Gedrag Alerts
Aandachtspunten en
gedragsadviezen voor
jongeren van 11 tot 18
jaar met het PraderWilli syndroom

Inleiding

veel mensen met het Prader-Willi syndroom kunnen ook gedragsproblemen
ontstaan en daar is dit “Gedrag Alerts” boekje voor ontwikkeld. Om gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en de positieve eigenschappen en
competenties zo goed mogelijk te ontwikkelen, is het belangrijk dat mensen
met PWS goed worden begeleid. Dat kan soms een hele uitdaging zijn. In dit
boekje geven wij daarvoor handvatten.
In dit boekje ligt de focus op kinderen en jongeren in de leeftijd van 11 tot 18.
Zij hebben vaak te maken met een achterblijvende emotionele ontwikkeling,
leerproblemen, een verstandelijke beperking, depressies, psychoses, angst
en onrust, cognitieve inflexibiliteit en skin picking. Door deze complexe gedragsproblematiek kan de opvoeding en begeleiding ingewikkeld zijn en een
positieve ontwikkeling worden bemoeilijkt. Gedragsproblemen kunnen ook
samenhangen met (ongeziene of onbegrepen) lichamelijke klachten. Stressfactoren uit de omgeving spelen vaak ook een rol.
Voor hun welzijn is het belangrijk dat de omgeving weet wat het syndroom
inhoudt en welke gedragsproblemen zouden kunnen ontstaan. In dit boekje
staan adviezen en tips voor ouders, verzorgers en begeleiders over hoe zij het
beste kunnen handelen. Daarbij is een persoonsgerichte begeleiding belangrijk met zowel aandacht voor de persoonlijke kwetsbaarheden, als voor de
kwaliteiten van mensen met PWS.

Het Prader-Willi Syndroom (PWS) is een zeldzaam syndroom, dat wordt
veroorzaakt door een genetische afwijking op chromosoom 15. In Nederland
worden er elk jaar tien tot twaalf kinderen geboren met dit syndroom. Mensen met PWS verschillen van elkaar en ontwikkelen zich op hun eigen unieke
wijze. Er zijn ook algemene kenmerken, zoals spierslapte, een chronisch hongergevoel, een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking en een
onvolledige puberteitsontwikkeling. Daarnaast zijn ook positieve kenmerken
te noemen. Mensen met PWS staan erom bekend dat zij een goed langetermijngeheugen hebben. Sommigen zijn geweldig in puzzelen, anderen weer in
lezen. Zij hebben over het algemeen een goed gevoel voor humor, zijn lief en
vrolijk, zij zijn doorzetters en willen het graag goed doen voor de mensen om
hen heen. Er zijn veel mensen met PWS die bedreven zijn in gezelschapsspellen, van paardrijden houden of dol zijn op zwemmen.

Tot slot, het begeleiden van een kind of jongere met PWS kan een hele uitdaging zijn. Het blijft daarom belangrijk dat je als ouder of begeleider ademruimte voor jezelf creëert, ontspant en energie opdoet. Door goed voor jezelf
te zorgen, kun je ook voor de ander zorgen.
Dit boekje is tot stand gekomen in nauw overleg met zowel professionals die
zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van mensen met PWS, als met
ouders van kinderen en jongeren met PWS. Daarnaast is er gebruik gemaakt
van wetenschappelijke publicaties1, artikelen en praktijkervaringen, die beschreven zijn in binnen- en buitenland.
Mariëlle Kuijper en Melissa Bremmer

Het PWS kan tot verschillende medische en fysieke problemen leiden. Daarvoor zijn eerder boekjes verschenen: ”Medical Alerts” en “Dental Alerts”. Bij
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1. Eten als trigger
1.1 Gevoel van honger
Kinderen en jongeren met PWS kunnen een continu gevoel van honger hebben en sterk (soms obsessief) gericht zijn op eten. Er is een fout in het feedbackmechanisme; dit betekent dat het seintje van het verzadigingsgevoel
als de maag vol is, niet wordt doorgegeven aan de hersenen. Zij zijn in feite
verslaafd aan eten. Hoe erg de symptomen zijn, verschilt van persoon tot
persoon. Sommigen doen er alles aan om eten te krijgen, terwijl anderen er
relatief weinig mee bezig zijn. Dit kan ook sterk afhankelijk zijn van hoe de
omgeving is ingericht, en hoe voeding voor hen is georganiseerd. Daarbij gaat
het trouwens niet alleen om eten, maar ook om de hoeveelheid drinken.
Tot op dit moment bestaan er geen medicijnen die het hongergevoel onderdrukken, wel zijn er diverse onderzoeken naar mogelijke medicijnen. Om ervoor te zorgen dat mensen met PWS op een gezond gewicht blijven, hebben
zij dikwijls een laagcalorieëndieet nodig in combinatie met duidelijkheid over
wat zij wanneer mogen eten en beweging.

1.2 Zoeken naar eten
Als gevolg van hun hongergevoel en/of hun sterke gerichtheid op eten, kunnen kinderen en jongeren met PWS veel moeite doen om eten te krijgen,
soms ook stiekem. Ze gaan bewust op zoek en gebruiken dan slimme manieren en trucs om aan eten te komen. Zij kunnen hier heel slim en volhardend in
zijn, de waarheid niet vertellen, beïnvloeden de omgeving of nemen ongezien
eten mee. Het is belangrijk om te realiseren dat het verlangen naar eten heel
sterk is, dat het kind of de jongere hier niets aan kan doen en dat het niet te
onderdrukken valt. Daarom is het heel belangrijk (een basisregel) om nooit
te straffen of te belonen met eten.
Voorbeelden van het proberen eten te krijgen zijn:
-	
Eten naar binnen smokkelen en verstoppen.
-	’s Nachts eten zoeken.
-	De discussie aangaan over eten of bij ouders/verzorger aandringen
om eten te krijgen.
-	Boze buien krijgen vanwege (het gebrek aan) eten.
-	Eten stiekem meenemen uit winkels.
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-	Gerichte zoektochten naar eten uitvoeren thuis of in de buurt. Zelfs tot
in de afvalbak.
-	Door verbale of fysieke bedreigingen toegang verkrijgen tot eten.

1.3. Eten en stress
Eten is voor kinderen en jongeren met PWS een belangrijke bron van stress.
Bovendien zijn mensen met PWS zeer stressgevoelig. De combinatie van deze
twee factoren zorgt ervoor dat veel gedragsproblemen terug te leiden zijn tot
onzekerheid over hoe, hoeveel, waar en wanneer er gegeten gaat worden. Zo
kan een kind of jongere met PWS veel onrust ervaren rond eten en de maaltijden. Vooral wanneer ze zomaar aan eten kunnen komen op elk moment van
de dag, of als ze weten dat er eten binnen bereik is. Een kind of jongere met
PWS is niet in staat om (consequent en zelfstandig) veilige, eigen beslissingen
te nemen rond eten. Voldoende toezicht houden met betrekking tot eten en
geen verantwoordelijkheid bij het kind of jongere daarvoor leggen zijn van
groot belang. Hiermee kan veel onrust weggenomen of verminderd worden.

1.4 Tips en adviezen
Kinderen en jongeren met PWS hebben behoefte aan een vaste structuur
rondom het eten, waarin duidelijk is wat en wanneer ze mogen eten, zodat ze
niet hoeven te twijfelen of ongerust hoeven te zijn. Deze structuur biedt rust
en duidelijkheid. Er is minder stress en ook minder de neiging om eten ongevraagd te nemen als de omgeving ‘eetveilig’ is. Eten moet uit het zicht zijn en
bij sommige mensen met PWS zelfs achter slot en grendel liggen. De belangrijkste principes voor een eetveilige omgeving zijn:
1.	Geen twijfel over het tijdstip waarop en welke maaltijden
worden geserveerd.
2. Geen hoop op het verkrijgen van ander eten dan is gepland.
3. Geen teleurstelling die verband houdt met valse verwachtingen.
Tips om een eetveilige omgeving te bereiken:
1.	Maak een schema voor maaltijden en snacks voor kinderen en jongeren
met PWS en houd dit aan. Zorg dat iedereen in de omgeving dit weet.
2. Controleer de toegang tot:
-	
de koelkast, vriezer en voorraadkast;
-	
eet- en snoepautomaten;
Aandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen van 11 tot 18 jaar met het Prader-Willi syndroom
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-	
(klein)geld;
-	
afvalbakken;
-	
restjes;
-	
eten voor huisdieren.
3. Vermijd contact met eten buiten de afspraken die gemaakt zijn:
-	
geef geen snacks op aanvraag;
-	
laat geen etensrestjes slingeren (bv borden op tafel laten staan);
-	
geef geen vrij beschikbaar eten of drank;
-	
houd controle over de porties.
4. Wees alert op de momenten dat eten makkelijk te krijgen is:
-	
in winkels;
-	
tijdens het bereiden van eten en tijdens de maaltijd;
-	
tijdens speciale gelegenheden als verjaardagen en feestdagen;
-	
tijdens etentjes buiten de deur;
-	
probeer lopende buffetten te vermijden. Als deze niet te voorkomen zijn,
moet iemand anders het bord van de persoon met PWS vullen;
-	
laat geen koektrommel of suikerpot op tafel staan;
-	
vermijd indien nodig, in verband met onrust of stress, plekken en sociale
situaties waar veel eten aanwezig is.
Wanneer er toch eten weg wordt genomen, is een neutrale houding van de
ouder of verzorger belangrijk, waarbij afspraken worden herhaald. Straffen is
niet passend, omdat het hongergevoel onderdeel van het syndroom is waar
kinderen en jongeren met PWS zelf niets aan kunnen doen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en verzorgers om te zorgen voor een eetveilige
omgeving. Het is zeer belangrijk om samen met de omgeving afspraken te
maken over eten, waar iedereen zich aan houdt.
Tips als kinderen of jongeren met PWS stiekem eten hebben meegenomen uit
een winkel of van iemand anders:
-	
Let op het gebruik van de goede woorden en zorg ervoor heel concreet te
zijn en dus niet te vragen of iemand wat weggenomen heeft, maar door te
zeggen: ‘Ik weet dat je die chocolade hebt meegenomen.’
-	
Laat iemand de prijs van het meegenomen eten terugbetalen.
-	
Laat ze hun verontschuldigingen aanbieden als ze eten van iemand anders
hebben meegenomen.
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1.5 Adviezen voor het juiste dieet en bewegen
Zet in overleg met een kinderdiëtist of diëtist voor verstandelijk gehandicapten die kennis heeft van PWS een goede lijn uit voor een gezond en evenwichtig eetprogramma. De calorie-inname van een kind met PWS lijkt
namelijk sterk te verschillen van die van een kind zonder PWS. In de regel
is de calorie-inname van een kind en een volwassene met PWS ongeveer
25 tot 30% lager, dan die bij een persoon zonder PWS. Zij hebben dus minder
calorieën nodig. Maar bij kinderen en jongeren met PWS die groeihormoon
krijgen, wordt bijna nooit een verlaagd metabolisme (stofwisseling) gevonden. Bij hen mag de calorie-inname dus hoger liggen. Wel moet altijd rekening gehouden worden met hoeveel een kind beweegt. Ook voedingsvezels
zijn belangrijk in het dieet om verstopping of obstipatie te voorkomen.
Weeg het kind met PWS regelmatig om te zien of het gezond op gewicht is.
Overigens, als een kind met PWS niet wil eten of overgeeft, dan is er vaak
iets aan de hand. Neem meteen contact op met de arts.
Tips voor een gezonder dieet:
-	
Gebruik methodes als grillen, stomen, (roer)bakken.
-	
Gebruik kleinere borden.
-	
Veel kleine beetjes lijken meer dan één grote hoeveelheid.
-	
Wees inventief en gebruik voeding die weinig calorieën bevat.
-	
Goede snacks zijn rauwe groentes met een dip met lage calorieën.
-	
Drink water.
-	
Drink samen een kop thee (zonder suiker) en klets gezellig over de dag.
-	
Plan speciale gelegenheden van tevoren en verhoog het aantal dagelijkse
oefeningen om de balans te behouden door de extra ingenomen calorieën.
-	
Het speciaal ontwikkelde Happy Weight stippenplan2 kan een hulpmiddel
zijn bij het begrenzen van de calorieën voor mensen met PWS.
-	
Neem tijdens een dagje uit zelf eten en drinken mee, zodat er controle is.
Tips voor bewegen:
-	
Door de lage spierspanning vinden kinderen en jongeren met PWS het
vaak lastiger om te bewegen en vinden zij het soms ook niet zo leuk. Een
dwingend oefeningenschema slaat vaak niet aan (en kan zelfs averechts
werken). Het is beter om een kind of jongere met PWS veel te laten bewegen tijdens dagelijkse activiteiten.

2

-	
Onderneem bewegingsactiviteiten in een groepje.
-	
Ga met een hond wandelen.
-	
Neem de trap in plaats van de lift.
-	
Klusjes waarbij iemand moet bewegen en die geld opbrengen zijn
een belangrijke motivatie om te bewegen.
-	
Loop naar het winkelcentrum om een klein boodschapje te halen,
als dit niet te veel stress oplevert.
-	
Per half uur dat iemand loopt of fietst, verdient hij een ‘streepje’ en kan
een beloning verdiend worden. Bij bijvoorbeeld 30 streepjes gaan we een
spelletje doen, mag je langer gamen, gaan we naar de film of iets dergelijks.
-	
Af en toe een zitbal of wiebelkussen inzetten voor een actieve zit.

1.6 Tips voor de sociale omgeving
Het is belangrijk om de sociale omgeving goed in te lichten over het zoekgedrag naar eten van kinderen en jongeren met PWS en over de onrust die
rondom eten kan ontstaan. Ook moet de omgeving ingelicht worden over het
belang van het volgen van een gezond en evenwichtig eetprogramma.
-	
Geef uitleg aan de sociale omgeving: het is belangrijk dat iedereen op de
hoogte is van de noodzaak om strikt om te gaan met het vastgestelde eetprogramma van het kind of jongere met PWS. Dat ene snoepje kan namelijk
wél kwaad, omdat het voor veel onduidelijkheid kan zorgen en voor een
gewichtstoename.
-	
Zorg dat iedereen die in contact komt met het kind of jongere op de hoogte is van wat hij of zij mag en niet mag eten en van de exacte porties.
-	
Moedig familieleden en vrienden aan om tijdens een bezoek de
eetmomenten te beperken tot de normale maaltijden en de afgesproken
tussendoortijden.
-	
Laat de omgeving cadeautjes geven die niet eetbaar zijn.
-	
Met Sint Maarten bijvoorbeeld kunnen er ook kleine cadeautjes, zoals
ballonnen, pennen of gummetjes gegeven worden in plaats van snoep.

1.7 Tips voor school
Het is belangrijk dat op school een duidelijk, met thuis afgestemd eetprogramma wordt gehanteerd, zodat er geen verwarring of valse verwachtingen
kunnen ontstaan bij het kind of de jongere met PWS. De omgeving moet
ervoor zorgen dat het kind of jongere alleen onder toezicht bij eten kan komen. Soms kan het noodzakelijk zijn om lunchtrommels en bekers in de klas/

expertisecentrumpws.nl/kennis/happy-weight-stippenplan-1
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opvang uit het zicht te houden, omdat dit kinderen en jongeren met een grote obsessie voor eten erg kan verleiden om het eten en drinken stiekem te
pakken. Er moeten ook duidelijke afspraken worden gemaakt over traktaties
en eventuele extraatjes op school/opvang, bijvoorbeeld: zorgen de ouders
voor een alternatieve traktatie voor het kind of de jongere met PWS? Voor de
meeste scholen/opvang zullen al deze maatregelen geen echt probleem vormen en is men meestal graag bereid om mee te werken. Een goede voorlichting is daarom belangrijk.

1.7.1 Praktische tips voor op school en de opvang
-	
Het is belangrijk dat alle leerkrachten en alle personeelsleden op school/
opvang op de hoogte zijn van en vertrouwd zijn met de problemen rond
de voeding en het eetprogramma van het kind of jongere met PWS.
Bespreek dit ieder schooljaar opnieuw.
-	
Het kind of jongere met PWS kan niets doen aan het gevoel van honger.
De omgeving (en niet het kind zelf) moet voor een eetveilige omgeving
zorgen.
-	
Doordat het kind of de jongere niet schuldig is aan het hongergevoel, is het
belangrijk om nooit te belonen of straffen met eten.
-	
Mits de ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, kan het
ook zinvol zijn om medeleerlingen (en hun ouders) in te lichten over
de eetproblematiek.
-	
Zorg dat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken en laat de school/
opvang het melden als er een extraatje is gegeten. Thuis kan een extraatje
dan gecompenseerd worden door minder calorieën bij het avondeten.
-	
Als alternatief voor eetbare traktaties kan ook gekozen worden voor kleine
en niet-eetbare cadeautjes.
-	
Houd altijd supervisie als er eten in de buurt staat, bijvoorbeeld tijdens
Sinterklaas of een feest op school.
-	
Herinner het kind of jongere met PWS ook op school/opvang aan gemaakte
afspraken om negatief gedrag te ontmoedigen.
-	
Als een kind of jongere met PWS niet wil eten of eten overgeeft,
dan is er vaak iets aan de hand. Neem meteen contact op met de
ouders/verzorgers of arts3.

3

pwcf.org/wp-content/uploads/sites/18/2015/10/Food-Security-Combined-Pages.pdf

12

Aandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen van 11 tot 18 jaar met het Prader-Willi syndroom

2. Angst, stress en onrust
2.1 Angst en onrust
Kenmerkend voor PWS is de verhoogde onrust, stress en angst. Kinderen en
jongeren met PWS kunnen worden overweldigd door hun emoties en weten
niet om te gaan met de intensiteit ervan. Ze hebben de neiging de omgeving
en regels naar hun eigen hand te zetten. Ze kunnen daar slim, volhardend en
dwingend in zijn en testen ook voortdurend de grenzen. Dit is vaak te merken
aan toenemende frustraties, huilen, herhalen, eindeloos veel vragen stellen,
de discussie aangaan, niet meer willen communiceren, dwangmatig gedrag of
driftig gedrag. Ook kan een kind of jongere met PWS steeds meer routines en
rituelen ontwikkelen. Voor kinderen en jongeren met PWS is het moeilijk om
emoties onder controle te krijgen (te reguleren) . Zij hebben daar veel ondersteuning bij nodig van hun omgeving.

2.2 Redenen van angst en onrust
Angst en onrust kunnen door veel verschillende oorzaken ontstaan, bijvoorbeeld door zaken die niet begrepen worden, door de constante zin in eten,
door te willen zijn als anderen, maar dat niet mogen of kunnen. Zij ervaren
onrust als er iets anders gaat dan verwacht. Er kan ook veel onrust ontstaan
rondom eten, rondom de wisseling van onderwijspersoneel, of invallers. Regels of afspraken die onverwachts veranderen geven ook onrust. De omgeving speelt een belangrijke rol bij het ontstaan én wegnemen van onrust en
angst. Door onduidelijkheden vanuit de omgeving of te hoge eisen kan er onrust en angst ontstaan.

2.3 Achtergrond van onrust
Kinderen en jongeren met PWS denken anders. Ze hebben (soms) meer tijd
nodig om informatie te verwerken en kunnen verward raken, als er te veel informatie op hen afkomt. Zij worden dan onrustig of angstig en laten koppig
of tegendraads gedrag zien. Zij hebben veel meer tijd nodig om informatie
te verwerken en een passende reactie te bedenken. Geef ze ruim de tijd voor
het beantwoorden van een vraag voordat deze wordt herhaald en zo het gedachteproces wordt onderbroken. Want in dat geval moeten zij opnieuw hun
antwoord gaan formuleren. Wanneer ze iets niet leuk vinden, is dit voor hen
moeilijk te verwoorden. Er ontstaan dan stress en angst en dat kan vervolgens
resulteren in boosheid of een driftbui.
Aandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen van 11 tot 18 jaar met het Prader-Willi syndroom
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Ook oudere kinderen en jongeren met PWS hebben zeer vaak een jonge
emotionele ontwikkeling, waardoor ze moeite hebben om met hun emoties of
angst om te gaan en die adequaat te uiten. Ze hebben hier ondersteuning bij
nodig van de omgeving. Ze kunnen enorm van slag raken door een eenvoudige verandering in hun routine, maar zeer weinig emotie laten zien wanneer
bijvoorbeeld iemand uit de familie overlijdt. Mensen met PWS kunnen ook
veel moeilijker schakelen tussen verschillende taken of opdrachtjes.
Mensen met PWS bekijken alles vanuit hun eigen standpunt en hebben weinig
reflectieve mogelijkheden of inlevingsvermogen. Ze kunnen hun gedrag moeilijk sturen. Woede-uitbarstingen ontstaan wanneer zij teleurstelling ervaren of
wanneer er iets niet klopt in hun ogen. Dit komt overeen met de verstandelijke beperking die veel kinderen en jongeren met PWS hebben en het gedrag
lijkt ook vaak te passen bij een autisme spectrum stoornis. Sommige kinderen
en jongeren met PWS voldoen ook aan alle criteria om een diagnose autisme
te krijgen.

2.3.1 Herhalen
Kinderen en jongeren met PWS herhalen vaak wat er gezegd wordt of blijven
volhardend doorgaan met vragen stellen, voortdurend dezelfde handelingen
of bewegingen uitvoeren en kunnen lang in dezelfde emotie blijven hangen.
Ook het blijven doorgaan met het praten over bepaalde onderwerpen komt
regelmatig voor. Dit wordt persevereren genoemd. Het is een manier om onrust of angst te uiten en wordt vaak veroorzaakt door iets wat ze niet begrijpen of overzien of wat onduidelijk is. Ook vermoeidheid kan een rol spelen.
Herhaling kan dan rustgevend voor hen werken. Dit kan heel vermoeiend zijn
voor ouders en degenen die hen begeleiden.

2.4 Tips voor het omgaan met onrust
-	
Kinderen en jongeren met PWS hebben door de verhoogde onrust en angst
behoefte aan duidelijke regels en grenzen. Daarnaast hebben ze behoefte
aan nabijheid, geruststelling en onvoorwaardelijke steun. Een omgeving die
consequent en duidelijk communiceert, zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met PWS zich veilig voelen en adequaat kunnen reageren. Als niet alle
mensen die met het kind of jongere te maken hebben dezelfde grenzen en
regels hanteren, schept dat verwarring en onrust en kan dit voor grote problemen in het gedrag zorgen.
-	
Het is belangrijk het kind of de jongere met PWS te ondersteunen, af te lei14
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den en tot rust te brengen: lees de signalen van onrust goed en ondersteun
het kind of de jongere met PWS bij onrust in een vroeg stadium door het
kind of de jongere af te leiden en tot rust te brengen.
-	
Erken en benoem emotionele onrust: Zoek samen naar oplossingen
om weer rustig te worden.
-	
Blijf zelf rustig en geef geen emotionele reactie. Onrust of boosheid
van een ander maken het kind of de jongere met PWS nog onrustiger.
Hij of zij begrijpt dit niet en kan niet passend op emoties van anderen
reageren (door bijvoorbeeld rustig te worden of te gaan luisteren).
-	
Vraag hoe het kind of de jongere zich voelt, of benoem wat
de zichtbare emotie is.
-	
Gebruik niet te veel woorden, daardoor kan nog meer stress ontstaan,
maar maak het visueel en tastbaar.
-	
Als het kind of de jongere met PWS iets hoort dat hij of zij niet leuk vindt,
is hij of zij vaak niet meer in staat om dit te verwoorden en blokkeert dan.
-	
Spreek in korte en heldere zinnen. Geef tijd om deze te verwerken
(soms duurt het 10 seconden of meer voor het kind of de jongere
met PWS informatie verwerkt heeft). Op deze manier kunnen er geen
misverstanden ontstaan bij het kind of de jongere met PWS, omdat hij
of zij de boodschap niet goed heeft begrepen.
-	
Check of het kind of de jongere de taak aankan en of hij of zij weet
wat er wordt verwacht.
-	
Choose your battles: kies waar je een strijd over aan wilt gaan.
-	
Onrust kan ontstaan door vermoeidheid. Geef het kind of de jongere
met PWS voldoende rust, of laat hem of haar een middagdutje doen.
-	
Stressvermindering: verwachtingen en eisen aanpassen aan het intellectuele
en (vaak jonge) sociaal-emotionele niveau. Vooral als het kind of de jongere
zich verbaal goed presenteert, is er vaak sprake van overschatting en overvraging. Bedenk dat kunnen niet hetzelfde is als aankunnen.
-	
De Triple C- methode4 is een goede begeleidingsmethodiek. Daarin ligt de
nadruk niet op probleemgedrag, maar op een betekenisvolle invulling van
het dagelijks leven en een goede, ondersteunende relatie met het kind of de
jongere met PWS.

4

V
 oor meer informatie over Triple C: www.kennispleingehandicaptensector.nl/
probleemgedrag/triplec-gewone-leven-ervaren-oiv-eiv
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2.5 Tips voor het stellen van regels en grenzen
-	
Geef zeer duidelijk aan welk gedrag in een bepaalde situatie van het kind
of de jongere met PWS wordt verwacht (bijvoorbeeld, als we zo in de rij
staan voor de kassa, dan wil ik dat je naast me blijft staan en me helpt met
de boodschappen op de band leggen). Soms is het goed om dit al van
tevoren te bespreken.
-	
Bespreek met elkaar de regels en grenzen en houd deze consequent aan,
hoe ingewikkeld dat ook is. Zeker met betrekking tot eten moeten de regels
en afspraken voor iedereen helder en eenduidig zijn.
-	
Zorg dat het kind of de jongere met PWS de grenzen en regels begrijpt.
Overschat het verbale begrip daarbij niet.
-	
Laat ze de afspraken zelf herhalen om te zien of ze het begrijpen.

2.6 Tips bij herhalen
Wanneer het kind of de jongere met PWS blijft herhalen, is het allereerst
belangrijk te achterhalen of het kind of de jongere het echt niet begrijpt.
Begrijpt iemand het NIET, dan is het volgende aan te raden:
-	
Spreek de zin uit met andere woorden tot het duidelijk is.
-	
Neem de tijd om volledig te antwoorden en zorg dat precies duidelijk is
wat, wie, wanneer, waar en hoe iets gaat. Zie ook de methodiek ‘Geef me de
vijf’ door Colette de Bruin5.
-	
Probeer de bron van stress/angst te achterhalen en de nodige informatie of
geruststelling te geven om de angst te verlichten of te voorkomen.
-	
Zorg dat goed duidelijk is wat van iemand wordt verwacht en dat de taak
precies duidelijk is.
-	
Deel taken of opdrachten op in kleinere stukken.
Begrijpt iemand het WEL, dan is het volgende aan te raden:
-	
Maak gebruik van een limiet bij de beantwoording van de vraag: ‘Ik heb die
vraag al twee keer beantwoord. Ik beantwoord het nog één keer en dan zijn
we klaar.’
-	
Wanneer iemand maar blijft doorgaan op een bepaald onderwerp, dit duidelijk afbakenen: ‘Je mag er nog één ding over vertellen.’ Of: ’Je mag er nog
twee vragen over stellen.’
-	
Geef de vraag terug: ‘Wat denk je zelf?’ of ‘Ik heb antwoord gegeven. Kun je
5

w
 ww.geefmede5.nl
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me vertellen wat ik heb gezegd?’
-	
Indien mogelijk de herhaling negeren.
-	
Zorg voor een visuele reactie door het antwoord op te schrijven, een foto te
laten zien of iets concreets te tekenen (planning, agenda, enz.).
-	
Benoem: Ík merk dat je wel begrijpt wat ik zeg, maar ik merk dat je het anders zou willen, of dat je er onrustig van wordt. Hoe wil jij het dan anders?’
-	
Benoem eerst: ‘Je wordt rustig van het herhalen.’ Bedenk daarna samen met
het kind of de jongere een andere strategie om rustig te worden.

2.7 Tips bij discussies
Probeer een discussie te vermijden, want het is vaak niet goed mogelijk die te
winnen. Een discussie levert veel stress op. Toch in een discussie beland?
-	
Neem pauze, vooral wanneer de neiging bestaat harder te praten
of te schelden.
-	
Vraag of het kind of de jongere even op zichzelf wil zijn.
-	
Probeer tot een oplossing te komen of schakel een denkbeeldige derde
partij in, de dokter, de juf of meester. Kinderen en jongeren met PWS
reageren over het algemeen goed op hiërarchie.
-	
Vind een pakkende zin die goed te gebruiken is, zoals: ‘Dit leidt nergens toe,
laten we even rustig nadenken.’, ‘Kun jij een manier vinden om dit voor mij
op te lossen?’ of ‘Kom, laten we even opnieuw beginnen.’
-	
Let erop dat het argument niet zo wordt gedraaid dat het kind of
de jongere opeens het slachtoffer wordt en jezelf de foute persoon.
-	
Laat het kind of de jongere met PWS het “laatste woord” hebben.
Vermijd een machtsstrijd en ultimatum.
-	
Gebruik concrete woorden voor een concrete uitkomst.

2.8 Aanpak en tips voor op school en de opvang
Ook op school en de opvang is het belangrijk om oog te hebben voor overprikkeling, angst en onrust van kinderen en jongeren met PWS.
Tips voor het bieden van structuur en voor het vermijden van overprikkeling:
-	
Als het bij binnenkomst in de ochtend onrustig is in een klas/de opvang,
geef het kind of jongere met PWS dan een rustig plekje om te zitten, zodat
hij of zij niet overprikkeld en gestrest raakt.
-	
Bespreek en laat visueel zien hoe de dag eruit ziet. Geef met name een
verandering in het schema aan en geef het kind of de jongere de tijd om de
verandering te verwerken.
Aandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen van 11 tot 18 jaar met het Prader-Willi syndroom
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-	
Leg de dag of een leertaak in korte en heldere zinnen uit. Geef tijd
om deze te verwerken (soms duurt het 10 seconden voordat de
informatie verwerkt is).
-	
Als het kind of de jongere moe of overprikkeld is: laat hem of haar gedurende een pauze even binnen blijven. Let op: laat dit een uitzondering zijn anders gaat het kind of de jongere verwachten dat hij of zij binnen mag blijven
tijdens de pauze. Maak dus duidelijk dat het een uitzondering is.
Tips voor het omgaan met stress en onrust6:
-	
Stel een signaleringsplan voor stress en onrust op met de ouders, IB-er,
orthopedagoog en/of het kind of de jongere zelf.
-	
Lees de ‘onrust en stress’ signalen goed en zorg dat het kind of de jongere
met PWS bij onrust of stress in een vroeg stadium ondersteund wordt door
bijvoorbeeld een plekje buiten de klas te maken waar het even tot rust kan
komen. Check het kind of de jongere regelmatig, zodat hij of zij zich niet
alleen voelt. Overleg pas of het kind of de jongere terug kan naar de klas als
het weer rustig is.
-	
Geef goed aan hoeveel tijd een kind of jongere nog heeft om aan een taak
te werken. Hij of zij kan onrustig en gestrest worden als het de taak niet af
heeft, en er toch mee moet stoppen. Als het kind of de jongere toch volhardend de taak wil afmaken wanneer de tijd om is, geef dan een ‘extra tijd
kaart’ om op een later tijdstip de taak af te werken.
-	
Stressvermindering: pas de verwachtingen en eisen aan het niveau van het
kind of de jongere aan. Vooral als een kind zich verbaal goed presenteert,
is er vaak sprake van overschatting en overvraging.

6

www.expertisecentrumpws.nl/files/nieuws/stichting-kind-en-groei_nieuwsbrief_200918-definitief.pdf
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3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
3.1 Sociaal-emotionele problemen
Bij een leeftijd vanaf 8 jaar kan steeds duidelijker zichtbaar worden dat
kinderen en jongeren met PWS moeite hebben om de emoties die zij ervaren
te verwerken. Ze kunnen worden overweldigd door hun emoties en weten niet
om te gaan met de intensiteit ervan. Dit is vaak te merken aan toenemende
frustraties, huilen, of boosheid en drift. Ook kan een kind of jongere steeds
meer routines en rituelen ontwikkelen. Kinderen en jongeren met PWS
hebben veel ondersteuning nodig bij het reguleren van hun emoties.
Het maken van contact (met volwassenen) gaat de meeste kinderen en jongeren met PWS wel goed af, ook met onbekenden, maar het contact langer
onderhouden is ingewikkelder. Het letterlijk houden van een gepaste afstand
en aanvoelen van wat gewenst is en op welke manier contact te maken, zijn
vaak lastig.
Bij sommige kinderen en jongeren is er een grote wens om contact te hebben
met leeftijdgenoten, maar dit contact maken, het contact onderhouden en het
sluiten van vriendschappen kan erg moeilijk zijn. Moeite met wederkerigheid
en het verminderde sociale inzicht zorgen hiervoor. Ook het tempo van bewegen, praten en handelen van normaal ontwikkelende kinderen en jongeren
ligt hoger, waardoor het fysiek moeilijk te volgen is voor kinderen en jongeren met PWS. Het zich verstaanbaar maken en voldoende talig kunnen uiten,
speelt soms ook een rol. Veel kinderen en jongeren met PWS vinden het daarom fijn om met volwassenen om te gaan, omdat die zich sneller aan zullen
passen aan het kind dan leeftijdgenoten doen.

3.2 Emoties herkennen
Veel kinderen en jongeren met PWS vinden het moeilijk om hun eigen emoties te begrijpen, onder woorden te brengen of hier goed op te reageren.
Daarnaast vinden ze het ook lastig emoties bij anderen af te lezen of aan te
voelen en kunnen zij moeilijker gezichtsuitdrukkingen begrijpen7. Zo is het
moeilijk voor kinderen en jongeren met PWS om de oprechte en goede be7

K
 ey AP, Jones D, Dykens EM. Social and emotional processing in Prader-Willi syndrome: genetic
subtype differences. J Neurodev Disord. 2013;5:7.
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doelingen van andere mensen nauwkeurig waar te nemen8. Het lukt hen beter
om negatieve sociale signalen te lezen en ook bedrog en liegen herkennen
lukt hen beter. Over het algemeen geldt: als er meer (sociale) informatie, zoals
taal, beschikbaar is dan lukt het hen beter om emoties en sociale communicatie te begrijpen9. Dit gedrag komt overigens overeen met het hogere percentage autisme spectrumstoornissen bij kinderen en jongeren met PWS en het
achterblijven van de ontwikkeling van de sociale communicatie.

3.3 Achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling
Er is weinig onderzoek gedaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling bij
kinderen en jongeren met PWS. In de praktijk blijkt dat zij vrijwel altijd achterlopen in die ontwikkeling; bijvoorbeeld in de manier waarop zij omgaan met leeftijdgenoten, omgaan met voor hen belangrijke anderen, de manier waarop zij
hun emoties kunnen reguleren, hoe zij spelen en hoe zij zich inleven in de ander.
Deze achterstand begint al op zeer jonge leeftijd en is op volwassen leeftijd
nog steeds aanwezig. Zeker is dat de emotionele ontwikkeling achter ligt ten
opzichte van de cognitieve ontwikkeling, ook als de cognitieve ontwikkeling
leeftijdsadequaat verloopt. Veel kinderen en jongeren met PWS laten daarom
veel jonger gedrag zien dan op grond van hun leeftijd verwacht kan worden.
Vooral op het gebied van het reguleren van emoties kan een jonge emotionele ontwikkeling verwacht worden, evenals op het gebied van het contact
met leeftijdgenoten. Uiteraard is dit verschillend per individu. Er wordt ook
wel gesproken van kunnen (de cognitieve ontwikkeling) en aankunnen (de
emotionele ontwikkelingsleeftijd). Wanneer er van een kind of jongere meer
gevraagd wordt dan hij/zij aankan, ontstaan er vaak problemen in het gedrag.
Het is belangrijk om als omgeving aan te sluiten bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling, zodat een kind of jongere met PWS niet wordt overvraagd of
overschat in zijn of haar mogelijkheden. Vooral wanneer de taalontwikkeling
goed lijkt van het kind of de jongere met PWS, is het risico hierop groot.
Wanneer er veel onduidelijkheid is over op welk niveau een kind of jongere

8

D
 ykens EM., Roof E., Hunt-Hawkins H., Daniell C, Jurgensmeyer S. Profiles and trajectories of
impaired social cognition in people with Prader-Willi syndrome. PLoS One. 2019 17;14(10).

9

D
 ebladis, J., Valette, M., Strenilkov, K., Mantoulan, C., Thuilleaux, D., Laurier, V., Molinas, C., Barone, P., Tauber, M. Face processing and exploration of social signals in Prader-Willi syndrome: a
genetic signature. 2019, Orphanet Journal of Rare Diseases
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functioneert en hoe het moet worden aangesproken, is een onderzoek naar
de emotionele ontwikkeling aan te raden. Er kan gebruik gemaakt worden
van specifieke vragenlijsten om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te
brengen. Kijk ook voor verdere informatie over de fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling (zoals beschreven door Prof. dr. A. Došen) op de website
van de Prader-Willi Stichting10.

3.4 Aanpak en tips
In het algemeen kan gezegd worden dat het belangrijk is om kinderen en jongeren met PWS emoties te leren herkennen, benoemen, differentiëren en te
leren koppelen aan gebeurtenissen, niet alleen bij zichzelf, maar ook bij andere mensen. Ook het leren uitdrukken van emoties is belangrijk.

3.4.1 Benoemen
Het is belangrijk veel te benoemen. Benoemen is op een vriendelijke manier
neutraal onder woorden brengen wat een kind of de jongere hier en nu doet,
voelt, wil of denkt. Dit zorgt voor erkenning van het kind of de jongere en
voor bewustwording. Bijvoorbeeld: ‘Jij wilt graag nog even gamen?’ of ‘Je
voelt je verdrietig?’. Door dit soort dingen eerst te benoemen, is daarna beter
op gedrag te sturen of is het mogelijk conflicten beter te voorkomen. Bijvoorbeeld: ‘Je wilt nog even gamen? Dat begrijp ik. Toch gaan we nu eerst aankleden, daarna mag je weer verder gamen.’

3.4.2 Leren omgaan met emoties
Emoties leren herkennen bij zichzelf:
-	Maak het kind of de jongere bewust van alle verschillende emoties door
deze te benoemen, zodat hij/zij die leert herkennen, bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat
je nu boos/verdrietig/opgewonden/blij bent’.
-	Geef ruimte aan en benoem ook negatieve emoties.
-	Geef duidelijk aan wat de reden is van de emotie: ‘Je bent blij, want je hebt
een cadeau gekregen’.
-	Geef aan dat emoties komen en gaan, bijvoorbeeld: ‘Je voelt je nu heel verdrietig, maar dat gaat weer weg, als je hebt geslapen voel je je weer rustig’.
-	Geef aan wat een kind of de jongere kan doen als het zich verdrietig

10
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of boos voelt, bijvoorbeeld: ‘Je mag boos zijn, maar wel op de goede
manier, dus bijvoorbeeld door hard op de grond te stampen in plaats
van iemand te slaan,’
-	Praat over wat een kind of jongere leuk vindt, of juist niet leuk vindt.
-	Om de gezichtsexpressie te stimuleren: laat het kind of de jongere
verschillende gezichtsexpressies imiteren van plaatjes, van jouw gezicht etc.
-	Probeer deze strategieën elke dag te gebruiken om met emoties te leren
omgaan. Oefen dit wanneer er maar weinig stress is en overleg als dit nodig
is met een orthopedagoog/psycholoog.
Emoties herkennen bij de ander:
-	Geef de eigen emotie aan (bijvoorbeeld: ‘Ik ben blij.’) en leer het kind of de
jongere om op het gezicht te letten zodat het kind of de jongere het woord
‘blij’ koppelt aan een blije gezichtsexpressie.
-	Geef duidelijk aan wat de reden is van een ervaren emotie: ‘Ik ben blij, want
je geeft me een knuffel.’.
-	Vertel over andere mensen of kinderen en wat zij doen en wat ze erbij voelen.
Contact met leeftijdgenoten:
-	Zorg voor voldoende contact met leeftijdgenoten. Ook wanneer het kind of
de jongere er weinig behoefte aan lijkt te hebben, is het raadzaam dit wel te
blijven organiseren. Dwing het echter niet af.
-	Onderzoek of er een club is of (sport- of kunst)activiteiten georganiseerd
worden in de buurt voor kinderen en jongeren met een beperking waardoor
zij onder begeleiding in contact komen met leeftijdgenoten. Er bestaan ook
inclusieve clubs waarin kinderen met en zonder beperking samen activiteiten ondernemen. Zie voor financiële ondersteuning het jeugdfonds11.
-	Er bestaan ook sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren
met een beperking die door stichting MEE door het hele land voor kinderen
van 8-12 jaar en 12-18 jaar worden georganiseerd.
Contact met volwassenen:
-	Maak het kind of de jongere weerbaar. Leer vanaf het begin aan wat een
gepaste sociale omgang is en wat wel en niet normaal is om tegen vreemde
mensen te zeggen. Bijvoorbeeld: ‘Je mag niet met vreemde mensen praten.’
of ‘Je mag mensen maar korte tijd aankijken.’.

11

jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders
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3.5 Aanpak en tips voor op school en de opvang
De ontwikkeling van sociale vaardigheden neemt een belangrijke plek in
op school en de opvang. Deze ontwikkeling heeft bij een kind of jongere
met PWS extra aandacht nodig vanwege de problemen die in paragraaf 3.1
genoemd zijn.
Algemene tips met betrekking tot de (sociale) communicatie:
-	Kinderen en jongeren met PWS zorgen graag voor hun omgeving – zet die
kracht in door bijvoorbeeld het kind of jongere te vragen om een rolstoel
van een klasgenoot te duwen, een tas voor een leerkracht te dragen, spullen
naar een andere leerkracht of de directeur te brengen.
-	Zeg voor wat het kind of de jongere zou kunnen zeggen tegen het andere
kind tijdens het spelen, wanneer hij of zij dit niet durft of niet goed weet
wat het kan zeggen.
-	Geef aandacht aan en oefen uitdrukkingsvaardigheden van het kind of de
jongere, in taal- en gezichtsexpressie.
-	Bij een conflict tussen kinderen of jongeren: geef veel tijd aan het kind of
de jongere met PWS om een reactie te formuleren en ondersteun door het
voor te doen.
-	Let vooral op bij nieuwe informatie of als het kind of de jongere geëmotioneerd is: zij hebben dan extra veel moeite om informatie te verwerken.
-	Geef veel tijd om informatie te verwerken, gebruik kortere zinnen, en vertel
niet te veel achter elkaar.
-	Wees heel helder en concreet, het kind of de jongere kan niet ‘tussen de
regels’ doorlezen.
-	Maak gebruik van ondersteunende gebaren12 of maak gebruik van visuele
ondersteuning in de communicatie, zoals foto’s, pictogrammen, tekeningen.

4. Woede, agressie en problemen in de emotieregulatie
4.1 Woede, agressie en problemen in de emotieregulatie
De meeste mensen met het Prader-Willi Syndroom hebben van tijd tot tijd
boze buien. Specifiek voor PWS is dat mensen binnen een hele korte tijd,
soms in een fractie van een seconde, heel boos kunnen worden. De mate
waarin en manier waarop verschilt van persoon tot persoon. Deze buien kunnen een grote belasting zijn voor het gezin of de woonvoorziening. Er wordt
geschreeuwd, gehuild, er kan agressie zijn en de persoon kan zichzelf of anderen zelfs pijn doen. Ook vernieling van spullen komt voor. Ook voor de persoon met PWS zelf is het een grote belasting, Na afloop voelen zij zich vaak
‘schuldig’ en zijn zij vermoeid (bijv. gaan slapen/zich afzonderen), omdat hun
energieniveau meestal al lager is.
Deze problemen in de emotieregulatie en boosheid komen al voor bij zeer
jonge kinderen en in elke fase daarna. Vaak komen emotionele uitbarstingen
in onrustige periodes voor en zijn deze meestal gericht op individuen.

4.2 Oorzaken woede en agressie
Een belangrijke reden van de woede-uitbarstingen is dat kinderen en jongeren
met PWS vaak een hoge mate van stress en angst kennen en dat ze moeite
hebben om met hun emoties of angst om te gaan en die goed te uiten.
De cognitieve inflexibiliteit speelt ook een grote rol. Ze kunnen enorm van
slag raken van een eenvoudige verandering in hun routine, maar tegelijkertijd
zeer weinig emotie laten zien wanneer dit passend is. Kinderen en jongeren
met PWS zijn vaak angstig of gestrest zonder dat dit te merken is.
Zo kan een kleine verandering of iets dat niet klopt in hun ogen al een
woede-uitbarsting veroorzaken.
Ook kan bepaalde medicatie agressief gedrag beïnvloeden bij jongeren
die er gevoelig voor zijn. Testosteron als hormoonbehandeling bij jonge
mannen wordt in dit kader soms genoemd, maar onderzoek heeft geen
directe relatie aangetoond. Er zijn studies gedaan waarbij is aangetoond
dat oestrogenentherapie bij sommige jonge vrouwen stemmingswisselingen
kan veroorzaken. Het gaat met name om vrouwen die een verhoogde kans
hebben op stemmingsstoornissen (onder andere depressie in de voorgeschiedenis, familiaire belasting).

12

w
 ww.gebarencentrum.nl
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4.3 Triggers
Er zijn veel verschillende oorzaken voor emotionele uitbarstingen en
agressief gedrag. Vermoeidheid en overvraging spelen vaak een grote rol.
Belangrijk is om bij een gedragsverandering te onderzoeken of er een
medische oorzaak kan zijn. Er is de mogelijkheid om een arts van het
Expertisecentrum13 te consulteren.
De meest voorkomende triggers zijn:
-	Onrust rondom eten of de aanwezigheid van eten dichtbij.
-	Angst of onrust, vermoeidheid of slechte stemming.
-	Overvraging door de omgeving.
-	Frustratie over het niet in staat zijn om te doen wat hij of zij wil doen.
-	Communicatieproblemen; wat gezegd wordt, wordt niet meteen of verkeerd begrepen. Vaak blijft alleen hangen wat de meeste indruk maakt, zoals het woordje nee of niet.
-	Een chaotische omgeving met te veel prikkels en/of te weinig structuur.
-	Niet-realistische verwachtingen van anderen.
-	Echte of ervaren oneerlijkheid in een situatie.
-	Een onverwachte verandering die niet verdragen of begrepen wordt.
-	Valse verwachting of teleurstellingen.
-	Pesten of fysiek of seksueel misbruik door anderen.
-	Het gebruik van een boze, agressieve toon of straffen.
-	Iemand die hun spullen gebruikt.
-	Lichamelijk ongemak, ziekte.

4.4 Redenen van gedragsveranderingen
Er zijn naast deze triggers ook een paar algemene redenen te noemen die een
gedragsverandering kunnen uitlokken. Gedragsveranderingen kunnen ontstaan
wanneer er sprake is van (lichamelijke) overvraging. Het is belangrijk om goed
naar de eisen en activiteiten te kijken en die aan te passen. Een gedragsverandering kan zowel bij kinderen als jongeren ontstaan bij ‘life events’. Op vakantie
gaan kan ook een verandering in het gedrag veroorzaken, door stress en spanning van de vakantie op zich, maar ook door bijvoorbeeld hogere temperaturen.

13

k
 indengroei.nl/groeistoornissen/onderzoek-groeistoornissen/
prader-willi-studie/expertisecentrum-prader-willi-syndroom
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4.5 Tips en adviezen
Het is belangrijk om een omgeving te creëren die veilig en gestructureerd is,
waarin volledige duidelijkheid over eten bestaat en waarin de grenzen duidelijk zijn en die door alle betrokkenen gekend en gehanteerd worden. Als het
kind of de jongere met PWS toch een woede-uitbarsting krijgt, probeer dan
het volgende:
-	Blijf rustig en probeer niet emotioneel te reageren. Probeer vertrouwen uit
te stralen.
-	Praat met een besliste en rustige stem.
-	Geef de persoon tijd en ruimte om tot rust te komen, op een rustige plek
zonder andere mensen, maar wel met iemand erbij of in de buurt.
-	Benoem de zichtbare emotie en help de persoon oplossingen te bedenken
(langzaam tellen, rustig ademen, muziek, stressballetjes et cetera).
-	Geef alternatieven, bijvoorbeeld: ‘Als je iets niet meteen kunt vinden, kun je
vragen of ik mee help zoeken (in plaats van heel hard te gaan schreeuwen)’.
-	Help de persoon zelf een oplossing te bedenken.
-	Als de persoon schreeuwt, zeg dan dat er met een rustige stem gepraat
moet worden, omdat hij of zij anders geen antwoord krijgt.
-	Bespreek het incident pas na een tijdje, als de persoon echt weer rustig is.
Voorkom dat het weer oplaait.
-	Probeer elke dag strategieën te leren om met emoties om te gaan. Oefen
dit wanneer er maar weinig angst is en overleg eventueel met een psycholoog/orthopedagoog.

-	Gebruik afleiding en stel voor een spelletje te spelen, iets in de tuin
te doen of praat over iets waar ze naar uitkijken.
-	Erken ze en geef aan dat de gevoelens begrepen worden.
-	Luister actief en vraag iemand eventueel om zijn of haar gevoelens op
te schrijven of er een tekening van te maken. Als de situatie eenmaal
gekalmeerd is, kun je evalueren en actie ondernemen op wat is gezegd
of afgesproken.

4.7 Ontspanningstechnieken
Ontspanningstechnieken zijn belangrijk om aan te leren, zodat in het geval
van onrust en boosheid dit als ondersteuning gebruikt kan worden om de
persoon met PWS zijn emoties te laten reguleren/weer rustig te laten worden. Er zijn verschillende technieken, die in de dagelijkse situatie geoefend
kunnen worden, zodat ze bekend raken en ingezet kunnen worden wanneer
het nodig is.
-	Focus op de ademhaling, rustig ademhalen, in door de neus en uit door de
mond. Bij elke ademhaling ontspannen de spieren tussen de schouders vanzelf en is het mogelijk de ontspanning bij een volgende uitademing verder
uitbreiden.
-	Stressballen gebruiken.
-	Naar muziek luisteren.
-	De gevoelens (en hun oorzaak) leren herkennen en benoemen.
-	Leren om even pauze te nemen.
-	Even alleen in de eigen kamer of in een andere ruimte zitten.

4.6 Algemene tips om woede-uitbarstingen te voorkomen
-	Zorg dat er een signaleringsplan gemaakt wordt in samenwerking
met school, dat door het kind of de jongere met PWS begrepen kan
worden, bijvoorbeeld met verschillende petten, gezichten of kleuren
(groen/geel/rood).
-	Wees proactief: Als duidelijk is wat iemand onrust geeft, is het
gemakkelijker positief te blijven en uitleg en alternatieven te geven.
-	Wees behulpzaam en ondersteun personen met problemen en probeer ze
zo snel mogelijk op te lossen. Als iets niet meteen opgelost kan worden,
geef dan een tijdschema waarin het besproken zal worden.
-	Maak ze aan het lachen en probeer met humor te voorkomen dat
de situatie escaleert.
-	Probeer positieve aspecten van gedrag te benoemen en niet te
benadrukken wat fout gaat.
28
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4.8 Agressie of gewelddadig gedrag managen14
De persoon die door iemand met PWS wordt aangevallen of uitgescholden,
is niet altijd de persoon die de agressie heeft veroorzaakt. Dit komt doordat soms de focus ligt op het object of de persoon, die op dat moment het
dichtstbij is.
-	Probeer zelf als ouder/begeleider rustig te blijven.
-	Maak de omgeving zo veilig mogelijk, zorg dat anderen weggehaald worden
bij het incident.
-	Wees erop alert dat kinderen en jongeren met PWS heel erg gevoelig zijn
voor de toon waarop iemand spreekt. De lichtste irritatie of frustratie wordt
14

V
 oor meer informatie over het leren omgaan met agressie: www.kennispleingehandicaptensector.nl/probleemgedrag/leren/free-learning-omgaan-met-agressie
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al door hen opgepikt.

-	Het is belangrijk schreeuwen te negeren en niets te zeggen dat de situatie
nog ernstiger kan maken.
-	Het is niet zinvol met iemand tijdens een crisis in gesprek te gaan, want het
gedeelte van de hersenen van de persoon met PWS dat problemen kan oplossen, is “offline”.
-	Ga niet in discussie, want een discussie verergert of verlengt het incident.
-	Dreigen en omkopen zijn meestal niet effectief en ethisch niet wenselijk.
-	Bij sommige kinderen of jongeren kan door aanraking een woedebui verergeren.
-	Haal iemand uit de ruimte, waar het misgaat. Zeg rustig, dat diegene naar
de gang of hal gaat. Spreek van tevoren samen zo’n plek af.

4.9 Na een incident
-	Na het incident hebben kinderen en jongeren met PWS meestal tijd nodig
om te kalmeren.
-	Zorg voor een kalme omgeving met weinig prikkels, waar hij of zij rustig kan
zitten of liggen.
-	Sommigen kinderen en jongeren met PWS gaan slapen.
-	Wacht tot alles rustig is en probeer dan de situatie te bespreken. Waardoor
is deze ontstaan? Dit is niet altijd mogelijk, omdat het kind of de jongere
het gevoel kan krijgen onder stress te staan, omdat hij of zij de oorzaak niet
weet.
-	Soms is het nodig tot de volgende dag te wachten om te voorkomen dat de
situatie weer escaleert.
-	Bij sommige kinderen of jongeren werkt nabespreken juist averechts en
wordt er opnieuw hoge stress ervaren. Er kan dan in algemene bewoordingen worden aangegeven hoe het de volgende keer anders kan.
-	Een heel klein probleem kan iemand met PWS al boos en gefrustreerd maken, maar vaak liggen er ook andere zorgen aan ten grondslag, of is er sprake van vermoeidheid.
-	Houd er rekening mee dat de woedeaanval soms is ontstaan na een klein
incidentje. Dat was dan de druppel die de emmer vol frustratie deed overlopen.
-	Bespreek de woedeaanval, wanneer de agressie op een broer of zus gericht
was, ook met hen na als daar behoefte aan is.
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4.10 Tips voor op school en de opvang
Ook op school en de opvang kan het kind of de jongere boos worden of een
woede-uitbarsting hebben. De volgende tips kunnen in zulke situaties toegepast worden door leerkrachten of begeleiders:
-	
Blijf rustig en probeer niet emotioneel te reageren: praat bijvoorbeeld met
een rustige stem en beweeg rustig en langzaam.
-	
Ga niet in discussie en probeer niet te redeneren met het kind of de jongere; hierdoor verergert de situatie vaak.
-	
Gebruik humor, doe gek en grappig om het kind of de jongere af te leiden
van de situatie.
-	
Bespreek de aanleiding van de boosheid pas na een tijdje, als iedereen weer
rustig is en er weer fijn aan activiteiten gewerkt is (en de relatie dus hersteld
is). Daarmee wordt opnieuw oplaaien voorkomen. Bespreek wat er gebeurde en waarom, en hoe had het voorkomen kunnen worden? De bespreking
is belangrijk om een herhaling van het boze gedrag te voorkomen.
-	
Maak een (signalerings)plan voor als het kind of de jongere agressief of extreem boos wordt: Wat ga je dan doen, wie schakel je in, hoe kan het kind
weer rustig worden? Hierbij moeten ouders, IB-er en/of orthopedagoog betrokken worden. Het kind of de jongere kan ook op zijn of haar eigen niveau
betrokken worden bij het plan en moet in ieder geval (eenvoudig en op het
eigen niveau) uitgelegd krijgen wat er in het plan staat.
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5. Cognitieve inflexibiliteit
5.1. Wat is cognitieve (in)flexibiliteit?
Onder ‘cognitieve flexibiliteit’ worden meerdere activiteiten verstaan: de
vaardigheid om anders te denken, het vermogen om zich te kunnen aanpassen aan een omgeving die steeds verandert en het vermogen om te kunnen
schakelen tussen opdrachten. Cognitieve flexibiliteit is belangrijk om in het
dagelijks leven te kunnen functioneren. Zo zorgt het er bijvoorbeeld voor dat
kinderen en jongeren zich zonder al te veel moeite kunnen aanpassen als de
routines thuis of op school plotseling veranderen. Kinderen en jongeren die
moeite hebben met cognitieve flexibiliteit, kunnen emotioneel of boos worden
als er veel verandert in hun omgeving.

5.3 B
 alans tussen structuur en flexibiliteit
en het doorbreken van rituelen
Het structureren van de dag en week wordt vaak toegepast bij kinderen en
jongeren met PWS. Door die structuur aan te brengen, wordt de voorspelbaarheid groter voor het kind of de jongere, omdat hij of zij minder wordt
blootgesteld aan veranderingen, die weer angst of stress uitlokken. Maar een
omgeving met te veel structuur kan er ook voor zorgen dat het kind of de
jongere met PWS niet leert om te gaan met veranderingen en de emoties
die dat kan oproepen. Het gaat er daarom om een balans te vinden: de juiste
mate van structuur te geven om duidelijkheid en rust te creëren, en ook de
juiste mate van flexibiliteit te oefenen, zodat kinderen en jongeren met PWS
met verandering leren omgaan.

5.2 Problemen die ontstaan door cognitieve inflexibiliteit15
Kinderen en jongeren met PWS neigen naar een vrij starre, concrete manier
van denken, en functioneren het best binnen vaste routines en een vast dagof weekprogramma. Bovendien kunnen ze makkelijk een obsessie voor een
bepaald ding of een persoon ontwikkelen, waar ze dan veel tijd mee door
willen brengen. Ook hebben ze de neiging rituelen en routines te ontwikkelen,
om de omgeving voor hen zo veilig en voorspelbaar mogelijk te maken. Hier
kunnen zij zeer volhardend aan vasthouden. Daarnaast hebben veel kinderen
moeite met het inschatten van de tijd, waardoor het nog lastiger kan worden
om met veranderingen om te gaan.
Vanwege hun cognitieve inflexibiliteit, hebben kinderen of jongeren met
PWS vaak moeite met een verandering. Loopt de dag of een routine anders
dan verwacht, dan kan er stress en onrust volgen, soms met een woedeuitbarsting of een huilbui. Bijvoorbeeld: krijgen kinderen of jongeren minder
eten dan verwacht of haalt iemand anders hen op uit school? Dan kan dat
veel stress opleveren, met woede-uitbarstingen tot gevolg. Met name onverwachte wijzigingen in het dag- of weekprogramma kunnen leiden tot onrust,
stress, een woede-uitbarsting of het weigeren om verder mee te werken.
Dit wordt meestal een steeds groter probleem naarmate kinderen en
jongeren ouder worden.

15

Z
 ie het onderzoek van Kate Woodcock over cognitieve (in)flexibiliteit bij mensen met PWS:
http://www.katewoodcock.com/dissemination
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5.4 Leren omgaan met veranderingen
Naast het creëren van een balans tussen structuur en flexibiliteit, kunnen ouders/verzorgers kinderen en jongeren met PWS helpen om te gaan met een
verandering. Weet je als ouder dat er een verandering aankomt in het dag- of
weekprogramma, en wil je het kind of de jongere met PWS helpen om met
die verandering te leren omgaan? Probeer dan de volgende tips.
-	Door een kind of jongere met PWS eerst te melden dat er een verandering
aankomt, en pas ten tweede te zeggen wat die verandering is, staat hij of zij
er meer open voor en zal het de verandering eerder accepteren.
-	Meldkaart tonen: Je kunt een meldkaart tonen aan het kind of de jongere,
en dan pas de verandering vertellen. Als het kind of de jongere de kaart
ziet, weet het, dat er een verandering aan wordt gekondigd en luistert dan
beter. De meldkaart is een felgekleurde en kenmerkende kaart en is een duidelijk signaal. Toon de kaart en zeg: “er gaat iets veranderen”. Het kind of
de jongere met PWS weet nu dat er een verandering aankomt. Je kunt de
kaart eerst gebruiken bij positieve veranderingen (bijv. je mag 10 minuten
langer TV kijken). Je leert dan dat een verandering niet per se slecht hoeft
te zijn, maar ook leuk. Daarna kun je de kaart gebruiken in situaties met negatieve veranderingen.
-	Kondig zo mogelijk een verandering van tevoren aan. Gebruik een vast teken of zeg een standaard zin ‘Er is een verandering.’ Het kind of de jongere
met PWS weet dan dat er een verandering aankomt en staat meer open om
te horen wat die inhoudt.
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-	Gebruik visuele ondersteuning zoals een bord met vaste regels en afspraken. Een voorbeeld is een weekoverzicht. Nieuwe zaken als een doktersvisite of een andere verandering in het normale weekschema onmiddellijk
op dit overzicht aanbrengen. Als iemand het moeilijk heeft met de planning
dan kan hij of zij dat tijdig aangeven en zo kunnen hopelijk problemen
vermeden worden.
-	Zorg ervoor dat alles goed is doorgesproken, zodat er later geen onuitgesproken verwachtingen bestaan. Het kan wel eens zijn dat iemand met PWS
onuitgesproken verwachtingen heeft. Hij of zij kan bijvoorbeeld verwachten
dat hij of zij TV mag kijken bij thuiskomst, terwijl de planning heel anders is.
Neem dus goed de details door.
-	Geef aan dat een verandering ook positief kan zijn. Wanneer er onverwacht
iets leuks gebeurt, zeg dan: ‘Er is een verandering en die is leuk’.
Dan ervaart degene met PWS, dat een verandering niet altijd negatief is.
-	Vertraag de omgeving. Zorg dat iemand de tijd krijgt om de verandering
rustig op zich af te laten komen en te verwerken. Wees geduldig en kalm,
aangezien het een tijdje kan duren voordat een verandering goed wordt
begrepen en wordt geaccepteerd.
-	Complimenteer het kind en de jongere met PWS telkens als hij/zij een verandering zonder problemen aanvaardt.
-	Als een bepaalde situatie altijd tot koppigheid leidt, is het zinvol uit te
zoeken waarom. Is er iets gebeurd in deze situatie in het verleden? Zijn er
bepaalde personen aanwezig of gaat het om een situatie waar hij of zij zich
niet prettig bij voelt? Soms is koppigheid een copingmechanisme (manier)
om met een probleem om te gaan, maar kunnen ze niet vertellen waar het
precies om gaat en zijn ze zich daar soms zelf niet eens bewust van.
-	Leidt de koppigheid tot gevaarlijke situaties, zoals het midden op een
weg gaan zitten, dan is het belangrijk om kalm te blijven: schreeuw niet
en probeer luchtig met de situatie om te gaan door de persoon met
PWS bijvoorbeeld te vragen de weg te wijzen, zodat het mogelijk is
samen terug te gaan.
-	Geef eventuele alternatieven die mogelijk zijn altijd van te voren,
zoals: ‘Wanneer het weer slecht is, dan….’ of ‘Als Mevr. Jansen er
niet is, gaan we…..’

Bijvoorbeeld: ‘Volgende keer dat de poes gevochten heeft en je bang
bent dat hij een wond heeft, gaan we direct naar de dierenarts in plaats
van het eerst zelf te willen verzorgen.’
-	Na een discussie of een escalatie en wanneer het kind of de jongere met
PWS weer rustig geworden is, vraag dan wat jij kan doen om te helpen als
zich weer zoiets voordoet. Dit kan tot verrassende en positieve resultaten
leiden, voorbeelden van oplossingen zijn: ‘Luister naar mij’ of ‘Behandel me
niet als een klein kind’.
-	Als personen met PWS ouder worden, kunnen ze gaan verwachten dat ze
op een meer volwassen manier behandeld worden. Hoewel het geven van
groeiende, veilige verantwoordelijkheden tot positieve gedragsveranderingen kan leiden, is het belangrijk om duidelijk te bespreken wat wel of niet
kan. Zo kunnen jongeren met PWS zelf de verantwoordelijkheid krijgen
over een bepaald bedrag voor een specifieke vooraf besproken boodschap.
Spreek af dat er altijd een evaluatie is over de verantwoordelijkheid die ze
kregen en dat het mogelijk is dat die verantwoordelijkheid weer wordt afgenomen als ze er niet in slagen zich aan de afspraken te houden. Bijvoorbeeld: ‘Als je het geld niet hebt gebruikt voor wat we afgesproken hadden,
zal ik weer zelf de betalingen doen. Dan kom je niet meer in de verleiding er
snoep voor te kopen.’ Zorg ervoor dat je zinnen gebruikt die de jongere met
PWS goed kan begrijpen.

5.5 Confrontatie met een onverwachte verandering
-	Zorg dat het kind of de jongere de tijd krijgt om de verandering rustig op
zich af te laten komen en te verwerken. Wees geduldig en kalm, aangezien
het een tijdje kan duren voordat een verandering goed wordt begrepen en
wordt geaccepteerd.
-	Kan het kind of jongere met PWS niet goed omgaan met de verandering en
leidt dat tot gevaarlijke situaties, zoals het midden op een weg gaan zitten,
dan is het belangrijk om kalm te blijven: schreeuw niet en probeer luchtig
met de situatie om te gaan door het kind of jongere met PWS bijvoorbeeld
te vragen de weg te wijzen, zodat je samen terug kunt gaan.
-	Complimenteer het kind of jongere met PWS telkens als hij/zij een verandering zonder problemen aanvaardt.

Het is ook mogelijk een oplossing te geven vóór het aankondigen
van een verandering.
-	De aanpak van een verandering bespreken met het kind en de jongere
met PWS, helpt om in de toekomst een beter resultaat te bereiken.
34
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5.6 Tips voor op school en de opvang
Ook op school en de opvang kan er geoefend worden met het verbeteren van
de cognitieve flexibiliteit. Belangrijk is wel dat het kind of de jongere het oefenen aan kan (niet te moe of overprikkeld is bijvoorbeeld) en, hoewel een beetje frustratie niet erg is, er niet van overstuur raakt. Let op: Bij het aanbrengen
van variatie in een situatie waarvan bekend is dat het kind of de jongere met
PWS dit niet prettig vindt, is het heel belangrijk om heel langzaam te spreken
en te bewegen en ook wat groter te bewegen (duidelijk in taal en bewegingen) zodat het kind of de jongere kan zien wat wordt gedaan.
Binnen de schoolse situatie, worstelen sommige kinderen en jongeren met
PWS er soms ook mee om over te stappen van de ene (leer)activiteit naar de
volgende als een taak nog niet af is. Extra lastig bij dit probleem is dat kinderen en jongeren met PWS meestal ook weinig tot geen tijdsbesef hebben,
waardoor ze niet snappen dat er soms tijdsdruk bestaat.

5.7 Praktische tips voor het verbeteren en rekening
houden met de cognitieve (in)flexibiliteit
-	Wil het kind of jongere per se in de kring naast de leerkracht/begeleider
of op een bepaalde plek zitten? Zeg dat het de volgende dag mag, maar
dat het vandaag een andere plek moet kiezen. Of benoem dat het voor
vandaag wel mag, maar dat het kind of de jongere morgen een andere plek
moet kiezen. Wanneer je in een strijd terecht komt of als het kind of de
jongere erg overstuur raakt, kun je benoemen dat het vandaag nog voor
één keer wel mag, maar dat het morgen wel op jouw manier gaat.
-	Wees duidelijk over de tijd die het kind of de jongere krijgt om een taak af
te werken of wanneer de taak klaar moet zijn – visualiseer dit.
-	Geef meerdere kleinere taakjes die sneller afgerond kunnen worden
in plaats van één grote taak.
-	Herinner het kind of de jongere er aan hoeveel tijd hij of zij nog heeft.
Zeg bijvoorbeeld: ‘Over 2 minuutjes starten we met de volgende activiteit.’
Dit helpt om over te schakelen naar een nieuwe (leer)activiteit of opdracht.
-	Maak gebruik van een Time-timer. Dit is een soort wekker waarop het kind
of de jongere kan zien hoeveel tijd hij of zij nog heeft om een taak af te maken. Hierdoor kan de jongere leren meer zelfstandig te werken aan een taak.
-	Als het kind of de jongere toch volhardend zijn taak wil afmaken wanneer
de tijd om is, geef dan een ‘extra tijd kaart’ om op een later tijdstip de taak
af te werken.
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-	Zorg ervoor dat het kind of de jongere niet te veel moet wisselen
van taak. Dit kost hen veel tijd.
-	Houd rekening met de langere verwerkingstijd van kinderen
en jongeren met PWS.
-	Kinderen en jongeren met PWS worden snel moe. Doe nieuwe of moeilijke
dingen aan het begin van de dag.
-	Zorg dat het team rondom het kind dezelfde afspraken hanteert.

5.8 Verandering van het (speciaal) basisonderwijs
naar het (speciaal) voortgezet onderwijs
Een grote verandering die stressvol kan zijn voor jongeren met PWS is de
overgang van het (speciaal) basisonderwijs naar het (speciaal) voortgezet onderwijs. Voor sommige jongeren met PWS kan die verandering verwarrend en
ontregelend werken. Bijvoorbeeld, een jongere met PWS kan zich afvragen of
ze naar een andere school moeten, omdat ze denken dat ze niet meer op hun
oude school mogen blijven. Het is dus belangrijk om deze verandering goed
te bespreken met de jongere zodat deze voorbereid is op een ander gebouw,
andere leerkrachten, klasgenoten en misschien ook een andere manier van
transport of buschauffeur. Samen gaan kijken kan ook helpen.
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6. Sensorische informatieverwerking
6.1 Wat is sensorische informatieverwerking?
Sensorische informatieverwerking (SI) is het vermogen om informatie en
prikkels die op je af komen te verwerken en daar op een juiste manier op te
reageren. Naast kijken, voelen, horen en proeven zijn ook de propriocepsis
(voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt) en het
vestibulaire systeem (evenwicht en balans) belangrijk.
Uit de praktijk blijkt dat de SI bij veel mensen met PWS een probleem vormt,
maar exacte gegevens zijn er niet bekend. Vanaf 2018 wordt er een promotieonderzoek gedaan door Anja Roubos16 waarin onderzocht wordt wat de relatie is tussen zintuiglijke informatieverwerking en het cognitieve, emotionele en
gedragsmatige functioneren bij (onder andere) mensen met PWS. Als er relaties gevonden worden tussen deze gebieden, geeft dat hopelijk ook aanknopingspunten voor toepassingen en adviezen. De problemen waarvan gesuggereerd wordt dat die samenhangen met de zintuiglijke informatieverwerking
zijn bijvoorbeeld: niet aangeraakt willen worden, het vermijden van beweging,
omdat er problemen zijn in de SI en de balans, of het juist opzoeken van bepaalde bewegingen, heel gevoelig zijn voor geluid, het niet kunnen verdragen
van labeltjes in kleding en het nauwelijks rapporteren van pijn.
Bovendien zijn er problemen met de alertheid. Prikkels worden langzamer
verwerkt en er is onhandig en impulsief gedrag te zien. Ook onvoorspelbaar
gedrag en boosheid kunnen samenhangen met SI-problemen. Doordat de
prikkelverwerking vertraagd dan wel afwijkend is, ervaren mensen met PWS
minder snel pijn of gevoelens van onbehagen die onder andere horen bij
koorts. Ook zijn ze minder gevoelig voor warmte en kou. Hebben kinderen en
jongeren deze symptomen, dan kunnen zij baat hebben bij SI-therapie. Er zijn
veel individuele verschillen te zien, waardoor het raadzaam is een individueel
profiel op te laten stellen.
Dagelijkse activiteiten die de SI van kinderen en jongeren kunnen ondersteunen zijn bijvoorbeeld trampoline springen, massages, zware dingen tillen, kleien, verven, kauwen van (zure) kauwgom, dieren aaien et cetera. Door dit soort
activiteiten leren zij beter met prikkels om te gaan of alerter te worden.

16

e
 xpertisecentrumpws.nl/nieuws/psychologische-zorg-voor-mensen-met-het-prader-willi-syndroom
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6.2 Skin picking
Een groot aantal mensen met PWS doet in meer of mindere mate aan skin
picking: overmatig pulken en krabben aan de huid; bijvoorbeeld aan handen,
voeten, benen, nagels, neus of lippen. Soms zijn het wondjes of korstjes waaraan gekrabd wordt. Soms ontstaan er juist wondjes door het krabben. Bij
chronische of ernstige stress kan skin picking verergeren. Ook kan er aan skin
picking worden gedaan bij het rectum en de vagina. Skin picking is vaak een
blijvend probleem, dat zich in wisselende mate voordoet; nu eens niet, dan
weer wel. Door skin picking kunnen ontstekingen van de huid ontstaan, die
kunnen leiden tot wondroos (erysipelas). Het is daarom van belang dit gedrag
goed in de gaten te houden. Uit het oogpunt van hygiëne is het ook belangrijk de handen op gezette tijden samen te wassen.

6.3 Triggers voor skin picking
Waarom doen mensen met PWS aan skin picking? Het vermoeden bestaat
dat skin picking enerzijds ontstaat door verveling of zelfstimulatie. Dit wordt
weer in verband gebracht met SI. Mensen hebben prikkels nodig. Mensen
met PWS hebben dikwijls SI-problemen en voelen zich ondergestimuleerd
en worden door het skinpicken weer alerter. Anderzijds wordt het in verband
gebracht met stress of onrust: wanneer mensen met PWS veel of langdurig
stress ervaren kan skin picking verlichting brengen.

6.4 Tips en adviezen voor skin picking
Voor iemand met PWS is het moeilijk om te stoppen met skin picking zonder
hulp van buitenaf. Het stoppen van skin picking vraagt vaak veel tijd en skin
picking kan ook altijd weer terugkomen. Deze tips kunnen helpen om skin
picking te verminderen:
-	Vingernagels wekelijks kort knippen.
-	Dagelijks de handen en onderarmen insmeren met huidcrème of vaseline.
Dit kan worden gedaan door ouder(s)/verzorger(s) of door de persoon zelf.
-	Geef complimenten tijdens de periode waarin iemand niet aan de huid krabt
en zeg regelmatig hoe mooi en gezond de onbeschadigde huid eruitziet.
-	Houdt de handen bezig tijdens moeilijke momenten door bijvoorbeeld te
puzzelen, in een voorwerp te knijpen, kralen te rijgen of te kleuren.
-	Masseer handen en armen, zodat het lichaam op een positieve manier
gestimuleerd wordt.
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-	Eventueel kan een beloning gegeven worden als iemand een periode niet
aan de huid heeft gekrabd. Dat kan gebeuren na een aantal uren, een volledige dag of een volle week; afhankelijk van wat is afgesproken. Een beloning kan een puzzel zijn, of een ander klein cadeautje. Let er echter op dat
dit niet stressverhogend werkt, want de kans dat iemand toch (onbedoeld)
krabt is groot.
-	Vermijd het om te focussen op of te praten over skin picking. Gebruik afleidende, kalmerende strategieën door bijvoorbeeld te vragen naar iets dat
iemand erg interesseert.
-	Is de oorzaak van skin picking stress, dan kan het goed werken om de persoon met PWS zelf te vragen wat de oorzaak van die stress precies is, eventueel met hulp van naasten. Kan die stressfactor worden weggenomen of
sterk worden verminderd, dan vermindert vaak ook het pulken en krabben.
-	Sluit een medische oorzaak uit, bijvoorbeeld allergische reacties of eczeem.
-	Laat een sensorisch profiel van iemand maken door een SI-therapeut. Bespreek indien nodig samen met een SI-therapeut op welke manier het kind
of de jongere sensorisch gestimuleerd kan worden.

6.4.1 Tips als er door skin picking een wond is ontstaan
-	Bedek wondjes die zijn ontstaan met een gaasje of verband.
-	Bedek de huid overdag zoveel mogelijk door lange mouwen, broeken en
sokken.
-	Gebruik beschermende bandages of handschoenen voor in de nacht. Een
mogelijkheid is ook een panty te laten dragen over de onderbenen om deze
zo te beschermen.
-	Bij roodheid of zwelling van (een deel van) de huid, wordt geadviseerd een
arts te raadplegen. Indien de arts geen expert is op het gebied van PWS is
het belangrijk te vermelden dat mensen met PWS minder vaak koorts krijgen en minder pijn voelen. De ernst van de huidontsteking kan anders worden onderschat.
-	Is het skin picking zeer ernstig en heeft dit geresulteerd in medische complicaties dan is er mogelijk sprake van een impuls control disorder. In dat
geval zijn er speciaal ontwikkelde gedragsprogramma’s nodig en kan er een
medische behandeling nodig zijn om de cirkel van skin picking te doorbreken.
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7. Vriendschap, relaties en seksualiteit
7.1 Vriendschap, relaties en seksualiteit
Onderbelichte thema’s bij mensen met PWS zijn vriendschap, relaties en seksualiteit. Zeker in de adolescentiefase is dit het geval. Al vanaf jonge leeftijd
krijgt een kind te maken met vriendschap; met wie je vrienden kunt worden,
hoe je dat kunt doen en wat je samen kunt ondernemen. Vragen die horen bij
het lichaam en seksualiteit zijn: of je een jongen of een meisje bent, hoe al je
lichaamsdelen heten en wat je er mee doet, wat privé is en wat niet aangeraakt mag worden door anderen. Gaat het over relaties dan gaat het over verliefd worden, hoe dat voelt en met wie je kunt trouwen. Ook kunnen aangeven
wat je wel en niet wil, wat je leuk vindt en niet leuk, lekker in je vel zitten, respect leren tonen voor de grenzen van anderen zijn thema’s die al vanaf jonge
leeftijd aandacht verdienen. Het is belangrijk kinderen en jongeren met PWS
hierin te begeleiden. Juist omdat het de afgelopen jaren steeds duidelijker
geworden is dat kinderen en jongeren met een beperking kwetsbaar zijn en
risico lopen op ongewenst seksueel gedrag dat tegen hen gericht is.
Er werd heel lang gedacht dat mensen met PWS weinig seksuele gevoelens
hebben, maar mensen met PWS kunnen wel degelijk seksueel actief zijn en
behoefte hebben aan verkering en daten. Bij sommigen staat het niet op de
voorgrond. Dit gegeven staat los van de toediening van geslachtshormonen,
zoals testosteron/oestrogeen preparaten.

7.2 Sex for food
Het is heel erg belangrijk mensen met PWS van jongs af aan goede seksuele
voorlichting te geven en daarmee weerbaar te maken, omdat de kans op seksueel misbruik om meerdere redenen groter is.

van gesprek blijven en regelmatig herhaald worden. De kans op misbruik bij
mensen met een verstandelijke beperking is sowieso hoger.

7.3 Behandeling met geslachtshormonen
Steeds vaker worden mensen met PWS behandeld met geslachtshormonen,
omdat dit belangrijk is voor onder andere de sterkte van de botten. Deze behandeling kan al in de adolescentie worden gegeven. Als gevolg van deze
behandeling kunnen meer seksuele gevoelens ontstaan. Het is belangrijk jongeren met PWS hierop voor te bereiden.
Het instellen van de juiste dosering testosteron bij jongens is maatwerk. Zij
moeten langzaam kunnen wennen; er kunnen namelijk bijwerkingen zijn die
zorgen voor tijdelijke gedragsveranderingen zoals een kort lontje en (alhoewel zeldzaam) hyperseksualiteit. Er kan last worden ondervonden van deze
hyperseksualiteit, doordat er plotseling veel meer seksuele gevoelens kunnen
ontstaan, die eerder niet bestonden. Ook het lichaam kan veranderingen laten
zien, in bijvoorbeeld het hebben van meer erecties en behoefte aan masturberen. Het is belangrijk van tevoren te bespreken hoe mannen kunnen reageren
op prikkels die ze niet kennen.
Ook bij meisjes is het op de juiste manier instellen van hormonen maatwerk.
Dat kan per individu verschillen. Meisjes hebben baat bij de keuze van een pil
waarmee de menstruatie uitblijft en bij de toediening van hormonen die geen
gedragsverandering veroorzaken. Het blijkt dat de tweefasepil vanwege die
reden niet geschikt is. Overleg met een arts die is gespecialiseerd in de behandeling van geslachtshormonen wat het beste is.

7.4 Vruchtbaarheid

Sex for food kan een groot probleem zijn bij mensen met PWS. Sex for food
is het verrichten van seksuele handelingen in ruil voor eten. Er bestaat het
vermoeden dat mensen met PWS kwetsbaar zijn voor misbruik, omdat zij zeer
beïnvloedbaar zijn wanneer ze eten in ruil voor seksuele handelingen krijgen.
Het is voor ouders, verzorgenden en begeleiders daarom zeer belangrijk dat
zij weten dat dit kan gebeuren en hoe zij hier mee om moeten gaan. Uitleggen wat anderen wel en niet met je mogen doen, wat privé is aan je lichaam,
hoe je ‘nee’ kunt zeggen en wat ‘normaal’ is, is essentieel. Dit moet onderwerp

Bij jongens
De zaadcellen maken twee verschillende hormonen: testosteron en inhibine B.
Testosteron zorgt voor een mannelijk uiterlijk, meer beharing en een zwaardere stem. Jongens met PWS maken minder testosteron aan dan hun leeftijdgenoten. Veel volwassen mannen krijgen daarom een behandeling met
geslachtshormonen. Deze kunnen al vanaf de puberteit gegeven worden.
Inhibine B wordt gemaakt in de zaadballen door de cellen die ook zaadcellen produceren. Bij mannen met PWS zijn vanaf de puberteit lagere waardes
meetbaar dan bij gezonde leeftijdgenoten. Dit kan passen bij onvruchtbaar-
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heid, maar helemaal zeker is dit niet. Er is voor zover bekend nog nooit een
man met PWS vader geworden.
Bij meisjes
Veel vrouwen met PWS vertonen borstontwikkeling, meestal ook met wat
klierweefsel. Menstruaties zijn zeldzaam bij vrouwen met PWS. Sommige
vrouwen hebben onregelmatige menstruaties. Er is lang gedacht dat vrouwen
met PWS onvruchtbaar zouden zijn, maar er zijn wereldwijd enkele artikelen
verschenen over vrouwen met PWS die een baby hebben gekregen. Aangezien het niet uitgesloten is dat vrouwen met PWS vruchtbaar zijn, wordt geadviseerd om anticonceptie toe te dienen, indien de situatie hier om vraagt. In
de praktijk wordt vaak gekozen voor een Mirena-spiraal of de anticonceptiepil.

7.5 Relaties en vriendschappen
Relaties en vriendschappen zijn belangrijk voor een gezond leven en daarmee
ook belangrijk voor alle jongeren met PWS. Het vormen en behouden van
relaties en vriendschappen kunnen echter sterk worden bemoeilijkt door verschillende kenmerken die passen bij het Prader-Willi syndroom:
-	Verstandelijke beperking.
-	Beperkte sociale vaardigheden.
-	Moeilijkheden om perspectief te nemen.
-	Taalbegripsproblemen.
-	Weinig ervaring met leeftijdgenoten.
-	Verminderd beoordelingsvermogen.
-	Autisme.
-	Dwangmatige en obsessieve kenmerken.
-	Moeilijkheden met zelfreflectie.
-	Beperkte emotieregulatie.

7.6 Tips en adviezen
Voor de kinderen en jongeren met PWS kan de seksuele ontwikkeling
op verschillende manieren ondersteund worden:
-	Geef voorlichting over lichamelijke sensaties en seksuele gevoelens.
Welke zijn dit en wat kun je ermee doen?
-	Gebruik de juiste woorden voor bijvoorbeeld geslachtsdelen.
-	Zorg voor het aanleren van vaardigheden als weerbaarheid,
zelfrespect en zelfvertrouwen.
-	Leg het verschil tussen vrienden en een partner uit.
-	Leer adequate regels aan met betrekking tot affectie.
-	Leg in duidelijke bewoordingen uit. Stel eventueel vragen
en kom er zo achter wat ze willen weten.
-	Geef uitleg over masturberen en seks met jezelf.
-	Het is belangrijk uit te leggen dat seks iets intiems is tussen twee
personen en dus privé.
-	Let erop dat een (seksuele) relatie van twee kanten gewenst is.
-	Leer de persoon met PWS hoe hij of zij ‘nee’ kan zeggen en hoe hij
of zij ‘nee’ van een ander kan respecteren.
-	Maak gebruik van rollenspellen om ‘nee’ of de eigen wensen ten aanzien
van seks te leren zeggen.
-	Stel regels op voor daten.
-	Zorg voor gelegenheid elkaar te ontmoeten, sociale kansen rooms,
meetings, calls etc.
-	Zorg voor veilig internet, social media gebruik en smartphone gebruik.
-	Bereid jongeren voor op seksuele gevoelens die kunnen ontstaan als gevolg
van hormoonbehandelingen.
-	Stuur onrealistische gedachtes door alternatieven aan te bieden (de jongere
kan vanwege PWS (waarschijnlijk) geen eigen kinderen krijgen, maar misschien wel deelnemen aan het ‘Fosterparents plan’).

Er is veel ondersteuning nodig van de omgeving om jongeren met PWS te
leren om gezonde relaties te ontwikkelen en deze te behouden. Het is belangrijk dit regelmatig te bespreken en te zorgen voor een omgeving die steunend
is en waarin er aandacht is voor het leren en oefenen hiermee.
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8. Specifieke aandachtspunten tijdens de adolescentiefase
8.1 De adolescentiefase
De adolescentie is de fase tussen ongeveer 10 en 22 jaar. De periode waarin
het kind opgroeit tot een volwassene. De puberteit is een onderdeel van de
adolescentiefase en in de puberteit worden kinderen lichamelijk volwassen.
Deze periode is voor alle jongeren, ook voor jongeren met PWS, een turbulente tijd waarin veel veranderingen optreden op hormonaal, lichamelijk en vooral ook op psychosociaal gebied.
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de veranderingen die in
het brein plaatsvinden tijdens de adolescentie en hoe zich dit naar het gedrag
van een jongere vertaalt. Over hoe deze periode voor jongeren met PWS
verloopt, is veel minder bekend. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de
hersenontwikkeling of naar de ontwikkeling van de identiteit van jongeren
met PWS. Wel is er een aantal aandachtspunten voor deze uitdagende leeftijdsperiode te noemen.

8.2 Lichamelijke ontwikkeling
De (lichamelijke) puberteitsontwikkeling bij kinderen met PWS verloopt anders dan bij kinderen zonder PWS. Bij de meeste kinderen met PWS beginnen
de eerste kenmerken van de puberteit zoals haargroei en sterke zweetgeur
eerder dan bij leeftijdgenoten. Soms al ver voor het tiende jaar. Dit gebeurt
onder invloed van androgenen, hormonen die worden geproduceerd in de
bijnier. Deze androgenen zorgen voor schaamhaarontwikkeling, okselbeharing, een volwassen transpiratiegeur en jeugdpuistjes. Dit is een onschuldig
fenomeen waarvoor geen behandeling nodig is. Wel kan het voor ouders en
verzorgers confronterend zijn, vooral wanneer dit op vroege leeftijd begint.
Voor de jongere zelf kan het soms onzekerheid veroorzaken, vooral wanneer
de jongere de eerste is in de sociale omgeving. Na de start van de puberteit,
is er meestal juist sprake van een vertraagde en onvolledige puberteitsontwikkeling, waarvoor vaak een hormonale behandeling nodig is.
Dit heeft te maken met een verminderde aansturing vanuit de hersenen en
een verminderde werking van de zaadballen en de eierstokken. Hierdoor hebben jongens vaak lage spiegels van testosteron in het bloed en meisjes vaak
lage spiegels van oestrogeen.
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8.3 Ontwikkelingstaken
In de fase van de adolescentie spelen er verschillende aspecten een rol in de
ontwikkeling van de jongere, zoals:
-	Het losmaken van ouders.
-	Het zorg dragen voor gezondheid en uiterlijk.
-	Het zinvol invullen van de vrije tijd.
-	Vormgeven van intimiteit en seksualiteit.
-	Participeren in onderwijs en werk.
-	Onderhouden van vriendschappen en sociale contacten.
-	Omgaan met autoriteit.
-	Ontwikkelen van een eigen moraal.
Ook jongeren met PWS hebben in meer of mindere mate (afhankelijk van hun
niveau en mogelijkheden) deze ontwikkelingstaken. Deze taken zijn door de
beperkingen van het syndroom alleen vaak moeilijk te volbrengen. Daarnaast
ontdekken veel kinderen en jongeren met PWS in deze fase dat zij een beperking hebben. Elk kind of jongere met PWS wordt wel eens geconfronteerd
met iets wat hij/zij wil, maar niet kan of mag. Het gaat dan vaak om dingen
die zij in hun omgeving zien, zoals alleen naar de stad of een disco fietsen.
Dit is door de verstandelijke beperking en het jonge emotionele niveau niet
mogelijk. Daarnaast hebben mensen met PWS bijna allemaal bescherming ten
opzichte van eten nodig. Welke dingen dit zijn hangt uiteraard af van de leeftijd en het niveau van functioneren.
Er zijn een heleboel voorbeelden te noemen:
-	Zelf naar de speeltuin of winkel om de hoek gaan.
-	Hetzelfde willen eten als ieder ander.
-	Uitgaan en (zelfstandig) uitstapjes maken.
-	Zelfstandig willen reizen, winkelen of over geld beschikken.
-	Relaties, zoals verkering willen hebben met iemand zonder beperking.
-	Kinderen willen krijgen.
-	Meedoen met leeftijdgenoten.
-	Zelfstandig willen wonen.
-	Een diploma halen.
Dat iets niet mag of lukt, kan zorgen voor verdriet en boosheid. Ook voor de
ouders en de verzorgenden is het soms verdrietig om dit te zien. Er zijn uiteraard jongeren met PWS die zich niet vergelijken met anderen en daardoor niet
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de wens hebben om dezelfde dingen te doen. Ook zijn er natuurlijk mensen
met PWS die wel veel zelfstandigheid aankunnen. Maar zij zijn uitzonderingen.
De keuzevrijheid van iemand met PWS indammen is ingewikkeld, maar vaak
nodig. Dit om ze te beschermen tegen ernstige obesitas, levensgevaarlijke
situaties rondom eten, ongewenste sociale situaties (bv uitbuiting, seksueel
grensoverschrijdend gedrag), stressvolle situaties etc.
Tips om hier mee om te gaan:
-	Luister en voel mee, zorg dat er ruimte is om emoties en frustratie te
verwerken als iets niet kan.
-	Zoek naar minder risicovolle alternatieven als dat kan.
-	Zorg voor geschikte en realistische keuzes (en beperk deze tot twee
mogelijkheden).
-	Moedig positief denken aan door de jongere te laten nadenken over wat
ze liever hebben dan over wat ze moeten missen.
-	Moedig een routine aan die hen in beslag neemt, zodat er minder tijd is
om na te denken over wat anderen anders doen.
-	Wanneer iemand voelt dat hij iets niet kan of mag, probeer dan goed te
vertellen waarom het niet kan. Zorg voor een goed alternatief dat niets
met geld of voeding te maken heeft.
-	Vermijd zoveel mogelijk situaties waarin veel eten, onaangepaste zaken
of evenementen aan bod komen.
-	Zorg dat familie en vrienden op de hoogte zijn van de onderwerpen
die de jongere met PWS van streek kunnen maken.
-	Eet hetzelfde als de jongere met PWS – weiger samen een traktatie die
niet goed is en maak duidelijk dat het voor de gezondheid is.
-	Reken er niet op dat de jongere met PWS een speciale gelegenheid
zal aankunnen als eigenlijk al bekend is dat dit niet kan. Het leidt
alleen maar tot mislukking en ongemak. Het is beter om kordaat ‘nee’
te zeggen op een uitnodiging waarbij twijfels zijn over de goede afloop
dan te zeggen ‘misschien’.
-	Geef de jongere met PWS een verantwoordelijkheid binnen het gezin of
binnen de woonvoorziening. Op die manier wordt zelfstandigheid en een
gevoel van autonomie gestimuleerd.
-	Zorg dat iedereen hetzelfde doet en dezelfde regels hanteert.
-	Zoek naar manieren om de persoon zijn of haar beperking te laten
verwerken als dit nodig is. Roep daar de hulp van professionals voor in,
als dat nodig is.
48
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8.4 Ontwikkeling zelfbeeld
Veel kinderen en jongeren met PWS kunnen in deze fase van de adolescentie
steeds meer ontdekken dat zij een beperking hebben of dat zij dingen niet
mogen of kunnen. Het ontwikkelen van een positief beeld over jezelf kan
moeilijk zijn voor een jongere met PWS. Er zijn nog geen specifieke onderzoeken gedaan over de ontwikkeling van het zelfbeeld bij jongeren met PWS.
Onderstaande informatie is daarom afkomstig van kennis over kinderen en
jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Kinderen en jongeren met een beperking voelen meestal goed aan dat ze het
minder goed doen dan hun leeftijdsgenoten. Vooral kinderen die op moeilijk
lerend niveau functioneren (IQ 70-85) voelen dit verschil sterk. In een reguliere klas zijn deze kinderen en jongeren vaak de laatsten die hun opdracht af
hebben, bij het buiten spelen worden ze minder snel gevraagd voor spelletjes en ze hebben de minste vrienden omdat ze zo weinig aansluiting vinden.
Sommige kinderen en jongeren met PWS voelen zelf weinig behoefte aan
sociaal contact.
Het is moeilijker voor jongeren met een licht verstandelijke beperking om
succeservaringen op te doen en daardoor kunnen ze soms afhaken bij een
taak. Dit zorgt er dan weer voor dat ze minder kansen krijgen om nieuwe dingen te leren. Doordat ze weinig succeservaringen kunnen opdoen, krijgen ze
minder de kans om zelfvertrouwen op te bouwen en een goed zelfbeeld te
ontwikkelen. Wat daarnaast invloed heeft op het ontwikkelen van een positief
zelfbeeld is het feit dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
langer afhankelijk blijven van de steun van anderen. Ze krijgen hierdoor minder makkelijk het gevoel dat ze kunnen vertrouwen op hun eigen kunnen, wat
van grote invloed is op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Toch is het
belangrijk voor het welzijn van een jongere met PWS te werken aan een positief zelfbeeld.
Tips positief zelfbeeld:
-	Op het moment dat begeleiders goed kijken naar de positieve kenmerken
van een jongere en op zoek gaan naar krachten, kan dit werken als een
beschermende factor tegen het ontwikkelen van gedragsproblemen of
psychiatrie.
-	Het hebben van een steunend netwerk waar kinderen en jongeren met PWS
sociale regels op een veilige manier kunnen aanleren, maakt de kans op
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succeservaringen groter. Dit geeft hen meer kans om zich tot competente
volwassenen te ontwikkelen.
-	Zorg ervoor dat jongeren voldoende successen kunnen behalen, dat ze hun
taken aankunnen en dat positieve resultaten zichtbaar gemaakt worden.
-	Blijf alert op overschatting, maar onderschat de jongere ook niet.
Tot slot, het spel ‘De pubermind’ kan ouders van kinderen en jongeren met
een beperking helpen om in gesprek te komen over onderwerpen die in de
puberteit spelen. Zie: www.pubermind.nl

-	Toename van onrust en geagiteerd gedrag of agressie.
-	Toename van spreken.
-	Toename van teruggetrokken gedrag (meer alleen willen zijn of
minder interesse voor activiteiten).
-	Veranderingen in het slaappatroon (meer dutjes, of meer wakker zijn,
meer of juist minder slapen).
-	Minder interesse in zelfverzorging, zoals wassen, aankleden, tandenpoetsen.
Bij twijfel over het gedrag van je kind is het belangrijk contact op te nemen
met een arts of een andere deskundige.

8.5 Psychiatrische problemen en medicatie
Bij mensen met PWS komen regelmatig psychiatrische problemen voor. Deze
kunnen zich in de loop der tijd ontwikkelen en kunnen ontstaan of zich verder ontwikkelen in de adolescentiefase. Bekend zijn stemmingsproblemen
(somberheid, depressie, angstklachten) en psychoses. Als er sprake is van een
autisme spectrum stoornis kan deze nog duidelijker naar voren komen. Veel
mensen met PWS laten ook dwangmatig gedrag zien. ADHD (voornamelijk
impulsief en ongeconcentreerd gedrag) komt bij mensen met PWS eveneens
voor. Sommige van deze stoornissen openbaren zich pas op volwassen leeftijd of kunnen door stress verergeren.
Deze stoornissen kunnen grote gevolgen hebben voor het gedrag en kwaliteit
van bestaan van mensen met PWS. Mocht je als ouder of verzorger twijfelen
of er iets aan de hand is, dan is het belangrijk om contact op te nemen met
een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in de eigen regio of met het
Expertisecentrum. Alle AVG’s zijn opgeleid om deze stoornissen te diagnosticeren en te behandelen. Als zij er niet uitkomen kan doorverwezen worden
naar een expertisecentrum, zoals de polikliniek voor kinderen met het Prader-Willi Syndroom van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, het Radboud ziekenhuis in Nijmegen of de stichting Kind en Groei. Deze poliklinieken
kunnen meekijken wat er aan de hand is, maar ook adviezen geven of medicatie geschikt zou kunnen zijn voor de jongere in kwestie, of suggesties over
een behandeltraject geven. Ook De Hondsberg17 heeft expertise op het gebied van gedrag en PWS. Vaak gaat de ontwikkeling van psychiatrische problemen gepaard met een verandering in het gedrag van het kind/de jongere.
Let op veranderingen die afwijken van het normale gedragspatroon, bijv:
-	Minder eten, of een verminderde interesse in eten.
17

w
 ww.koraal.nl/over-koraal/locaties/de-hondsberg
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8.5.1 Medicatie
Van 2019 tot eind 2024 loopt het onderzoek Psychofarmaca voor syndroomgerelateerde problematiek (PSYREP). Dit onderzoek richt zich onder andere op
volwassenen met het Prader-Willi syndroom. Er is namelijk behoefte aan beter
onderbouwde adviezen voor de behandeling met medicijnen voor specifieke
gedragingen en psychiatrische problemen. Hiervoor worden de resultaten uit
eerder wetenschappelijk onderzoek op kwaliteit beoordeeld. Daarnaast wordt
de kennis binnen expertise poli’s verzameld. Deze kennis wordt aangevuld met
de ervaringen van patiënten en vertegenwoordigers in Nederland en experts
binnen Europa. Wanneer er resultaten worden uitgebracht, delen de onderzoekers deze via het expertisecentrum Prader-Willi Syndroom18.
Ondertussen geldt voor alle medicijnen: start met een lage dosering en verhoog de dosering langzaam. Wat opvalt is dat veel medicijnen officieel voor
een ander ziektebeeld zijn ontwikkeld. In 2020 trad de Wet Zorg en Dwang in
werking en wordt er extra streng toegezien op het gebruik van medicatie.
Voor de meeste psychofarmaca geldt dat er een vergrote kans is op gewichtstoename en toename van eetlust. Psychofarmaca in het algemeen
kunnen bewegingsstoornissen veroorzaken, zoals stijvere spieren, trillingen en
onwillekeurige bewegingen. SSRI’s kunnen met name tijdens de eerste weken
van de opbouw van de medicatie meer ontremd gedrag laten zien. Een farmacogenetisch paspoort kan helpen als verschillende psychofarmaca al bijwerkingen geven bij een lage dosering en trage opbouw. Via bloedonderzoek
wordt nagegaan of medicijnen in het lichaam normaal worden verwerkt. Tot
slot willen we benadrukken dat ook gedragstherapie tot de behandelopties behoort. Bespreek met de behandelaren welke behandeloptie het beste aansluit.
18

e
 xpertisecentrumpws.nl
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9. Overzicht van de belangrijkste tips

Eten

Angst en onrust

Zorg voor een eetveilige omgeving

Zorg voor (h)erkenning en leer emoties benoemen

-G
 een twijfel over het tijdstip waarop en welke maaltijden worden
geserveerd.

- In een vroeg stadium afleiden en weer tot rust brengen.
- Emotionele onrust erkennen en benoemen.

- Geen hoop op het verkrijgen van ander eten dan is gepland.
- Samen zoeken naar oplossingen om weer rustig te worden.
- Geen teleurstelling die verband houdt met valse verwachtingen.
- Blijf zelf rustig en geef geen emotionele reacties.

Onthoud

Onthoud

- Gebruik eten nooit als straf of beloning.

-O
 nrust kan ontstaan door vermoeidheid. Geef de persoon voldoende
rust, of laat hem of haar een middagdutje doen.
-S
 tressvermindering: verwachtingen en eisen aanpassen.

Afspraken

Afspraken

-M
 aak een schema voor maaltijden en snacks, maak dit bekend aan
degene met PWS en gebruik dit schema altijd. Zorg dat iedereen in de
omgeving dit weet en zich er aan houdt.

-G
 eef zeer duidelijk aan welk gedrag in een bepaalde situatie van de
persoon met PWS wordt verwacht.
-Z
 org voor heldere regels die iedereen hanteert en die goed begrepen
worden door de persoon met PWS.
-N
 oteer de afspraken voor de persoon met PWS en de begeleiders.
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Woede, agressie en emotieregulatie

Cognitieve inflexibiliteit

Zorg voor (h)erkenning en leer emoties benoemen

Zorg voor voorspelbaarheid en structuur

-B
 enoem de zichtbare emotie en help de persoon oplossingen
te bedenken.

-Z
 org dat er ook wat flexibiliteit gevraagd blijft worden
van de persoon met PWS.

-P
 robeer degene met PWS elke dag strategieën te leren
om met emoties om te gaan.

- Bespreek een mogelijk alternatief plan vooraf.
- Laat geen onuitgesproken verwachtingen bestaan.

-B
 lijf zelf rustig en geef geen emotionele reacties.
Straal rust en vertrouwen uit.
-B
 espreek het incident pas na een tijdje, als de persoon
echt weer rustig is. Voorkom dat het weer oplaait.

-Z
 org dat de persoon met PWS de tijd krijgt om veranderingen
te verwerken.
-L
 eer probleemoplossingsvaardigheden aan en oefen strategieën
om met veranderingen om te gaan.

Onthoud

Onthoud

-Z
 oek bij toename van gedragsproblemen ook naar
een medische oorzaak.

-M
 ensen met PWS zetten vaak zaken naar hun eigen hand om hun
wereld veilig te houden en zo geen onrust en angst te ervaren.

-V
 eel gedragsproblemen ontstaan door onduidelijkheid,
vermoeidheid en overvraging.

-B
 lijf oefenen met strategieën, geef niet te snel op.

Afspraken

Afspraken

- Zorg voor heldere regels die iedereen hanteert en die
goed begrepen worden door de persoon met PWS.

-M
 aak heldere en duidelijke afspraken die iedereen kent.
-N
 oteer of visualiseer de afspraken.

- Noteer deze afspraken voor de persoon met PWS en de begeleiders.
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Skin picking

Vriendschap, relaties en seksualiteit

Zorg voor een positieve beleving

Zorg voor mogelijkheden om te leren en veilig gedrag
te laten zien

-H
 oud de handen bezig tijdens moeilijke momenten
of behoed de persoon voor verveling.

-Z
 org voor een omgeving die steunend is en die zorgt
voor het aanleren en oefenen van vaardigheden.

- Focus niet op skin picking maar leidt de persoon af.
- Verzorg de huid dagelijks.

-L
 eg in duidelijke bewoordingen uit, stel vragen, kom er achter wat de
persoon met PWS wil weten op het gebied van relaties en seksualiteit.

-B
 espreek samen met een SI-therapeut op welke manier het kind
of de jongere sensorisch gestimuleerd kan worden.

-L
 eer hem of haar ‘nee’ te zeggen en hoe hij of zij het ‘nee’ van een
ander kan respecteren.
-L
 et op dat een relatie van twee kanten gewenst is.

Onthoud

Onthoud

- Skin picking kan door stress en onrust ontstaan.

-V
 olwassenen met PWS kunnen seksuele behoeften hebben die op een
passende wijze gereguleerd moeten worden.

-H
 et verminderen en in goede banen leiden van skin picking
kost vaak veel tijd.

- Maak seksualiteit onderwerp van gesprek; het is belangrijk maar wordt
vaak onderbelicht.
-E
 r is veel ondersteuning nodig van de omgeving om de juiste vaardigheden aan mensen met PWS te leren om gezonde relaties te ontwikkelen en deze te behouden.

Afspraken

Afspraken

- Maak afspraken over beloningen voor het nalaten van skin picking.

-S
 tel regels voor daten.
-O
 verleg als begeleiders regelmatig met elkaar over de thema’s vriendschap, relaties en seksualiteit. Zorg voor een netwerkgroep.
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Ontwikkeling zelfbeeld
Werk aan een positief zelfbeeld
-K
 ijk naar de positieve kenmerken van een jongere en
ga op zoek naar sterke kanten.
-C
 reëer een steunend netwerk waarbinnen kinderen en jongeren
met PWS sociale regels op een veilige manier kunnen aanleren.
-Z
 org ervoor dat jongeren voldoende successen kunnen behalen
en dat positieve resultaten zichtbaar gemaakt worden.

Onthoud
- Blijf alert op overschatting maar onderschat de jongere ook niet.
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10.	Handige bronnen
Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland
De Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland (PWS-NL)
zet zich in voor drie pijlers: informatieverstrekking, lotgenotencontact
en belangenbehartiging. PWS-NL brengt haar stem in bij overheden,
zorgverzekeraars, onderzoekers, ziekenhuizen, zorgverleners en andere
maatschappelijke organisaties.
www.praderwillistichting.nl
Digitaal expertisecentrum
Dit is een samenwerkingsverband van:
· Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam (Erasmus MC)
· Patiëntenorganisatie Prader-Willi syndroom Nederland (Stichting PWS)
· Prader-Willi Fonds (PWF)
· Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen (Radboud UMC)
· Stichting Kind en Groei (K&G)
In dit expertisecentrum wordt alle informatie gebundeld die van belang is voor
mensen met PWS, hun ouders en verzorgers, hun behandelaars en begeleiders.
Het motto daarbij is: relevant, zo volledig mogelijk, betrouwbaar en actueel.
www.expertisecentrumpws.nl

Stichting Kind en Groei
Stichting Kind en Groei is hét landelijke kenniscentrum op het gebied van
groei en ontwikkeling bij kinderen. Als stichting streeft zij de volgende doelstellingen na: het bevorderen van onderzoek naar oorzaken van groei- en
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, het evalueren van bestaande en nieuwe
behandelmethoden en het adviseren van patiënten en artsen. Deze stichting
brengt periodiek een nieuwsbrief uit over onderzoek naar PWS en organiseert
ook periodiek symposia om resultaten van onderzoek te presenteren.
www.kindengroei.nl
Prader-Willi Fonds
Het Prader-Willi Fonds organiseert jaarlijks samen met vrijwilligers activiteiten
en evenementen om financiële middelen te werven. Vervolgens worden deze
middelen ingezet om onderzoeken en projecten financieel te ondersteunen.
www.prader-willi-fonds.nl

Expertisecentra Prader-Willi syndroom
Kinderen en (jong)volwassenen Nijmegen: Radboudumc
praderwilli@radboudumc.nl
www.radboudumc.nl/ontwikkelingsstoornissen

Internationale ouderverenigingen/organisaties
Op de websites van onderstaande internationale Prader-Willi Syndroom
ouderverenigingen/organisaties kun je educatief materiaal, persoonlijke
ervaringen en nieuws over onderzoek vinden:
•	International PraderWilli Syndrome Organisation: www.ipwso.org
•	Foundation for Prader-Willi Research: www.fpwr.org
•	Oudervereniging Prader-Willi Vlaanderen: www.praderwillivlaanderen.be
•	Prader-Willi Syndrome Ass. United States of America: www.pwsausa.org
•	Prader-Willi Syndrome Association UK: www.pwsa.co.uk

Kinderen en (jong)volwassenen Rotterdam: Stichting Kind en Groei
praderwilli@kindengroei.nl / www.kindengroei.nl

Alle links op deze pagina’s staan ook op www.praderwillistichting.nl/links

Volwassenen Rotterdam: Erasmus MC
praderwilli@erasmusmc.nl
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/poliklinieken/endocrinologie
UMC ST Radboud – Kinderfysiotherapie
Afdeling: Kinderfysiotherapie 818, Tel: 024-3619004
www.radboudumc.nl
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Colofon
Gedrag Alerts
Aandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen en jongeren van 11 tot 18
jaar met het Prader-Willi syndroom. Dit boekje is tot stand gekomen dankzij
donaties van ouders.
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Jongeren van 11 tot 18 jaar met het Prader-Willi syndroom
In dit boekje vindt u meer informatie over de opvoeding en begeleiding
van een kind of jongere met het Prader-Willi syndroom. Het Prader-Willi
syndroom (PWS) is een zeldzame en complexe aandoening met een
genetische oorzaak.
Jongeren met het Prader-Willi syndroom worden gezien als lief en vriendelijk. Vaak zijn zij aanhankelijk en nemen ze mensen voor zich in. Ook hebben
jongeren met PWS vaak een goed langetermijngeheugen, sommigen zijn geweldig in puzzelen en anderen worden weer goed in lezen. Zij hebben over
het algemeen een gevoel voor humor, kunnen doorzetten en willen het graag
goed doen voor de mensen om hen heen.
Het PWS kan tot verschillende medische en fysieke problemen leiden.
Daarvoor zijn eerder boekjes verschenen: ”Medical Alerts” en “Dental
Alerts”. Bij veel mensen met het Prader-Willi syndroom kunnen ook gedragsproblemen ontstaan en daar is dit “Gedrag Alerts” boekje voor ontwikkeld.
Om gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en de positieve
eigenschappen en competenties zo goed mogelijk te ontwikkelen, is het
belangrijk dat mensen met PWS goed worden begeleid. Dat kan soms een
hele uitdaging zijn. In dit boekje geven wij daarvoor handvatten.
Als patiëntenorganisatie verbinden we mensen en kennis met elkaar;
organiseren we ontmoetingen en informatiebijeenkomsten en behartigen
we de belangen van mensen met PWS.

