kaart heeft gebracht. De resultaten van deze studie zijn 
tevens gepubliceerd in 2 artikelen in The Lancet Diabetes & Endocrinology.

De hoofdtaken van Stichting Kind en Groei zijn informatievoorziening en onderzoek. 
In dit hoofdstuk bespreken we de activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden en 
de resultaten die in dit jaar behaald zijn.

Onze activiteiten 
in 2016



Promotie Renske, PWS studie
Op 2 december 2016 promoveerde Renske Kuppens op resultaten uit de Prader-Willi studie. 
Kuppens deed o.a. onderzoek naar het voortzetten van groeihormoonbehandeling bij (jong)
volwassenen met het Prader-Willi syndroom (PWS). Momenteel hebben alleen kinderen met PWS 
een indicatie voor groeihormoonbehandeling en zijn er geen effectieve behandelmogelijkheden 
voor volwassenen met PWS. Uit haar onderzoek blijkt dat uitgegroeide jongvolwassenen met 
het PWS die tijdens de kinderleeftijd behandeld zijn met groeihormoon baat hebben bij het 
voortzetten van de behandeling. De continuering van groeihormoonbehandeling behoudt de 
verbeterde vetmassa en spiermassa, terwijl de lichaamssamenstelling verslechtert zodra de 
behandeling gestopt wordt. 

Dit resultaat is van belang omdat het behoudt van de verbeterde lichaamssamenstelling de 
ontwikkeling van obesitas tegen gaat. Kinderen met PWS worden geboren met een afwijkende 
lichaamssamenstelling met een toegenomen vetmassa en weinig spiermassa. In combinatie met 
een vertraagde stofwisseling en een ongeremde eetlust kan dit gemakkelijk leiden tot ernstig 
overgewicht. Patiënten met PWS lopen daardoor een ernstig risico op het ontwikkelen van 
morbide obesitas, diabetes mellitus type 2 en cardiovasculaire ziekten.

De effecten van groeihormoon versus placebo op lichaamssamenstelling werden onderzocht 
in een 2-jarige, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde cross-over studie met 
stratificatie voor geslacht en BMI. Zevenentwintig uitgegroeide jongvolwassenen met PWS 
die tijdens de kinderleeftijd behandeld zijn met groeihormoon participeerden in de studie 
en werden behandeld met groeihormoonbehandeling en placebo, beiden gedurende 1 jaar. 
Tijdens placebo nam de vetmassa toe met +21.5%. In vergelijking met placebo resulteerde 
groeihormoonbehandeling in een lagere vetmassa en hogere spiermassa. Naast de effecten 
van groeihormoon versus placebo op lichaamssamenstelling bij jongvolwassenen, onderzocht 
Kuppens ook de effecten op suikerhuishouding, bloeddruk en lipidenprofiel. Hieruit bleek dat 
er tijdens groeihormoonbehandeling geen bezorgdheid hoeft te bestaan over de veiligheids-
aspecten aangaande het metabole gezondheidsprofiel. Daarnaast bleek dat jongvolwassenen 
met PWS met een lager IQ meer cognitieve achteruitgang lieten zien als zij 1 jaar stopten met de 
behandeling in vergelijking met doorgaan met groeihormoonbehandeling.

Promotie Renske 

 12     Stichting Kind en Groei  Jaarverslag 2016   



Jaarverslag 2016  Stichting Kind en Groei     13         

SGA symposium 
Ter gelegenheid van de promotie van Manouk van der Steen vond er aansluitend op haar 
promotie een SGA symposium plaats voor ouders, oudere kinderen, kinderartsen en andere 
geïnteresseerden. 

Van der Steen heeft tijdens haar promotietraject onderzoek verricht naar de ‘onzichtbare’ effecten 
van groeihormoon- en lucrinbehandeling bij SGA geboren kinderen. Onder andere de effecten 
op de stofwisseling en op hart en vaten werden onderzocht. Ook werden de langetermijneffecten 
tijdens en tot 5 jaar na de behandeling onderzocht. Daarnaast verrichtte Van der steen onderzoek 
naar genetische oorzaken van een blijvend kleine lengte na SGA geboorte. 

Naast de resultaten uit deze onderzoeken kwamen er 3 buitenlandse experts aan het woord om 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van SGA geboren kinderen te bespreken. Zij spraken 
onder meer over de stressreactie in lichaamscellen na intra-uteriene groeivertraging, genetische 
studies bij SGA en over de effecten op latere leeftijd van klein en grootgeborenen. Tijdens het 
Forum was er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen aan de deskundigen.

SGA symposium
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     Onderzoek

Stichting Kind en Groei verricht op verzoek van de Adviesgroep Groeihormoon in 
samenwerking met Nederlandse kinderarts-endocrinologen een aantal grote (landelijke, 
Europese en internationale) studies. Een belangrijk doel van deze studies is om meer 
kennis te verkrijgen over de oorzaken, gevolgen en preventie van groeistoornissen, 
alsmede de kwaliteit van de groeihormoonbehandeling te verbeteren. Hierdoor kunnen 
steeds meer kinderen met groei- en ontwikkelingsproblemen opgroeien tot gezonde 
volwassenen. In dit hoofdstuk zal verslag worden gedaan van de wetenschappelijke 
studies die Stichting Kind en Groei in 2016 uitvoerde.

Onze activiteiten in 2016

1. PWS Cohort Studie: Voortzetting na het oorspronkelijke protocol: Multicenter, 
gerandomiseerde, gecontroleerde groeihormoonstudie bij kinderen met het Prader-
Willi syndroom: Effecten op de groei, lichaamssamenstelling, activiteitenniveau en 
psychosociale ontwikkeling.

2. 
3. PWS Transitiestudie: Effecten van groeihormoonbehandeling na het bereiken van de 

eindlengte bij jongvolwassenen met het Prader-Willi syndroom: Een dubbelblinde, 
multicenter, cross-over studie naar de effecten van groeihormoon versus placebo op de 
lichaamssamenstelling en psychosociaal gedrag in de transitiefase.  

4. 
5. Young Adult PWS studie: Effecten van groeihormoon na het bereiken van de 

eindlengte: Een klinische zoektocht naar de optimale dosering van groeihormoon bij 
jongvolwassenen met PWS.

6. 
7. Infantstudie:  Studie naar het vroege hormonale profiel van kinderen met het Prader-

Willi syndroom om de overgang van vroege voedingsproblemen naar obesitas en 
hyperfagie te ontrafelen.

8. 
       Observationele ghreline studie

Prader-Willi syndroom studies
Onderzoek naar het Prader-Willi Syndroom: de PWS studies

Algemeen
Het Prader-Willi syndroom (PWS) wordt veroorzaakt door een afwijking op chromosoom 15. Het 
syndroom wordt onder andere gekenmerkt door spierzwakte op jonge leeftijd, vertraagde groei 
en ontwikkeling, toegenomen interesse in eten met een onverzadigbare eetlust vanaf de leeftijd 
van ongeveer 4 jaar, vertraagde stofwisseling en puberteit, mentale retardatie, psychosociale 
stoornissen, gedragsproblemen en ademstilstanden tijdens de slaap.

Studies naar Prader-Willi Syndroom
De Landelijke PWS studie bestond in 2016 uit de volgende onderdelen:

1.

2.

3.

4.

5.
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METC goedgekeurde protocol amendementen
•	 Psychische stoornissen bij kinderen met PWS: Aanvulling op het oorspronkelijke 

protocol: Multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde groeihormoonstudie bij 
kinderen met het Prader-Willi syndroom: Effecten op de groei, lichaamssamenstelling, 
activiteitenniveau en psychosociale ontwikkeling

•	 Psychische stoornissen bij adolescenten met PWS: Aanvulling van het oor-
spronkelijke protocol: PWS Transitiestudie. Effecten van groeihormoonbehandeling 
na het bereiken van de eindlengte bij jongvolwassenen met het Prader-Willi 
syndroom: een dubbelblinde, multicenter, cross-over studie naar de effecten van 
groeihormoon versus placebo op de lichaamssamenstelling en psychosociaal 
gedrag in de transitiefase.

•	 Verlagen startleeftijd groeihormoonbehandeling: Aanvulling op de PWS Cohort 
studie, waarbij onderzocht zal worden of vroeger starten met groeihormoon op 
de lange termijn een beter effect heeft op onder andere lichaamssamenstelling, 
psychomotore ontwikkeling en IQ. 

•	 Eetlusthormonen in hielprikbloed: Aanvulling op de PWS Cohort studie, waarbij 
eetlusthormonen in hielprikbloed bepaald zullen worden.  

Doelstellingen en resultaten per studie

1.  PWS Cohort
De meeste kinderen met PWS in Nederland nemen deel aan de PWS Cohort Studie. Alle kinderen 
worden binnen de PWS Cohort studie gevolgd tot ze in de lengte zijn uitgegroeid. Het doel van 
de studie is het verzamelen van gegevens gedurende groeihormoonbehandeling over een lange 
periode om de effectiviteit en veiligheid van groeihormoon bij kinderen en jongeren met PWS te 
vervolgen. De volgende variabelen worden onder andere bestudeerd: (volwassen) lengte, gewicht 
en lichaamssamenstelling, cognitie, psychomotore ontwikkeling, gedrag en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Daarnaast wordt gekeken naar de veiligheid van de behandeling, door middel 
van verschillende onderzoeken (o.a. insulineresistentie, vetmetabolisme, slaapgerelateerde 
ademhalings-stoornissen). Aan het eind van 2016 zijn er in totaal 195 inclusies geweest in de 
PWS Cohort Studie en ongeveer 120 deelnemers namen nog actief deel aan het PWS Cohort. Er 
worden nog steeds nieuwe patiënten geïncludeerd. 

1. Hersenstructuur en -ontwikkeling van kinderen met het Prader-Willi Syndroom: een 
gecombineerde structurele en functionele MRI studie.

2. 
3. Oxytocine studie: intranasale toediening van oxytocine bij kinderen met het Prader-

Willi syndroom: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde cross-
over studie. Effecten op verzadiging en voedselinname en sociaal gedrag.

4. 
5. Liraglutide studie: Effecten van liraglutide op gewichtsbeheersing bij kinderen met 

Prader-Willi-Syndroom.
6. 
7. Haarcortisol studie: Haarcortisolconcentraties in hoofdhaar van kinderen en jong-

volwassenen met PWS.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

Momenteel zijn er in totaal 203 patiënten geïncludeerd in de Landelijke PWS studies. 



Jaarverslag 2016  Stichting Kind en Groei     17         

2.  PWS Transitiestudie
Op dit moment is groeihormoonbehandeling geïndiceerd en geregistreerd voor kinderen met 
PWS ter verbetering van lengte en lichaamssamenstelling, totdat de kinderen uitgegroeid zijn. 
Als de kinderen minder dan 0,5 cm per half jaar groeien, of als de groeischijven zijn gesloten, 
is de volwassen lengte bereikt. Uit onderzoek is gebleken dat de effecten van groeihormoon-
behandeling op de lichaamssamenstelling omkeerbaar zijn: als groeihormoonbehandeling 
gestopt wordt, verslechtert de lichaamssamenstelling. Er zijn aanwijzingen dat ook jongvolwassen 
PWS patiënten baat zouden kunnen hebben bij groeihormoonbehandeling voor een optimale 
lichaamssamenstelling.

Om de effecten van groeihormoon na het stoppen van de lengtegroei te onderzoeken is in 2008 
gestart met de PWS Transitiestudie. Deze studie had als belangrijkste doel het evalueren van de 
effecten van groeihormoonbehandeling versus discontinueren van groeihormoonbehandeling, 
nadat de volwassen lengte was bereikt. Begin 2016 voltooiden de laatste 2 deelnemers de 
2-jarige studie. Het onderzoek betrof een dubbelblinde, cross-over studie waarbij groei-
hormoonbehandeling werd vergeleken met placebo. Totaal namen 27 jongeren met PWS deel 
aan dit onderzoek. 
Alle jongeren werden gedurende 1 jaar behandeld met groeihormoon, en gedurende 1 jaar met 
placebo. Zowel de jongvolwassenen, hun ouders en de arts-onderzoekers wisten niet wie welk 
middel in welk jaar kreeg. Na 2 jaar ondergingen alle patiënten een groeihormoon stimulatietest. 
Er werd onder andere gekeken naar het effect van groeihormoon versus placebo op gewicht, 
lichaamssamenstelling, psychosociaal functioneren, koolhydraatmetabolisme, lipidenprofiel en 
ademhalingsfunctie gedurende de nacht. 

In 2016 zijn 2 publicaties verschenen die gebaseerd zijn op gegevens uit de PWS Transitie studie. 
Hieronder een paar bevindingen: 
•	 Tijdens het gebruik van placebo nam bij de jongeren de vetmassa sterk toe. In vergelijking 

met placebo zorgde groeihormoonbehandeling voor minder vetmassa en meer spiermassa. 
Daarnaast was het vetpercentage van zowel de romp als de ledematen lager tijdens de 
groeihormoonbehandeling. Er werden geen bijwerkingen gezien tijdens behandeling met 
groeihormoon

•	 In vergelijking met placebo zorgde groeihormoonbehandeling voor vergelijkbare glucose en 
insuline spiegels tijdens een suikertest (OGTT). 

•	 De bloeddruk en de cholesterolspiegels waren gelijk tijdens groeihormoonbehandeling en 
placebo.

•	 Gedurende groeihormoonbehandeling had geen van de patiënten metabool syndroom, 
terwijl 1 patiënt dit ontwikkelde tijdens placebo.

3.  Young Adult PWS studie
Jongvolwassenen tot en met 30 jaar die de Cohort Studie of de Transitiestudie doorlopen 
hebben of tijdens de kindertijd minimaal 2 jaar met groeihormoon zijn behandeld, kunnen met 
groeihormoon worden behandeld in de Young Adult PWS studie (YAP studie). Het doel van deze 
studie is het bepalen van de beste dosis groeihormoon voor een volwassene met PWS om een zo 
optimaal mogelijke lichaamssamenstelling te verkrijgen. De groeihormoon dosis wordt bepaald 
aan de hand van de resultaten van de Dexa-scan en groeifactorspiegel. Er wordt gestart met een 
groeihormoon dosis van 0,33 mg/m2/dag. We willen dat de jongvolwassenen hun verkregen 
lichaamssamenstelling behouden. Daarbij zullen we het psychosociaal functioneren blijven 
volgen. Aan het eind van 2016 zijn er in totaal 63 inclusies geweest in de Young Adult PWS studie.

4.  Infantstudie
In samenwerking met PWS-centra in Frankrijk, Duitsland, België en Zweden werken we aan dit 
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project. Bij ons en in deze andere landen worden jonge kinderen (leeftijd 0 tot 4 jaar) met PWS 
geïncludeerd. We volgen deze kinderen om te kijken of en hoe de toegenomen eetlust zich 
ontwikkelt en kijken of er een verband is met hormonale veranderingen in het bloed. Daarnaast 
onderzoeken we of er sprake is van minipuberteit bij deze kinderen. 

Een van de hormonen die mogelijk een rol speelt bij eetlust is ghrelin. Ghrelin is in 2 vormen 
in het bloed aanwezig. Geacyleerd ghrelin (AG) zorgt voor een toename van de eetlust en een 
minder gunstige energiebalans. Ook heeft AG minder gunstige effecten op de suikerstofwisseling. 
Ongeacyleerd ghrelin (UAG) heeft een 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. De ratio tussen AG en UAG is belangrijk en een hoge AG/UAG ratio is ongunstig. 

In 2016 is 1 publicatie verschenen die gebaseerd is op gegevens over ghrelin uit de Infant studie.  
Er werd gevonden dat bij jonge kinderen met PWS het ongeacyleerde ghrelin (UAG) hoger ligt dan 
het geacyleerde ghrelin (AG), wat resulteert in een lage AG/UAG ratio. Bij kinderen en volwassenen 
met PWS is een hoog AG en een hoge AG/UAG ratio beschreven. De omslag in AG/UAG ratio kan 
mogelijk  bijdragen aan de omslag van slechte eetlust naar de extreme eetlust die vanaf de leeftijd 
van 4 jaar ontstaat. 

5.  Observationele ghreline studie
In 2013 zijn we gestart met een nieuw project waarbij we in bloedmonsters van kinderen en 
jongvolwassenen met PWS regelmatig het hongerhormoon ghreline bepalen. De spiegels van 
kinderen en jongeren met PWS hebben we vergeleken met twee controlegroepen, namelijk 
gezonde en obese kinderen en jongeren. Voor dit project werken we samen met PWS- centra 
in Lyon en in Toulouse. Inmiddels hebben we al veel bloedmonsters verzameld en zijn de eerste 
analyses gedaan.

In het eerste manuscript is beschreven dat kinderen en jongeren met PWS hogere spiegels hebben 
van het hongerhormoon ghreline. Kinderen en jongeren met PWS die meer interesse hebben 
in eten, blijken een ongunstigere spiegel te hebben van het hormoon ghreline. Deze resultaten 
geven handvatten voor verder onderzoek en eventuele behandeling van de toegenomen eetlust 
en interesse in eten. 
We blijven bloedsamples verzamelen voor de bepaling van ghreline, zodat we in de toekomst de 
longitudinale veranderingen kunnen correleren met de spiegels.

In 2016 is 1 publicatie verschenen gebaseerd op de gegevens die verzameld zijn voor 
het observationele ghreline onderzoek. We vonden lagere AG spiegels in GH behandelde 
jongvolwassenen, dan in jongvolwassenen die niet behandeld werden met groeihormoon. In 
beide groepen werd in de eerste 30 minuten na start van een Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) 
een sterke afname van AG spiegels gezien. De UAG spiegels daalden minder sterk, waardoor de 
AG/UAG ratio lager werd. We concluderen dat groeihormoon een positief effect lijkt te hebben op 
de stofwisseling en dat het ghrelinsysteem van jongvolwassenen met PWS een normale reactie 
laat zien na inname van glucose. 

6.  MRI studie
De voorlopige resultaten 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 kinderen met een deletie of afleesstoornis (imprinting centre 
defect, ICD). Deze resultaten kunnen waarschijnlijk deels de verhoogde kans op psychiatrische 
problemen bij kinderen met een mUPD verklaren. 
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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 hopelijk het voorkomen van het 
ontwikkelen van psychiatrische klachten bij kinderen met PWS.

7. Oxytocine studie
In deze placebo-gecontroleerde studie onderzoeken we of toediening van het hormoon oxytocine 
bij kinderen met PWS tussen de 6 en 14 jaar, zorgt voor een vermindering van de eetlust en een 
verbetering in sociaal gedrag. Oxytocine is een hormoon dat wordt gemaakt door neuronen in 
de hersenen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat oxytocine onder andere invloed heeft op de 
regulering van de eetlust, het lichaamsgewicht en het sociale gedrag. Bij mensen met PWS is 
het aantal neuronen dat oxytocine maakt 42% lager dan bij mensen zonder PWS. Dit zou een 
mogelijke verklaring kunnen zijn voor de toegenomen eetlust en het afwijkende gedragspatroon 
dat we bij veel kinderen en (jong)volwassenen met PWS zien.

In 2014 is het protocol van de Oxytocine studie goedgekeurd door de Medisch Ethische 
Toetsingscommissie en in 2015 is de studie van start gegaan en afgerond. In totaal deden 25 
kinderen met PWS van 6 tot 14 jaar mee met het onderzoek. Alle kinderen kregen gedurende 4 
weken oxytocine neusspray en gedurende 4 weken een placebo neusspray. Bij ieder ziekenhuis-
bezoek werd nuchter bloed geprikt en de kinderen werden bij ieder ziekenhuisbezoek gewogen 
en gemeten. Na het bloed prikken kregen de kinderen een gestandaardiseerd ontbijt. Ouders 
werden gevraagd vragenlijsten in te vullen over het sociale gedrag en het eetgedrag. Ook werd 
een DEXA scan en een MRI gemaakt.

In 2016 is 1 publicatie verschenen waarin de resultaten van dit onderzoek worden beschreven. In 
de totale groep van 25 kinderen met PWS tussen de 6 en 14 jaar oud vonden we geen effect van 
oxytocine versus placebo op het sociale gedrag, de voedselinname of de verzadiging. Bij kinderen 
jonger dan 11 jaar vonden we wel positieve effecten van oxytocine. In vergelijking met placebo 
waren kinderen tijdens 4 weken oxytocine minder vaak boos of verdrietig en hadden zij minder 
conflicten. Ook was er minder voedselgerelateerd gedrag. Bij kinderen ouder dan 11 werden de 
positieve effecten op sociaal gedrag en eetgedrag niet gevonden. Dit verschil in effectiviteit heeft 
mogelijk te maken met de dosering van oxytocine, de duur van behandeling of de invloed van 
puberteitshormonen. Er werden tijdens de studie geen bijwerkingen gezien van oxytocine. Al 
met al lijkt oxytocine een veelbelovend middel voor kinderen met PWS.

8.  Liraglutide studie
In 2016 is gestart met deel A van de Liraglutide studie. In dit onderzoek wordt onderzocht wat het 
effect is van liraglutide op het lichaamsgewicht bij kinderen met Prader-Willi syndroom. In deel A 
worden kinderen tussen 12 en 18 jaar onderzocht met een BMI > 30 kg/m2. Het onderzoek wordt 
gesponsord door Novo Nordisk en uitgevoerd in 8 verschillende landen wereldwijd. 

Het betreft een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek, waarbij twee derde van de deelnemers 
met liraglutide wordt behandeld en een derde placebo krijgt. Dit wordt bepaald door loting. Na 
randomisatie wordt het onderzoeksmedicijn dagelijks via een onderhuidse injectie toegediend 
en komen patiënten regelmatig voor controle van onder andere lengte, gewicht, bloeddruk 
en bloedsuiker. Na 16 weken wordt bekend welke behandeling deelnemers hebben gekregen. 
Deelnemers die liraglutide hebben gekregen, gaan door met behandeling tot 52 weken. 
De deelnemers die placebo kregen stoppen met de injecties, maar blijven wel naar het ziekenhuis 
komen voor bezoeken aan de arts en de diëtist. In 2016 werden 3 kinderen met Prader-Willi 
syndroom geïncludeerd. 
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9. Haarcortisol studie 
In 2016 zijn we gestart met een onderzoek naar het stresshormoon cortisol 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. 
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 dagelijkse 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 Tummers-de Lind van Wijngaarden heeft laten zien dat er bij een groot gedeelte 
van de kinderen en jongeren met Prader-Willi syndroom te weinig stresshormoon wordt gemaakt 
in stresssituaties. Het lijkt erop dat er bij kinderen en jongeren met Prader-Willi syndroom in het 
gewone dagelijkse leven voldoende stresshormoon wordt gemaakt, maar wereldwijd bestaat 
hierover nogal wat onduidelijkheid. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we de haarcortisol 
studie opgezet. 

Sinds kort kunnen we het stresshormoon meten in hoofdhaar. Met deze methode kan het 
stresshormoon over een langere periode gemeten worden. Doordat hoofdhaar 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. In deze studie meten we het stresshormoon in hoofdhaar. 
Daarnaast meten we het stresshormoon in speeksel dat verzameld is op 1 dag per maand 
gedurende 3 maanden. Op deze manier hopen we meer inzicht te krijgen in de aanmaak van 
stresshormoon in het dagelijks leven bij kinderen en jongeren met Prader-Willi syndroom. In 2016 
hebben we van 39 kinderen haar en speeksel verzameld. 

Promotie
Op 2 december 2016 heeft Renske J. Kuppens haar proefschrift, met de titel ‘New treatment 
perspectives in Prader-Willi syndrome’, succesvol verdedigd. 

Medewerkers van de PWS studies
Stichting Kind en Groei
Mw. prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega, kinderarts-endocrinoloog, projectleider
Mw. dr. R.J. Kuppens, arts-onderzoeker en studiecoördinator 
Mw. drs. S.H. Donze, arts-onderzoeker en studiecoördinator
Mw. drs. L. Damen, arts-onderzoeker en studiecoördinator
Mw. A. Lukoshe MSc, onderzoeker en studiecoördinator MRI studie 
Mw. M. van Eekelen, onderzoeksverpleegkundige
Mw. L. Schafthuizen, onderzoeksverpleegkundige
Mw. drs. E. Mahabier, MSc, psychologe

UMC St. Radboud Nijmegen
Mw. dr. A.A.E.M. van Alfen-van der Velden, kinderarts-endocrinoloog
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Small for Gestational Age studie (SGA studie) 
Onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van langdurige groeihormoonbehandeling in te klein 
gebleven, SGA geboren kinderen boven de leeftijd van 8 jaar (Nederlandse SGA-studie). 

Achtergrond 
Ongeveer 3% van de geboren kinderen in Nederland voldoen aan de term Small for Gestational 
Age (SGA), hetgeen niet meer wil zeggen dan dat ze te klein of te licht zijn geboren voor de 
zwangerschapsduur. Een groot deel (90%) hiervan heeft hierna een goede groei en hebben dus 
geen problemen meer van hun kleine lengte, echter is er ook 10% dat achterblijft in groei. Eerdere 
onderzoeken die we hebben gedaan hebben reeds uitgewezen dat groeihormoon vanaf de 
leeftijd van 4 jaar dan een goede behandeling is om alsnog de gewenste eindlengte te bereiken. 
Het is echter nog maar onvoldoende bekend of het starten van groeihormoon op een latere 
leeftijd, eventueel in combinatie van het remmen van de puberteit middels met gonadotrofine 
releasing hormoon analoog (GnRHa) ook effectief is.

Doelstellingen 
Middels de SGA studie willen wij de effectiviteit van groeihormoonbehandeling onderzoeken, 
wanneer wordt gestart op een leeftijd van 8 jaar of ouder. Ook worden er twee doseringen van 
groeihormoon vergeleken (de standaarddosering van 1 mg/m²/dag versus dubbele dosering 
van 2 mg/ m²/dag), als ook het effect van de puberteitsremming middels 2 jaar GnRHa op de 
eindlengte. Voor, tijdens en na stop van de behandeling worden diverse veiligheidsaspecten in 
kaart gebracht. 

Methode 
Iedere 3 maanden worden er controles uitgevoerd in één van de tien deelnemende Nederlandse 
centra (Admiraal de Ruyter ziekenhuis Vlissingen, Canisius Wilhelmina ziekenhuis Nijmegen, 
Catharina ziekenhuis Eindhoven, Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis Rotterdam, UMCG 
Groningen, Isala klinieken Zwolle, LUMC Leiden, Rijnstate ziekenhuis Arnhem, UMC St. Radboud 
Nijmegen, Zaans Medisch Centrum Zaandam) door de medewerkers van Stichting Kind en Groei, 
in samenwerking met de lokale kinderarts. De kinderen worden dan gemeten, gewogen en 
lichamelijk onderzocht. 

Sinds 2003 werden kinderen in het kader van de SGA studie behandeld met groeihormoon, 
eventueel in combinatie met puberteitsuitstel. Tot en met 2012 zijn 144 kinderen (72 jongens 
en 72 meisjes) gestart met behandeling, van wie 3 in 2012. De gemiddelde leeftijd bij start 
was ongeveer 11,5 jaar. De helft van de kinderen was al in de puberteit toen zij startten met 
behandeling. Op 1 januari 2013 werd de inclusie voor de SGA studie gesloten. Inmiddels heeft 
vrijwel iedereen de eindlengte bereikt en zijn we bijna aan het einde van de studie gekomen. 

Resultaten 
De GnRHa behandeling is duidelijk van invloed op het verloop van de puberteit, omdat GnRHa het 
namelijk voor 2 jaar uitstelt. De vraag echter bleef hoe de puberteit zich vervolgens weer opstart. 
Om deze reden hebben we gekeken naar de duur en de mate van pubertaire groei in 32 kinderen 
met GH/GnRHa en deze vergeleken met 44 kinderen die enkel GH-behandeling ontvingen.

Leeftijd, botleeftijd en de lengte bij start van de puberteit waren lager in de GH/GnRHa-groep dan 
in de GH-groep. De duur van de puberteitsontwikkeling na het staken van de GnRHa-behandeling 
was korter in de GH/GnRHa-groep in vergelijking met de puberteitsontwikkeling van de GH 
behandelde groep. De lengtetoename vanaf de start van de puberteit tot aan de volwassen 
lengte, inclusief de twee jaar waarin de GnRHa behandeling werd gegeven, was 25,4cm in meisjes 
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en 33,0cm in jongens. Dit was 6,6cm meer dan de lengtetoename vanaf start van de puberteit tot 
aan de volwassen lengte in meisjes en jongens van de GH-groep. De volwassen lengte van beide 
groepen was hierdoor vergelijkbaar.

Daarnaast hebben we gekeken naar de insulinegevoeligheid en de β-celfunctie van 67 kinderen 
die een gecombineerde GH/GnRHa-behandeling hebben gekregen ten opzichte van 43 kinderen 
met enkel een GH-behandeling. Daarnaast is dit ook vergeleken in twee doseringsgroepen van de 
GH (1mg/m2/dag vs. 2mg/m2/dag), waarbij er tussen alle groepen geen verschil werd gevonden. 
Concluderend kunnen we zeggen dat een gecombineerde GH/GnRHa behandeling, als ook een 
verhoogde dosering van de GH geen negatieve effecten heeft op de insulinegevoeligheid en de 
β-celfunctie.

Toekomst 
Nu veel jongeren uit de SGA studie hun groeihormoonbehandeling hebben afgerond, worden er 
minder jongeren gezien tijdens de poliklinische controles in de deelnemende centra. In sommige 
centra zijn alle jongeren uitgegroeid en daar worden dan ook geen poliklinische controles meer 
verricht (Admiraal de Ruyter ziekenhuis Vlissingen, Isala klinieken Zwolle, LUMC Leiden, Zaans 
Medisch Centrum Zaandam). Uitgegroeide kinderen volgen we poliklinisch na het stoppen van 
GH behandeling in het nacontrole traject van de SGA studie. Bij stop, na een half jaar, na twee jaar 
en na vijf jaar worden alle jongeren opgeroepen voor deelname aan een onderzoeksdag. Tijdens 
deze dag worden diverse veiligheidsaspecten in kaart gebracht, zoals de suikerhuishouding 
(suikertest), de lichaamssamenstelling (DEXA-scan), de botdichtheid (DEXA-scan) en de bloeddruk. 
Zodoende kunnen eventuele lange termijn effecten van behandeling worden onderzocht. 

Promotie & symposium 
In december 2016 is M. van der Steen gepromoveerd en tijdens deze promotie is er ook een 
symposium georganiseerd, waar alle deelnemers van de SGA studie ook voor waren uitgenodigd.

Medewerkers van de SGA studie
Stichting Kind en Groei 
Mw. prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega, kinderarts-endocrinoloog, projectleider 
Mw. drs. M. van der Steen, arts-onderzoeker 
Mw. J. Bontenbal-van de Wege, onderzoeksmedewerker 
Mw. E. Mahabier, MSc, psycholoog
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Jaarrekening
De financiële balans van Stichting Kind en Groei over 2016 is gecontroleerd en goedgekeurd 
door de accountants van De Kruijff & de Waal Accountancy. Mocht u interesse hebben in een 
gedetailleerd financieel overzicht, dan kunt u contact opnemen met Stichting Kind en Groei.

Donateurs
Stichting Kind en Groei is een onafhankelijke en charitatieve instelling zonder commerciële 
activiteiten. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat 
betekent dat een gift aftrekbaar is van de belasting. Het bankrekeningnummer waarop 
gedoneerd kan worden is NL34 ABNA 0496015850 t.a.v. Stichting Kind en Groei. Onderzoek 
naar groei en ontwikkeling van kinderen blijft nodig en financiële steun is daarbij onmisbaar.  
 
We willen graag de mensen en bedrijven bedanken die de activiteiten van Stichting Kind en Groei 
financieel ondersteunen.

Donateurs die een donatie hebben gegeven met een specifiek onderzoeksdoel:
Prader-Willi fonds
Fonds NutsOhra
Stichting ‘t Trekpaert

PWS studie
Mw vd Wal - Blondeau

Organisaties die een unrestricted research grant gaven voor een specifieke studie:
Pfizer BV

Tot slot willen we alle ouders, verzorgers en familieleden bedanken die een donatie hebben
gegeven!

Financieel overzicht 
2016
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Nieuw onderdeel Infant Studie
In 2017 zal de Infant studie uitgebreid worden met een nieuw onderdeel. In de Infant Studie 
onderzoeken wij de hormonen die de eetlust beïnvloeden bij kinderen tussen 0 en 4 jaar. Deze 
hormonen zijn boodschappers tussen het maagdarmkanaal en de hersenen en geven ons door 
of we honger hebben of niet. We denken dat bij kinderen met het Prader-Willi syndroom de 
aansturing van deze hormonen niet helemaal goed gaat.

Bij vrijwel alle kinderen in Nederland wordt na de geboorte een hielprik verricht voor de screening 
op behandelbare ziektes; de hielprikscreening. Het bloed dat overblijft na deze screening wordt 
opgeslagen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (tenzij hiervoor bezwaar 
is aangetekend). Het opgeslagen bloed kan soms nodig zijn om testen te herhalen als de 
hielprikscreening een dubieuze uitslag had. Na 5 jaar wordt dit bloed vernietigd.
 
Voor het nieuwe onderdeel van de Infant studie zullen we het opgeslagen bloed van de 
hielprikscreening gebruiken om de eetlust regulerende hormonen en vetten in het bloed te 
bepalen bij kinderen met PWS na de geboorte. We willen onderzoeken of deze spiegels in het 
bloed veranderen tussen de leeftijd van 0 en 4 jaar en of we dit kunnen koppelen aan het eetgedrag 
en de lichaamssamenstelling. De spiegels zullen we vergelijken met die van leeftijdsgenootjes 
zonder het Prader-Willi Syndroom. 

Fysiotherapeut en diëtiste op de polikliniek
We willen  ons multidisciplinaire team in de nabije toekomst graag versterken met een 
fysiotherapeut en diëtiste. Door een vaste fysiotherapeut en een diëtiste bij ons team te 
betrekken hopen we de zorg voor mensen met PWS verder te verbeteren. Samenwerking met 
een fysiotherapeut en diëtist raden we al sterk aan in de eerste levensjaren van een kind met 
het Prader-Willi syndroom, maar hierbij is ook goed om halfjaarlijks controles uit te laten voeren 
door kinderfysiotherapeut en diëtist die gespecialiseerd zijn in Prader-Willi syndroom. Deze kan 
rekening houden met het motorische niveau, de eetproblematiek en behoeftes van kinderen met 
PWS en hun ouders.

Een kenmerk van PWS is dat meestal direct na de geboorte een lage spierspanning wordt gezien. 
Daarnaast verloopt de motorische ontwikkeling bij kinderen met het Prader-Willi syndroom  
vertraagd. Dit hangt samen met de spierzwakte wat zorgt voor een belemmering in het bewegen. 
Het is cruciaal om de motorische ontwikkeling te stimuleren bij jonge kinderen met PWS, omdat 
ze de motorische vaardigheden nodig hebben om hun omgeving te ontdekken en daarvan te 
leren. Het is daarom belangrijk dat een kinderfysiotherapeut het kind begeleidt. 

Vooruitblik
op 2017
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Rond de kleuterleeftijd vindt er bij veel kinderen met PWS een verandering in het eetgedrag 
plaats: van moeilijk zelf kunnen eten en drinken, naar een drang teveel te gaan eten. Dit is een van 
de opvallendste en meest problematische aspecten van PWS. In combinatie met de vertraagde 
stofwisseling en de lage spiermassa kan het overeten bij kinderen met het Prader-Willi syndroom 
gemakkelijk leiden tot overgewicht. Het is daarom belangrijk om met een kinderdiëtist die thuis 
is in de problematiek van het Prader-Willi syndroom een goede lijn uit te zetten voor een passend 
eetpatroon.

ToM-training
Bij veel kinderen met PWS verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling vertraagd. Uit de PD 
studie, de psychiatrie studie die we eerder hebben verricht, bleek meer specifiek dat kinderen met 
PWS achterlopen in de cognitieve ‘Theory of Mind’ (ToM) aspecten en daardoor moeite hebben 
met het tonen van empathie en sociale wederkerigheid. Doordat kinderen moeite hebben met 
het begrijpen en inschatten van emoties en intenties van anderen, kunnen gedragsproblemen 
ontstaan. Om kinderen hierin te begeleiden gaan we in de nabije toekomst een ToM-training 
aanbieden.

Onderzoek bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft aangetoond dat een 
vertraagde ToM kan worden getraind en leidt tot een verbetering in sociaal gedrag. Omdat veel 
kinderen met PWS tegen dezelfde problemen aanlopen als kinderen met een ASS, verwachten 
we dat kinderen met PWS zullen profiteren van dezelfde training.

In de training zullen sociale en emotionele signalen voor de kinderen duidelijker en inzichtelijker 
worden gemaakt zodat ze sociale situaties beter leren inschatten en zich beter in anderen kunnen 
verplaatsten. We hopen dat de training de sociale vaardigheden van kinderen met het Prader-Willi 
syndroom zal verbeteren en daarmee hun sociale integratie in de maatschappij zal bevorderen.
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Publicaties  
in 2016

In 2016 zijn er 2 proefschriften verschenen
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Kinderen bij wie een groeistoornis is 
geconstateerd kunnen, wanneer aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan, in aanmerking 
komen voor groeihormoonbehandeling. Stichting 
Kind en Groei-LRG beoordeelt de indicatie voor 
groeihormoonbehandeling voor kinderen in 
Nederland.  

Een groeihormoonbehandeling bij kinderen 
duurt vaak vele jaren. De effectiviteit en 
veiligheid van de behandeling wordt ook 
jaarlijks door Stichting Kind en Groei-LRG 
beoordeeld. De beoordeling vindt plaats op basis 
van voortgangsgegevens die verzameld worden 
via behandelend artsen en ziekenhuizen. De 
stichting adviseert de behandelaars ten aanzien 
van aanvullende diagnostiek en behandeling.

Daarnaast registreert Stichting Kind en Groei-
LRG als enige organisatie in Nederland, en 
een van de weinige in de wereld, de gegevens 
van kinderen die met groeihormoon behandeld 
worden. 
Op deze manier ontstaat er een beeld van de 
korte- en lange termijn effectiviteit en veiligheid 
van groeihormoonbehandeling bij kinderen. 
De database van de Landelijke Registratie 
Groeihormoonbehandeling (LRG) bij kinderen is 
daarmee uniek.

Stichting Kind en Groei - LRG 
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       Indicatiestelling en monitoring groeihormoonbehandeling

Indicatiestelling
Groeihormoonbehandeling bij kinderen wordt toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Er zijn 
6 aandoeningen waarvoor aanspraak gemaakt kan worden voor groeihormoonbehandeling 
als aan de voorwaarden is voldaan. In dat geval wordt de behandeling ook vergoed door de 
zorgverzekeraar. Deze aandoeningen zijn:
       Groeistoornissen door een tekort aan groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD)
       Groeistoornissen door slecht of niet-functionerende nieren (chronische nierinsufficiëntie, CNI)
       Te kleine lengte bij meisjes met Turner syndroom (TS)
       Kinderen met Prader-Willi syndroom (PWS): vergoeding sinds 2002
       Te kleine kinderen die te klein waren bij de geboorte (Small for Gestagional Age, SGA): 
       vergoeding sinds 2005
       Groeistoornis na een stamceltransplantatie (SCT): vergoeding sinds 2007

Aanvragen voor groeihormoonbehandeling worden ingediend door de behandelend kinderarts- 
endocrinoloog of kinderarts-nefroloog. Na beoordeling door stichting  Kind  en  Groei-LRG  wordt 
een advies uitgebracht aan de zorgverzekeraars. De behandelend arts (de aanvrager) ontvangt 
een kopie van het advies. Stichting Kind en Groei-LRG bracht in 2016 startadviezen uit voor alle 
zorgverzekeraars met uitzondering van Menzis en VGZ. 

In 2016 heeft tichting Kind en Groei-LRG 349 aanvragen voor het starten van 
groeihormoonbehandeling bij kinderen beoordeeld.

In Tabel 1 wordt de onderverdeling naar de aandoening getoond waarvoor de behandeling werd 
aangevraagd. Er zijn in 2016 geen nieuwe indicaties voor groeihormoonbehandeling bijgekomen.

-
-
-
-
-

-

Onze activiteiten in 2016

Tabel 1. Aantal aanvragen voor start groeihormoonbehandeling, naar indicatie.
Indicatie Aantal aanvragen
Groeihormoontekort (GHD) 125
Small for gestational age (SGA) 115
Turner syndroom (TS) *    58
Chronische nierinsufficiëntie (CNI) 21
Prader-Willi syndroom (PWS)     18
Groeistoornis na stamceltransplantatie (SCT)      8
Overig    4
Totaal 349

* incl. SHOX-haploïnsufficiëntie, een aandoening die vergelijkbaar is met Turner syndroom, namelijk een afwijking of 
ontbreken van een SHOX-gen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de resultaten van behandeling met 
groeihormoon vergelijkbaar zijn met die bij meisjes met Turner syndroom.
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Het aantal aanvragen voor start groeihormoonbehandeling is in 2016 iets gestegen ten opzichte 
van het voorgaande jaar (Figuur 1).

Figuur 1. Aantal aanvragen voor start groeihormoonbehandeling in de periode 2006-2015, 
naar indicatie.

Monitoring
De werkzaamheid van de behandeling met groeihormoon wordt jaarlijks beoordeeld. Deze 
beoordeling vindt plaats op basis van follow-up gegevens die Stichting Kind en Groei-LRG 
ontvangt van de behandelend arts. De arts hoeft voor het continueren niet zelf een aanvraag in 
te dienen. Soms wordt het advies gegeven om de behandeling voor een kortere periode dan 12 
maanden te continueren, bijvoorbeeld omdat de groeirespons slechter is dan verwacht, of om 
het effect van aanpassingen in de behandeling, zoals een verhoging van de dosering, te kunnen 
evalueren.

Stichting Kind en Groei-LRG bracht in 2016 adviezen voor continueren van de behandeling uit aan 
alle zorgverzekeraars met uitzondering van Menzis en VGZ. De behandelaar ontvangt een kopie 
van het advies.

In 2016 werden 1396 beoordelingen voor het continueren van de behandeling verricht. In 
Tabel 2 wordt de onderverdeling naar indicatie getoond.

Tabel 2. Aantal beoordelingen voor continueren van groeihormoonbehandeling, naar indicatie.
Indicatie Aantal adviezen
Groeihormoontekort (GHD) 672
Small for gestational age (SGA) 397
Turner syndroom (TS) * 208
Chronische nierinsufficiëntie (CNI) 34
Prader-Willi syndroom (PWS) 70
Groeistoornis na stamceltransplantatie (SCT) 8
Overig 7
Totaal 1369

* incl. SHOX-haploïnsufficiëntie.
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Forum
Aanvragen worden door één van de deskundigen binnen Stichting Kind en Groei-LRG beoordeeld. 
Zeer moeilijke of complexe aanvragen kunnen worden voorgelegd aan een forum van drie 
ervaren kinderarts-endocrinologen, waarvan de leden regelmatig rouleren. Zo nodig krijgt de 
behandelaar adviezen ten aanzien van diagnostiek en behandeling.

In 2016 besprak het forum de gegevens van 41 patiënten voor wie een aanvraag voor 
starten van de behandeling was ingediend en 14 patiënten die al met groeihormoon 
werden behandeld.

Van de patiënten die in het forum werden besproken was groeihormoontekort de belangrijkste 
reden voor groeihormoonbehandeling. Van de 41 aanvragen voor start van de behandeling 
betrof 73% (30 patiënten) een aanvraag op basis van groeihormoontekort.

Adviesgroep Groeihormoon
De Adviesgroep Groeihormoon is een adviesgroep van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (NVK). De Adviesgroep is onderdeel van de Sectie Endocrinologie van de 
NVK. Leden zijn de kinderarts-endocrinologen in Nederland. De Adviesgroep komt vier keer per 
jaar bijeen. Stichting Kind en Groei-LRG voert het secretariaat van de Adviesgroep.
Stichting Kind en Groei-LRG toetst groeihormoonaanvragen aan de richtlijnen van de 
Adviesgroep, voor indicatiestelling (de startadviezen) en voor de monitoring van de behandeling 
(de continueringsadviezen). 

De richtlijnen van de Adviesgroep zijn gepubliceerd op www.nvk.nl 
Ga naar: Kwaliteit> Richtlijnen overzicht > Endocrinologie.

 
De gegevens van kinderen met groeihormoonbehandeling worden geregistreerd in de Landelijke 
Registratie Groeihormoonbehandeling bij kinderen (LRG).

Registratie
De gegevens in de database worden gebruikt om het effect en de veiligheid van de individuele 
behandeling te evalueren, een jaarlijks advies uit te brengen ten aanzien van het al of niet 
continueren van de behandeling, en tevens voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van groeihormoonbehandeling bij kinderen met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van de 
behandeling verder te verbeteren.

Eind 2016 waren in de LRG de gegevens van ruim 6200 kinderen geregistreerd. 

Medewerkers Stichting Kind en Groei-LRG
Mw prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega, kinderarts-endocrinoloog
Mw G.R.J. Zandwijken, arts-epidemioloog, coördinator 
Mw C. Snikkers, monitor
Mw T. van der Linden-Bakx, monitor 
Mw S. Poeran, secretaresse
Mw dr. S. de Zeeuw, data manager

Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling bij kinderen
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Europese studie naar de lange termijn veiligheid van groeihormoonbehandeling op de kinderleeftijd 

Algemeen 
In juni 2009 ging officieel een groot onderzoek in Europees verband in 8 landen van start: de 
SAGhE studie. De studie wordt gecoördineerd door Prof. Jean Claude Carel in Parijs. De studie 
wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van Health 2007.

Doelstelling 
De doelstelling van deze Europese studie is om te onderzoeken wat de gezondheidssituatie op 
de lange termijn is van volwassenen die op de kinderleeftijd zijn behandeld met groeihormoon. 
De studie bestaat uit 4 onderdelen: in het eerste onderdeel wordt de werkzaamheid van 
groeihormoonbehandeling op de kinderleeftijd onderzocht. In het tweede deel worden mortaliteit 
en doodsoorzaken bestudeerd en in het derde deel het mogelijk vóórkomen van kwaadaardige 
aandoeningen op de lange termijn. Uiteindelijk worden de gevonden resultaten vertaald naar 
klinische aanbevelingen met betrekking tot groeihormoonbehandeling bij kinderen.

Methode 
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij volwassenen van 18 jaar en ouder die op de kinderleeftijd zijn 
behandeld met biosynthetisch groeihormoon. Gegevens van patiënten uit de deelnemende landen 
worden gecombineerd tot één grote onderzoeksdatabase, die gegevens meer dan 20.000 personen 
bevat.
In Nederland werden gegevens gebruikt uit de Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling 
(LRG). Ook ex-deelnemers uit een aantal studies naar het effect van groeihormoonbehandeling bij 
kinderen die te klein waren bij de geboorte werden benaderd om deel te nemen aan de studie.
Van alle personen is allereerst vastgesteld of de persoon nog in leven was en zo ja, wat het laatst 
bekende adres was. De geselecteerde deelnemers kregen een schriftelijke vragenlijst over de periode 
waarin men werd behandeld met groeihormoon, maar ook over de huidige gezondheidstoestand 
en kwaliteit van leven.
Patiënten in de studiegroep worden geclassificeerd in 3 categorieën, om een onderverdeling 
te kunnen maken naar het overlijdensrisico op de lange termijn. De classificatie vond plaats aan 
de hand van de informatie die bekend was bij starten van de behandeling en is gebaseerd op de 
aandoening waarvoor groeihormoon behandeling op de kinderleeftijd is gestart of op een eventueel 
onderliggende aandoening of ziekte. Onderscheiden worden laag, gemiddeld en hoog risico.

Laag risico: bijvoorbeeld geïsoleerde groeihormoondeficiëntie met onbekende oorzaak, familiaire 
kleine lengte, idiopathische kleine lengte, te klein voor de zwangerschapsduur.
Gemiddeld risico: gecombineerde hypofyse-uitval, syndromen, zoals Turner syndroom, ernstige 
chronische aandoeningen op de kinderleeftijd zoals hartafwijkingen en longaandoeningen. 
Hoog risico: kwaadaardige aandoeningen zoals hersentumoren of leukemie. 

Tussentijdse stand van zaken 
De Nederlandse studiegroep bestond in totaal uit  1770 personen, aan 1641 personen is een 
vragenlijst gestuurd. De redenen om geen vragenlijst te sturen waren overlijden van de betrokkene, 
emigratie of het ontbreken van een recent adres.

SAGhE studie
Safety and Appropriateness of Growth hormone treatment in Europe 

Onderzoek
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In 2014 werden de verzamelde gegevens van alle Europese centra bewerkt en geanalyseerd. 
Het betrof in totaal 24.232 patiënten. Veel aandacht werd besteed aan het beschrijven van de 
methodologie, de wijze waarop de verschillende centra de gegevens van patiënten hadden 
verzameld en de bronnen voor de algemene populatiegegevens in de verschillende landen. Het 
artikel over de methodologie werd gepubliceerd in 2015.

Medewerkers 
Mw. prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega, kinderarts-endocrinoloog 
Mw. drs G.R.J. Zandwijken, arts-epidemioloog, coördinator 
Mw. dr. S. de Zeeuw, datamanager 

SEENEZ 
Evaluatie van de kosteneffectiviteit van het stoppen van groeihormoonbehandeling na de mid-
puberteit in adolescenten met idiopathische geïsoleerde groeihormoondeficiëntie

Dit onderzoek heeft als onderwerp de evaluatie van de kosteneffectiviteit van het staken van 
groeihormoonbehandeling in mid-puberteit. Het doel is om na te gaan of het staken van de 
behandeling bij adolescenten die worden behandeld vanwege IGGHD en die in mid-puberteit 
een normale aanmaak van GH hebben, even effectief is als continueren van de behandeling tot 
eindlengte.

ZonMw financiert in het kader van doelmatigheidsonderzoek een aantal projecten onder de  
naam SEENEZ, Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet-Effectieve Zorg. In de aanmeldingsfase 
in 2015 hebben zeven wetenschappelijke verenigingen onderzoeksvoorstellen ingediend, 
waaronder ook de NVK. Het onderzoeksvoorstel van de Adviesgroep Groeihormoon is in 2016 
door ZonMw goedgekeurd.

Uit de Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling kinderen worden door medewerkers 
van Stichting Kind en Groei-LRG potentiële kandidaten voor deze studie geselecteerd. Volgens 
de Richtlijn GHD wordt in mid-puberteit opnieuw een GH-stimulatietest verricht. Indien uit deze 
test blijkt dat er een normale GH-secretie is, komt de persoon in aanmerking voor deelname aan 
de studie. Hij/zij kan kiezen voor stoppen van GH-behandeling of doorgaan. Deelnemers moeten 
schriftelijk toestemming geven. Deelnemers en hun ouders krijgen een vragenlijst voor jongeren 
met kleine lengte. Eerder stoppen met de behandeling zal naar verwachting leiden tot minder 
medicatiekosten, minder ziekenhuisbezoeken en minder laboratoriumonderzoek. Deze factoren 
worden betrokken bij de economische evaluatie. Ook zal gekeken worden naar reiskosten en 
kosten met betrekking tot productiviteitsverlies van de ouders. Medewerkers van Stichting Kind 
en Groei-LRG zijn betrokken bij de opzet, uitvoering en monitoring van de studie.

Medewerkers 
Stichting Kind en Groei-LRG
Mw. drs G.R.J. Zandwijken, arts-epidemioloog, mede-projectleider 
Mw. dr. S. de Zeeuw, datamanager
Mw. L. Schafthuizen, studiemonitor
Drs S. Spaans, ICT ontwikkeling

VUmc
Dr. M.J.E. Walenkamp, kinderarts-endocrinoloog, projectleider
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