Gedrag Alerts
Aandachtspunten en
gedragsadviezen voor
kinderen van 4 tot 10
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 in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Zij
hebben vaak te maken met een achterblijvende emotionele ontwikkeling,
leerproblemen, een verstandelijke beperking, 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 van kinderen
met PWS; 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 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 met PWS kan een hele uitdaging zijn.
Het blijft daarom belangrijk als ouder of begeleider ademruimte voor jezelf
te creëren, te ontspannen en energie op te doen. 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 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
1
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8.

1. Eten als trigger
1.1 Gevoel van honger
Kinderen 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.
De ontwikkeling van de ongeremde eetlust (hyperfagie) kan in vier fasen
ingedeeld worden2.
Fase 1 De babytijd is de eerste fase en wordt nog niet gekenmerkt door
een drang om te eten en een neiging om aan te komen, maar juist door een
periode van slecht eten en weinig groeien. In deze fase moeten baby’s door
spierzwakte vaak via de sonde gevoed worden.
Fase 2 In de tweede fase zien ouders in eerste instantie vaak het gewicht
van hun kind toenemen zonder dat het kind anders eet. In tweede instantie
wil het kind vanaf ongeveer vier jaar meer eten en volgt een toename in de
dagelijkse calorie-inname, die kan leiden tot overgewicht.
Fase 3 In de derde fase die vaak vanaf 8 jaar start, wordt het beeld gezien
dat typisch geassocieerd wordt met PWS, namelijk het verstoorde verzadigingsgevoel en het eten zoekend gedrag.
Fase 4 In de vierde fase is bij een deel van de mensen met PWS sprake van
een toegenomen eetlust, maar die is gemakkelijker te hanteren. Deze fase
kan vanaf de volwassen leeftijd beginnen. Het (agressieve) eten zoekende
gedrag staat minder op de voorgrond. Een ander deel blijft in het klassieke
beeld van fase 3.
2

6

J
 . L. Miller, C. H. Lynn, D. C. Driscoll, A. P. Goldstone, J. A. Gold, V. Kimonis, et al. (2011).
Nutritional phases in Prader-Willi syndrome, Am J Med Genet A, 155A, 1040–1049.
Aandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen van 4 tot 10 jaar met het Prader-Willi syndroom

De ernst van de symptomen in deze verschillende fasen verschilt sterk. Sommige kinderen willen altijd eten of hebben een obsessie met eten, anderen
houden zich er relatief weinig mee bezig en hebben alleen een duidelijke
structuur rondom eten nodig. Tot op dit moment bestaan er geen medicijnen
die het hongergevoel onderdrukken, wel lopen er diverse onderzoeken naar
mogelijke medicijnen. Om ervoor te zorgen dat kinderen met PWS op een
gezond gewicht blijven, hebben zij dikwijls een laagcalorieëndieet nodig in
combinatie met beweging. Overigens, als een kind met PWS niet wil eten of
eten overgeeft, dan is er vaak iets aan de hand. Het is dan raadzaam om een
arts te raadplegen.

1.2 Onrust rondom eten
Een kind met PWS kan onrust ervaren rond eten en de maaltijden. Bijvoorbeeld: zomaar aan eten kunnen komen op elk moment van de dag of weten
dat er eten binnen bereik staat, zorgt voor stress en kan gedragsproblemen
veroorzaken. Het kind met PWS is ook niet in staat om (consequent en zelfstandig) veilige, eigen beslissingen te nemen rond eten. Voldoende toezicht
houden met betrekking tot eten en geen verantwoordelijkheid daarvoor bij
het kind leggen, kan veel onrust wegnemen of verminderen.

1.3 Zoeken naar eten
Om aan eten te komen, gaan sommige kinderen bewust op zoek en gebruiken
dan slimme manieren om eten te krijgen. Vaak kennen zij allerlei trucs om
aan eten te komen. Het is belangrijk om te realiseren dat het verlangen naar
eten heel sterk is en dat het kind 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.

1.4. Aangepast eetprogramma
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 calorieinname 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 met PWS die groeihormoon krijgen, wordt bijna nooit een
verlaagd metabolisme (stofwisseling) gevonden. Bij hen mag de calorie-in-
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name 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.

1.5 Aanpak en tips voor etengerelateerde problematiek
Het is belangrijk om een eetveilige omgeving te creëren (waarin eten niet
voor het grijpen ligt en goed uit het zicht is, indien nodig achter slot en grendel), met een psychologische eetzekerheid (waarin volledige duidelijkheid
bestaat over wat er wanneer gegeten mag worden). Vaste regels geven rust
en zekerheid aan het kind met PWS en verlagen de stress voor het kind.
Het is raadzaam om direct te starten met duidelijke regels rondom eten,
zodat het kind daar al vanaf jonge leeftijd aan kan wennen. Het is nooit een
probleem om eten en drinken uit te breiden, maar het eten beperken of verminderen kan leiden tot driftbuien en andere gedragsproblemen. Wanneer er
sprake is van een toegenomen interesse in eten of het zoeken naar eten, is het
belangrijk het gewicht te controleren.

1.5.1 Tips voor psychologische eetzekerheid
Start al vanaf jongs af aan met een vast eetprogramma.
-	
Hanteer 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes op vaste tijdstippen. Hierdoor heeft het kind duidelijkheid en zekerheid en kan het gevoel van stress
rondom het verkrijgen van eten vermeden worden.
-	
Denk na over de regels die binnen het gezin gelden. Mag het kind wel of
geen snoep en suikers, welke tussendoortjes mag het, wat doe je met traktaties, bijvoorbeeld op de opvang of op school? Denk hier ver van tevoren
over na, zodat jij, maar ook het kind met PWS niet voor verrassingen komt
te staan.
-	
Betrek ook de andere kinderen in het gezin hierbij, maak duidelijke keuzes
welke regels voor wie gelden en wees hier consequent in.
-	
Hanteer vanaf het begin duidelijke regels over hoeveel het kind mag eten:
hoeveel boterhammen, hoeveel fruitstukjes etc.
-	
Houd de porties onder controle, schep op voor het kind en leer aan dat er 1
keer opgeschept wordt.
-	
Ken de caloriewaarde en het vet- en suikergehalte van het eten om evenwichtige menu’s te plannen en gevarieerde maaltijden te kunnen aanbieden.
-	
Let op de inname van caloriearm eten, want te grote hoeveelheden kunnen
het caloriegehalte toch flink omhoogtrekken. Zo moet bijvoorbeeld de hoeAandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen van 4 tot 10 jaar met het Prader-Willi syndroom
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veelheid fruit beperkt blijven vanwege het hoge suikergehalte.
-	
Schep de borden op in de keuken in plaats van aan tafel, zodat er geen
stress is door zicht op eten dat nog in de pannen zit of hoop is op een extra
keer opscheppen.
-	
Ruim de tafel onmiddellijk af na de maaltijd.
-	
Laat degenen die klaar zijn met eten, maar nog restjes op hun bord hebben
liggen, dit direct opruimen, als dit het kind te veel triggert.
-	
Mocht het kind met PWS zelf duidelijk aangeven genoeg te hebben gehad,
ruim dan het bord op. Als het op tafel blijft staan, is de kans groot dat hij of
zij na enkele momenten toch besluit het eten alsnog op te eten.

1.5.2 Tips voor een eetveilige omgeving
-	
Vermijd het rondslingeren van zoetigheid, fruitschalen vol fruit en ander
toegankelijk eten in huis of er buiten.
-	
Laat een slot op de koelkast zetten, indien nodig. Gebruik eerder een slot
met een code dan een sleutel, want de meeste kinderen zijn slim genoeg
om de sleutel te vinden.
-	
Is de voorraadkast niet afsluitbaar, overweeg dan om een andere voorraadkast te gebruiken.
-	
Zorg dat er geen geld te vinden is. Dit biedt een kans om eten te kopen.
-	
Weeg het kind regelmatig om te letten op eventuele ongewenste
gewichtstoename.
-	
Zorg dagelijks voor beweging en oefeningen voor het kind om calorieën te
verbranden.
Bij wegnemen van eten of geld:
-	
Reageer niet met te veel emotie. Niet boos reageren, beschuldigen of
teleurstelling laten blijken. Er is geen sprake van schuld. Het (eet)gedrag is
onderdeel van het syndroom.
-	
Bespreek het incident op een neutrale manier, en geef aan waarom het niet
de bedoeling is.
-	
Spreek in de ik-vorm: ‘Ik stop dat snoep in een gesloten kast, zodat je niet
in de verleiding kan komen om het te nemen.’ of ‘Ik sluit de keuken, zodat
je niet in de verleiding kan komen om er binnen te gaan.’ of ‘Ik had er aan
moeten denken dit eten (of dat geld) voor jou veilig op te bergen, zodat je
er niet bij kon.’

10
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1.5.3 Tips voor de sociale omgeving
Het is belangrijk om de sociale omgeving goed in te lichten over het zoeken
naar eten door kinderen met PWS en de onrust die rondom eten kan ontstaan. De sociale omgeving moet ook goed het belang weten van het volgen
van een gezond en evenwichtig eet- en beweegprogramma.
-	
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 met PWS. Dat ene snoepje kan namelijk
wél kwaad.
-	
Zorg dat iedereen die in contact komt met het kind op de hoogte is van wat
het kind 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. Geen extraatjes is niet zielig, maar dit schept juist duidelijkheid en rust
bij het kind met PWS.
-	
Laat de omgeving cadeautjes geven die niet eetbaar zijn.
-	
Met feestdagen kunnen er ook kleine cadeautjes gegeven worden in plaats
van snoep. Schoencadeautjes hoeven niet eetbaar te zijn, er zijn adventskalenders met speelgoedjes en plastic paaseieren die zelf te vullen zijn met
kleinigheden. Bij Sint Maarten en Halloween is het mogelijk creatief om te
gaan met het verkregen eten door dit in te ruilen voor speelgoed bijvoorbeeld. Bespreek dit vooraf met het kind met PWS en maak er duidelijke
afspraken over.
-	
Denk er goed over na of het gekozen beleid goed te volgen is voor de
omgeving. Een strikt beleid is thuis goed te controleren, maar buiten de deur
moeilijker vol te houden. Maak een duidelijke set regels voor plaatsen waar
het kind veel is rondom eetmomenten. De regels op andere plaatsen mogen
best afwijken van het thuisbeleid, maar moeten wel consequent zijn voor die
plaats. Steeds wisselend beleid levert veel stress op voor het kind met PWS.
Het gaat vooral om duidelijkheid; de afspraken hoeven niet overal hetzelfde
te zijn.

1.6 Aanpak en tips voor op school en de opvang
Voor sommige kinderen kan het noodzakelijk zijn om alle lunchtrommels en
bekers in de klas/opvang uit het zicht te houden, omdat kinderen met een
grote obsessie voor eten verleid worden om het eten en drinken stiekem te
pakken. Let ook op eten en drinken op het bureau van de leerkracht; een
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appel die daar klaarligt als tussendoortje kan enorm afleidend zijn voor een
kind met PWS.
Er moeten ook duidelijke afspraken worden gemaakt over traktaties en eventuele extraatjes die op school/opvang gegeven worden, bijvoorbeeld: zorgen
de ouders voor een alternatieve traktatie voor het kind met PWS? Voor de
meeste scholen/opvang zullen al deze maatregelen geen echt probleem
vormen en leerkrachten zijn meestal graag bereid om mee te werken. Neem
de tijd om samen goede afspraken op te stellen die voor iedereen duidelijk en
hanteerbaar zijn. Een goede voorlichting is daarom belangrijk.
Praktische tips zijn:
-	
Het is belangrijk dat alle leerkrachten en alle personeelsleden op school/
opvang op de hoogte zijn van en vertrouwd zijn met de problemen rond het
eten en het eetprogramma van het kind met PWS.
-	
Het kind met PWS kan niets doen aan het gevoel van honger, maar de
omgeving (niet het kind zelf!) moet voor een eetveilige omgeving zorgen.
-	
Doordat het kind niet schuldig is aan het hongergevoel, is het belangrijk om
nooit te belonen of te 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. Dit kan bij de jongere kinderen via verhaaltjes of een poppenspel.
Bij oudere en hoger functionerende kinderen werkt een spreekbeurt van het
kind zelf goed.
-	
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 met PWS ook op school/opvang aan gemaakte afspraken
om negatief gedrag te ontmoedigen.
-	
Als een kind met PWS niet wil eten of overgeeft, dan is er vaak iets aan de
hand. Neem meteen contact op met de ouders/verzorgers of arts3.

3
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2. Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling
2.1 Inleiding
Samen met de verandering in het eetgedrag (zie hoofdstuk 1) vindt er vaak
ook een gedragsverandering plaats. Kinderen met PWS kunnen als ze ouder
worden moeilijker en onaangepaster gedrag gaan vertonen, dat gepaard
gaat met emotionele problemen. Vaak is dit een geleidelijk proces, dat ook
onafhankelijk van het eetgedrag kan optreden. In deze periode kan ook meer
autistisch en rigide gedrag ontstaan (zie ook hoofdstuk 3).

2.2 Sociaal-emotionele problemen
In de leeftijdsfase 3 tot 8 jaar kan een kind met PWS in toenemende mate
moeite gaan krijgen om de emoties, die het ervaart te verwerken. Kinderen
met PWS 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 steeds meer routines
en rituelen ontwikkelen. Deze bieden hen een houvast in de overvloed van
emoties. Voor kinderen met PWS is het moeilijk emoties zelf te reguleren en
om weer rustig te worden. Zij hebben daar veel ondersteuning bij nodig van
hun omgeving.

2.2.1 Oorzaken problemen
Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor sociaal-emotionele problemen
bij kinderen met PWS. Soms hangen die samen met het willen krijgen van
eten, terwijl dat niet mogelijk is. Ook kunnen problemen ontstaan als een kind
iets niet mag wat het wil, of als iets niet lukt. Onduidelijkheid of overvraging
vanuit de omgeving is een andere belangrijke oorzaak.

2.2.2 Emoties
Veel kinderen met PWS vinden het moeilijk hun emoties te begrijpen, onder
woorden te brengen en om goed op hun emoties te reageren. Daarnaast
vinden ze het ook lastig emoties bij anderen af te lezen of aan te voelen,
en kunnen zij moeilijker gezichtsuitdrukkingen begrijpen4. Zo is het moeilijk
voor kinderen met PWS om de oprechte en goede bedoelingen van andere

mensen nauwkeurig waar te nemen5. Het lukt hen beter om negatieve sociale
signalen te lezen en ook bedrog en liegen onderkennen lukt hen beter. Over
het algemeen geldt: als er meer (sociale) informatie, zoals taal, door het kind
begrepen wordt en gebruikt kan worden, dan lukt het hen beter om emoties
en sociale communicatie te begrijpen6. Bovenstaande komt overigens overeen
met het hogere percentage autisme spectrumstoornissen onder kinderen met
PWS en het achterblijven van de ontwikkeling van de sociale communicatie.

2.2.3 Contact maken en vriendschappen
Het maken van contact (met volwassenen) gaat de meeste kinderen met PWS
wel goed af, ook met onbekenden, maar het contact langer onderhouden
is ingewikkelder. Het letterlijk houden van een gepaste afstand, weten hoe
contact te maken en gepast te onderhouden zijn zaken die vaak lastig zijn. Bij
sommige kinderen is er een grote wens om contact te hebben met leeftijdgenoten. Maar dit contact maken, het contact onderhouden en het sluiten van
vriendschappen kunnen erg moeilijk zijn. Moeite met wederkerigheid en het
verminderde sociale inzicht zorgen hiervoor.
Ook het tempo van bewegen en handelen van normaal ontwikkelende kinderen ligt hoger, waardoor zij fysiek moeilijk te volgen zijn voor kinderen met
PWS. Het zich verstaanbaar maken en zich voldoende talig kunnen uiten is
ook vaak moeilijk. Veel kinderen met PWS vinden het fijn om met volwassenen om te gaan, omdat die zich sneller aan zullen passen aan het kind dan
leeftijdgenoten doen.

2.3 Achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling
Er is weinig onderzoek uitgevoerd naar de sociaal-emotionele ontwikkeling bij
kinderen met PWS, maar in de praktijk blijkt dat zij vrijwel altijd achterlopen in
die ontwikkeling. Bijvoorbeeld: in de manier waarop zij omgaan met leeftijdgenoten, de manier waarop zij hun emoties kunnen reguleren, hoe zij spelen,
in hun communicatie en zich inleven in de ander.

5

6
4

K
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Deze achterstand begint al op zeer jonge leeftijd en is op volwassen leeftijd
nog steeds aanwezig. Wanneer kinderen jong zijn, valt dit minder op, maar
naarmate ze ouder worden gaat de achterstand meer opvallen en wordt deze
ook groter. Zeker is dat de emotionele ontwikkeling achter ligt ten opzichte
van de cognitieve ontwikkeling, ook als de cognitieve ontwikkeling leeftijdsadequaat verloopt. Veel kinderen 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.
Er is bijvoorbeeld moeite met afstemmen. Het kind is te veel op zijn eigen
wensen gericht en heeft een ander niveau van spel. Uiteraard verschilt de
ontwikkeling per kind.

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. Het gaat
ook over verliefd zijn en hoe dat voelt, 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 en respect leren tonen voor de grenzen van anderen
zijn thema’s die al van jongs af aan de aandacht verdienen.

Men spreekt ook wel van kunnen (de cognitieve ontwikkeling) en aankunnen (de emotionele ontwikkelingsleeftijd). Wanneer er van een kind meer
gevraagd wordt dan het aankan, ontstaan er vaak problemen in het gedrag.
Het is belangrijk om aan te sluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling,
zodat een kind met PWS niet wordt overvraagd of overschat in zijn of haar
mogelijkheden. Vooral wanneer de taalontwikkeling of cognitie van het kind
met PWS goed lijkt, is het risico hierop groot, omdat dan verwacht wordt,
dat de sociaal-emotionele ontwikkeling ook op dat niveau ligt.

2.5 Aanpak en tips

Wanneer er veel onduidelijk is over op welk niveau een kind 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 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 stichting7.

2.4. Vriendschap, relaties en seksualiteit
Een onderbelicht thema bij mensen met PWS is vriendschap, relaties en
seksualiteit. Op jonge leeftijd krijgt een kind echter al te maken met deze
thema’s, ook een jong kind met PWS. Het gaat bij deze thema’s bijvoorbeeld
over wat vriendschap is, met wie je vrienden kunt worden, hoe je dat kunt
doen en wat je samen kunt ondernemen. Het gaat ook over het lichaam, of je
7
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Het is belangrijk kinderen met PWS al vanaf zeer jonge leeftijd te begeleiden
en te ondersteunen en hun welzijn te bevorderen, maar hen ook weerbaar te
maken. Het is namelijk in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat
kinderen en jongeren met een beperking kwetsbaar zijn en een hoger risico
lopen op seksueel ongewenst gedrag van anderen (Berlo, et al., 2011).

In het algemeen is het belangrijk om kinderen met PWS lichamelijke sensaties
en emoties te helpen leren herkennen en te leren uitdrukken en deze te leren
koppelen aan gebeurtenissen, niet alleen bij zichzelf, maar ook bij anderen.
Om gevoelens en emoties te kunnen leren herkennen, is het ten eerste
belangrijk dat een kind leert om sensaties te voelen. Iets voelt bijvoorbeeld
zacht, koud, hard of warm aan. Het kunnen ervaren van sensaties en het
kunnen delen van deze ervaringen met een ander zijn voorwaarden voor
het delen van gevoelens. Een ouder of begeleider kan daar bij helpen door
voorbeelden te geven, zoals ‘Ik vind de klei koud aanvoelen’, of ‘Hé, hier zit
een hard stukje in de klei…. Het lijkt wel een steentje.’ Het benoemen van wat
je ziet en voelt/ervaart vanuit ik-zinnen, nodigt het kind uit om ook te benoemen wat hij of zij ervaart. Tevens nodigt het uit om met jou mee te kijken en
voelen, wat goed is voor de wederkerigheid in het contact.

2.5.1 Benoemen
Zoals gezegd is het belangrijk veel te benoemen. Benoemen is op een
vriendelijke manier neutraal onder woorden brengen wat een kind hier en
nu doet, voelt, wil of denkt. Dit zorgt voor erkenning van het kind, en voor
bewustwording. Bijvoorbeeld: ‘Jij wilt graag nog even spelen.’ of ‘Je voelt je
verdrietig.’ Door dit soort dingen eerst te benoemen, is het daarna gemakkelijker gedrag te sturen en conflicten te voorkomen. Bijvoorbeeld: ‘Je wilt nog
even spelen, dat begrijp ik. Maar we gaan nu eerst even in bad, daarna mag
je weer verder spelen.’
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2.5.2 Leren omgaan met emoties
Het kind sensaties en emoties leren herkennen bij zichzelf:
-	Maak het kind bewust van verschillende lichamelijke sensaties, zodat het
die leert herkennen. Benoem sensaties vanuit ‘ik-zinnen’ die jullie samen
ervaren. Bijvoorbeeld: ’Ik vind het water in bad warm voelen’, ‘Ik vind het
ijsklontje koud voelen’, ‘Ik vind de vacht van de poes fijn voelen’, ‘Ik vind die
bloem lekker/vies ruiken’ etc.
-	Maak het kind bewust van alle verschillende emoties, zodat het die leert
herkennen, door emoties te benoemen die je ziet. 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 mooie auto 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 kan doen als het zich verdrietig 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 slaan.’
-	Praat over wat een kind leuk vindt of juist niet leuk vindt.
-	Om de gezichtsexpressie te stimuleren: Laat het kind verschillende
gezichtsexpressies imiteren van plaatjes, van jouw gezicht etc. Doe het
samen en maak er een spelletje van.
-	Probeer elke dag strategieën te leren om met emoties om te gaan. Oefen
dit wanneer er maar weinig of helemaal geen stress is en overleg met een
orthopedagoog/psycholoog als je er zelf niet uitkomt.
Emoties herkennen bij de ander:
-	Geef je eigen emotie aan (bijvoorbeeld ik ben blij) en leer het kind om op je
gezicht te letten als je dat zegt, zodat het kind het woord ‘blij’ koppelt aan
een blije gezichtsexpressie.
-	Geef ook ruimte aan negatieve emoties, omdat het kind die toch wel in de
gaten heeft, maar moeite heeft die te begrijpen. Bijvoorbeeld: ‘Hoorde je
dat ik net aan de telefoon harder ging praten? Dat kwam omdat ik boos
begon te worden.’ Geef ook aan hoe je je eigen emoties reguleert, daar
leert het kind ook van. Bijvoorbeeld: ‘Als ik boos ben, ga ik altijd even rustig
ademhalen, dan word ik weer rustig.’
-	Geef de gradatie van je eigen emotie aan: ‘Ik ben een klein beetje boos,
heel erg blij.’
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-	Geef duidelijk aan wat de reden is van een ervaren emotie: ‘Ik ben blij, want
je geeft me een knuffel.’
-	Bekijk samen afbeeldingen in boekjes en laat de emotie benoemen die op
een plaatje te zien is, of benoem die zelf.
-	Maak gebruik van de zinnetjes die in een boekje staan.
Bijvoorbeeld: ‘Wat doen jullie hier? bromde de beer boos.’
Dit kan aanleiding zijn om het erover te hebben: ‘Hoe klinkt boos brommen?
Waarom zou de beer eigenlijk boos zijn?’
-	Vertel wat andere mensen of kinderen doen en wat ze erbij voelen.
-	Wanneer je speelt met je kind, beeldt dan in het fantasiespel verschillende
emoties uit, zoals de trotse prinses, de boze koning, het verdrietige paardje
et cetera.
Relaties en seksualiteit:
Het is belangrijk het kind uit te leggen dat vriendschap aan bepaalde regels
gebonden is, zoals aardig voor elkaar zijn, elkaar helpen, elkaar geen pijn
doen et cetera.
-	Op elke leeftijd is het mogelijk met het kind te communiceren over relaties
en seksualiteit, ook zonder woorden. Een jong kind bijvoorbeeld dat veel
geknuffeld wordt door zijn ouders, krijgt de boodschap mee dat het de
moeite waard is.
-	Zorg dat het kind al jong leert wat een gepaste afstand tot vreemden is, dus
niet met iedereen gaan knuffelen of gaan praten, omdat het belangrijk is het
kind weerbaar te maken en te leren wat grenzen zijn.
-	Leer het kind dat mensen het kind niet zomaar mogen aanraken als het dat
niet wil. Ook mensen die het kind kent, mogen dat niet zomaar doen.
Leer kinderen dat ze ‘nee’ mogen zeggen en leer ze ‘nee’ van een ander
accepteren.
-	Leer het kind wat privé is aan het eigen lichaam en aan dat van anderen.
-	Probeer alle vragen die het kind stelt te beantwoorden. Als het geen vragen
stelt, kun je zelf over relaties en seksualiteit beginnen. Wacht in ieder geval
niet af.
-	Vertel het kind al vroeg hoe de geslachtsdelen heten. Het is mogelijk hier
eigen woorden voor te gebruiken en daar later gangbare termen aan toe te
voegen. Laat met een plaatje ook aan een jongetje zien hoe een meisje er
uit ziet en andersom.
-	Leer het kind alle lichaamsdelen en de functie goed benoemen.
-	Maak gebruik van voorlichtingsboekjes. Het kind kan niet te veel informatie
krijgen en onthoudt alleen wat het interessant vindt en waar het aan toe is.
20 Aandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen van 4 tot 10 jaar met het Prader-Willi syndroom

-	Spreek veel met het kind over wat het fijn en prettig vindt, of wat het niet
leuk vindt. Dit kan over alledaagse dingen gaan, zoals bepaalde geuren,
kleuren, voorwerpen, stofjes et cetera. Zo leert een kind zichzelf en zijn
eigen voorkeuren goed kennen.
-	Gebruik een gebeurtenis als aanleiding voor een gesprek, bijvoorbeeld een
zwangere buurvrouw, of mensen die gaan trouwen.
Contact met volwassenen:
-	Maak het kind weerbaar. Leer vanaf het begin wat een gepaste sociale
omgang is en wat het tegen vreemde mensen mag zeggen. Bijvoorbeeld:
‘Je mag niet zomaar bij vreemde mensen op schoot gaan zitten’ of ‘Je mag
mensen maar korte tijd aankijken’.

2.6 Aanpak en tips voor op school en de opvang
Het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke
plek in op school/opvang. Deze ontwikkeling heeft bij een kind met PWS
extra aandacht nodig vanwege de problemen die zij hebben in het herkennen van emoties bij zichzelf en bij anderen, en de moeite die zij hebben om
sociale situaties goed te begrijpen. Bovendien zijn kinderen met PWS sterk
op volwassenen gericht en hebben zij minder aandacht voor hun leeftijdgenoten. Om het contact met leeftijdgenoten te verstevigen en daardoor de
sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren, zijn onderstaande tips voor
leerkrachten/begeleiders geformuleerd.
Contact met leeftijdgenoten:
-	Zorg voor voldoende contact met leeftijdgenoten. Ook wanneer het kind
er weinig behoefte aan lijkt te hebben, is het raadzaam dit wel aan te blijven
bieden. Dwing het echter niet af.
-	Spelen met andere kinderen kan de leerkracht/begeleider langzaam
uitbreiden: laat het kind eerst met 1 kind samenspelen, en daarna met meer.
Het spel kan ondersteund worden door zelf actief mee te spelen.
-	Het meespelen met het kind is ook belangrijk, omdat andere kinderen snel
af kunnen haken doordat ze het kind met PWS bijvoorbeeld niet kunnen
verstaan. Vertel aan het kind wat het kind met PWS zegt, zorg voor een
soort ‘vertaling’.
-	Zeg voor wat het kind zou kunnen zeggen tegen het andere kind,
wanneer het dit niet durft of niet goed weet wat het kan zeggen.
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-	Kies voor een spelvorm met twee rollen die elkaar aanvullen,
zoals klant en caissière.
-	Ook met constructiespel is het mogelijk samen te spelen. Bijvoorbeeld: je
kunt samen een toren maken of meehelpen met een ander kind.
-	Je kunt ook parallelspel (als kinderen naast elkaar, maar niet met elkaar spelen) stimuleren, naast een ander kind hetzelfde spel spelen, of met hetzelfde
spelen en af en toe invoegen in het spel van het andere kind.
-	Een kind met PWS dat niet toe is aan een bordspel kan wel een rol spelen
bij het bordspel. Het kind mag bijvoorbeeld steeds de kaarten uitdelen, of
de dobbelsteen gooien, met zijn allen “hihaaa!!!!”roepen als er 6 gegooid
wordt. Uiteraard alleen als het kind dit ook wil en er plezier aan beleeft.
-	In een grote groep kan een kind met PWS snel stilvallen, overweldigd raken
of afgeleid worden. Om dit te begeleiden is het volgende mogelijk: de eventuele gedachten van het kind verbaliseren zodat het leert begrijpen waarom
het zich zo voelt en om te helpen zich te leren herpakken en wel actie te
ondernemen. Bijvoorbeeld: ‘Het is druk op de groep hè, wat gebeurt er veel!
Wat moet je nou doen als het zo druk is?’ ‘Waar zullen we beginnen?’ of
‘Met wie kan ik spelen?’
-	Als je spanning op ziet bouwen bij het kind, is het een idee even samen
met het kind uit de groep te gaan staan en te zeggen: ‘We nemen even een
kleine pauze, het is zo druk, hè!’ en dan vervolgens: ’Wat zullen we doen?’
Algemene tips met betrekking tot de (sociale) communicatie:
-	Geef veel tijd om informatie te verwerken.
-	Gebruik kortere zinnen en vertel niet te veel achter elkaar.
-	Vraag af en toe of het kind de gegeven opdracht of informatie kan herhalen,
zodat je weet of de boodschap goed is overgekomen.
-	Let vooral op bij het geven van nieuwe informatie of als het kind geëmotioneerd is: het kind heeft dan extra veel moeite om informatie te verwerken.
-	Wees heel helder en concreet; het kind kan namelijk niet
‘tussen de regels’ doorlezen.
-	Maak gebruik van ondersteunende gebaren.8
-	Maak gebruik van visuele ondersteuning in de communicatie,
zoals foto’s, pictogrammen en tekeningen.
-	Geef aandacht aan en oefen uitdrukkingsvaardigheden van het kind,
in taal en gezichtsexpressie.
-	Communiceer zelf met veel gezichtsexpressie, laat je duidelijk aflezen en
8

w
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attendeer het kind op je gezicht maar wees daar wel echt in.

-	Geef veel tijd aan het kind om een reactie te formuleren en ondersteun
door het voor te doen.
-	Neem tijd om volledig te antwoorden, zorg dat je precies duidelijk
maakt wat, wie, wanneer, waar en hoe iets gaat.
-	Overschat het kind niet als er goed taalgebruik is; de verwerking
van gesproken taal loopt over het algemeen trager en het lezen
van sociale informatie is nog onvolledig en verloopt langzamer.
-	Gebruik grote gebaren in een rustig tempo om uitdrukkingen
en uitleg te ondersteunen.

3. Angst, stress en boosheid
3.1 Inleiding
Er kan in de periode van 3 tot 8 jaar een verandering in het gedrag en
temperament van een kind met PWS ontstaan, al dan niet gepaard gaande
met verandering in het eetgedrag (zie ook hoofdstuk 1). Er kunnen meer
stress, onrust en boosheid aan de orde komen in deze periode, evenals meer
rigiditeit en autistische kenmerken. Bij een aantal kinderen kan de diagnose
autisme worden gesteld. Wanneer er zorgen zijn over het gedrag of wanneer
het kind wordt belemmerd in zijn ontwikkeling, of wanneer ouders veel
vragen hebben over de begeleiding, is het belangrijk contact op te nemen
met het Expertisecentrum PWS (Kind en Groei). Stichting Kind en Groei kan
ouders en begeleiders doorverwijzen naar instanties die kunnen kijken wat er
aan de hand is, en kan adviezen geven over hoe met het gedrag om te gaan.
Ook De Hondsberg9 heeft expertise op het gebied van gedrag en PWS.

3.2 Angst en onrust
Ergens in de kinderperiode ontstaan meer angst, stress en onrust bij kinderen met PWS. Dit is kenmerkend voor PWS. Kinderen met PWS houden van
regelmaat en een duidelijke structuur in de dag. Kinderen met PWS kunnen
snel angstig en onrustig worden van zaken die anders zijn dan ze verwachten,
van dingen die ze niet begrijpen, van een omgeving die hen overvraagt, van
te hoge eisen en te veel onduidelijkheid. Dit kan gezien of herkend worden
in gedragingen zoals vermijden, ‘stilvallen’, niet doen wat er gevraagd wordt,
iets blijven herhalen, dwangmatig gedrag, skin picking, vasthouden aan rituelen en vragen blijven stellen. Het is per kind verschillend wanneer dit gedrag
zich ontwikkelt, hoe dit zich uit en ook de heftigheid verschilt. Dit gedrag
ontstaat geleidelijk, en het kan ook van periode tot periode verschillen10. Als
een situatie voor kinderen met PWS onduidelijk is, dan willen ze graag dat het
precies gaat zoals zij het willen. Dit is een manier om controle te krijgen over
de situatie, waardoor hun angst en/of opwinding vermindert. Ze kunnen daar
heel slim, volhardend en dwingend in zijn en testen ook voortdurend de grenzen. Daardoor lijkt het soms alsof zij dit expres doen. Het is echter een manier
om de situatie aan te kunnen.

9

10
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3.3 Boosheid
De meeste kinderen met PWS hebben van tijd tot tijd woede-uitbarstingen
of driftbuien. Dit is zoals vermeld specifiek voor PWS. De mate en vorm van
boosheid verschilt van kind tot kind en ook de leeftijd waarop deze ontstaat.
De buien kunnen een grote belasting zijn voor het gezin en voor het kind zelf.
Er wordt geschreeuwd, gehuild, er kan agressie zijn en het kind kan zichzelf
of anderen zelfs pijn doen.

3.4 Oorzaak boosheid en driftbuien
Een belangrijke reden van deze uitbarstingen is dat kinderen met PWS vaak
een hoge mate van stress en angst kennen, dat ze moeite hebben om met
hun emoties of angst om te gaan en deze adequaat te uiten. Kinderen met
PWS kunnen (schijnbaar plotseling) enorm van slag raken van een eenvoudige verandering in hun routine, maar tegelijkertijd zeer weinig emotie laten
zien wanneer het wel passend is om emoties te tonen, bijvoorbeeld wanneer
iemand gevallen is en heel veel pijn heeft.
Kinderen met PWS zijn vaak angstig of gestrest zonder dat je dit kunt merken. Zo kan een kleine verandering of iets dat niet klopt in hun ogen al een
woede-uitbarsting of huilbui veroorzaken: een verkeerde kleur, iets niet kunnen vinden, of een verkeerde plek van spullen. Een driftbui, huilbui of boosheid is een signaal dat een kind overspoeld wordt met een frustratie waar het
geen raad mee weet. Het kan zichzelf onvoldoende geruststellen en kalmeren.
Het kan een opstapeling van frustraties zijn: de maat kan vol zijn door meerdere frustraties achter elkaar op een dag. Na een aanval van boosheid, gaan
kinderen vaak huilen, zijn ze vermoeid, of gaan ze slapen. Naarmate kinderen
ouder worden, kunnen boosheid en woede-uitbarstingen toenemen.
Het is echter zeer individueel hoe het gedrag zich ontwikkelt.

3.5 Aanpak en tips bij boosheid
In het algemeen is het goed tijdens boze buien rustig te blijven en de volgende tips toe te passen. Zorg ervoor dat maar 1 volwassene zich met het
kind bezighoudt, om verwarring, frustratie of verdere escalatie te voorkomen.
Wat kan je zelf doen?
-	
Blijf rustig en probeer niet emotioneel te reageren: praat bijvoorbeeld met
een besliste en rustige stem.
26
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-	
Het kan soms helpen om iets van de intensiteit van de emotie die het kind
laat zien mee te nemen in de eigen reactie (dat kan zijn in je stem of bewegingen) waarna je die snel ombuigt naar rustig. Hiermee help je het kind
een bruggetje te bouwen en ook een overgang te maken naar rustig. Dit
kan echter alleen wanneer je zelf niet mee wordt gesleept door de emotie
van het kind.
-	
Probeer rustige, langzame en grote bewegingen te maken en daardoor
vertrouwen uit te stralen.
-	
Benoem de emotie die je ziet bij het kind. Benoem bijvoorbeeld,
‘Je bent boos, want je mag niet fietsen. Daar word je boos van,
want dat wilde je graag’.
-	
Gebruik humor, doe gek en grappig om het kind af te leiden
van de situatie als de emotie nog niet te hevig is.
-	
Ga niet in discussie en probeer niet te redeneren met het kind.
Hierdoor verergert de situatie vaak.
-	
Bespreek het incident pas na een tijdje, als het kind en jijzelf echt weer
rustig zijn en het liefst nadat je weer samen iets fijns hebt gedaan/
meegemaakt, zodat de relatie weer helemaal hersteld is van beide kanten.
Daarmee voorkom je dat het weer oplaait.
Wat kan je met het kind doen?
-	
Haal het kind uit de situatie. Zoek als het kan samen fysiek een andere plek
op waar het kan kalmeren; dit kan desnoods al in een andere hoek van de
kamer zijn.
-	
Geef het kind tijd en ruimte om tot rust te komen, liefst op een rustige plek
zonder andere mensen. Zorg ervoor dat iemand in de buurt blijft.
Het gevoel van nabijheid van een vertrouwd persoon is essentieel
om weer rustig te kunnen worden.
-	
Als het kind schreeuwt, zeg dan dat je wilt dat er met een rustige stem
gepraat wordt en dat je anders niet gaat antwoorden. Dit kan een kind
alleen wanneer het behoorlijk controle heeft en op dat moment kan
begrijpen wat je zegt.
-	
Leer een kind dat een nare emotie ook weer voorbij gaat, dat deze ook
weer wegzakt. Bijvoorbeeld: ‘Je hebt verloren met het spelletje, daar ben je
heel verdrietig van, maar als je even gaat spelen, vergeet je dat weer.’
-	
Als het kind angstig, gestrest is of boos, leer het dan om weer rustig te
worden, door bijvoorbeeld samen rustig adem te halen, samen hardop tot
10 te tellen, door het af te leiden, door muziek te gaan luisteren of door een
repeterende activiteit te gaan doen.
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-	
Geef het kind alternatieven voor het gedrag. Bijvoorbeeld: ‘Als je iets niet
meteen kunt vinden, kun je vragen of ik mee help zoeken (in plaats van heel
hard te gaan schreeuwen).’
-	
Als het kind wat ouder is, laat het kind dan zelf een oplossing bedenken
(bijvoorbeeld langzaam tellen, rustig ademen, muziek, stressballetjes etc.).
-	
Neem het voorval pas door nadat het kind rustig is geworden (en het
contact weer rustig en fijn is) en bespreek het samen: wat gebeurde er,
waarom, en hoe had het voorkomen kunnen worden? De bespreking is
belangrijk om een herhaling van het boze gedrag te voorkomen en om
mogelijk te achterhalen wat de trigger was.

3.6 Aanpak en tips voor het omgaan met onrust
Kinderen met PWS hebben door de snel getriggerde bezorgdheid en onrust
behoefte aan duidelijke regels en grenzen, en daarnaast aan nabijheid,
geruststelling en onvoorwaardelijke steun. Een omgeving die consequent en
duidelijk communiceert, zorgt ervoor dat kinderen met PWS zich veilig voelen
en adequaat kunnen reageren. Als niet alle mensen die met het kind te maken
hebben dezelfde grenzen en regels hanteren, schept dat verwarring en onrust,
en dat kan voor grote problemen in het gedrag zorgen. Een klein verschil per
setting in regels hoeft geen probleem te zijn, als dat verschil maar begrepen
wordt en consequent toegepast wordt op die plek. Ook wanneer dit nog niet
aan de orde lijkt te zijn, is het al belangrijk om met elkaar te bespreken welke
regels en afspraken je wilt hanteren.
Wat te doen als het kind onrustig is?
-	
In een vroeg stadium van oplopende spanning en onrust: lees de
signalen van onrust goed en zorg dat het kind met PWS bij onrust in een
vroeg stadium wordt ondersteund, afgeleid en tot rust wordt gebracht.
Benoem dat je ziet dat het kind onrustig wordt.
-	
Erken de emotionele onrust: benoem wat je ziet aan emotie bij het kind
en de reden waarom. Bijvoorbeeld: ‘Je dacht dat we zouden gaan fietsen.
We gaan niet en nu ben je onrustig’.
-	
Geef duidelijke woorden aan de emotie die het kind voelt, maar gebruik
niet te veel woorden. Daardoor kan nog meer stress ontstaan.
-	
Maak het visueel door het op te schrijven of te tekenen.
-	
Onrust kan ontstaan door vermoeidheid. Geef het kind voldoende rust,
of laat het een middagdutje doen.
-	
Zoek zelf of samen naar oplossingen om weer rustig te worden, zoals
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samen rustig ademhalen, muziek luisteren of door een repeterende activiteit te gaan doen.
-	
Denk hierbij ook aan dingen waarvan je zelf weet dat je er rustig van wordt
en bespreek dat ook met het kind. Dit is belangrijk voor wederkerigheid.
Het kind is niet de enige die wel eens onrustig is: papa of mama hebben dit
ook en die lossen dat onder andere zo op.
Wat kun je zelf doen?
-	
Blijf zelf rustig en geef niet te veel emotionele reacties. Onrust of boosheid
van jou maken een kind met PWS nog onrustiger; het begrijpt het niet en
kan niet passend op de emotie reageren (door bijvoorbeeld in te binden of
te gaan luisteren).
-	
Geef van tevoren zeer duidelijk aan wat je van het kind verwacht en welk
gedrag je in een bepaalde situatie wilt zien. 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.’
-	
Spreek in korte en heldere zinnen. Geef tijd om deze te verwerken (soms
duurt het 10 seconden voor iemand met PWS informatie verwerkt heeft).
-	
Bespreek met elkaar de regels en grenzen en houd je daar 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 met PWS de grenzen en regels begrijpt en dat ze ook
passen bij wat het kind aankan. Overschat het verbale begrip daarbij niet.
Regels helpen om duidelijkheid te geven waardoor emoties minder snel
oplopen.
-	
Stressvermindering: pas de verwachtingen en eisen aan het niveau van het
kind aan. Vooral als een kind zich verbaal goed presenteert, is er snel sprake
van overschatting en overvraging.

3.7 Aanpak bij herhalen, dezelfde vragen en repetitief vertellen
Het komt veel voor dat kinderen met PWS vaak dezelfde vraag stellen of veel
vragen over hetzelfde onderwerp. Dit herhalen laat zien dat ze ergens onrustig over zijn, of bezorgd. Herhaling kan dan rust of meer duidelijkheid geven.
Ook als ze informatie niet kunnen bevatten, omdat het te veel is, of nieuw
voor hen, kunnen ze veelvuldig (dezelfde) vragen blijven stellen. Sommige
kinderen willen veel over bepaalde onderwerpen weten; het is dan soms lastig
om de grens te trekken en te herkennen of de vragen uit nieuwsgierigheid en
leergierigheid worden gesteld, of vanuit obsessie en onrust.
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Veelvuldig vragen gebeurt ook om aandacht op te eisen of om iemand aan
de praat te houden, ook bij mensen die het kind niet kent. Er zijn kinderen met
PWS die heel veel dingen vragen die hen niet aangaan. Het is dan belangrijk
om een duidelijke grens te stellen over wat ze wel en niet mogen vragen aan
mensen om hen heen. Repetitief vertellen komt ook vaak voor, dit is vertellen
over hetzelfde onderwerp. Veel kinderen met PWS hebben beperkte gespreksonderwerpen en vertellen of vragen er ook telkens hetzelfde over. Er is weinig
inzicht in de beleving van de gesprekspartner; veel kinderen met PWS lijken
moeite te hebben met het duidelijk vertellen wat hen bezighoudt.
Tips voor het omgaan met het repetitief vragen stellen van het kind:
-	
Probeer zo helder mogelijk te communiceren voor het kind, zodat er geen
onduidelijkheid bestaat en de kans op vragen stellen vermindert.
-	
Als je iets verteld hebt, bedenk dan waarom iets dan toch niet duidelijk is
voor het kind en leg het nog een keer uit.
-	
Als het kind echt niet begrijpt wat je zegt, dan blijft het kind herhalende
vragen stellen om het toch te begrijpen. In dat geval kun je proberen
opnieuw de zin met andere woorden uit te spreken tot het duidelijk is.
-	
Om zeker te weten dat je begrepen bent: laat het kind eerst herhalen wat
je gezegd hebt.
-	
Visualiseer wat er gaat gebeuren (schrijf op, teken, picto’s, foto’s), ook al
lijkt het kind goed te spreken en te begrijpen.
Als het kind toch herhalende vragen gaat stellen:
-	Stel een limiet voor vragen stellen door aan te geven: ‘Je mag nu nog 2 [of
3 etc.] vragen stellen.’ Na de afgesproken limiet kun je het kind vragen om
het antwoord te herhalen en te bevestigen dat het antwoord gehoord en
begrepen is.
-	Stel een limiet aan het aantal antwoorden: Maak duidelijk dat er slechts
een aantal keer (bijvoorbeeld 3 of 4 keer) geantwoord wordt. Visualiseer
je antwoorden met een gebaar (hoeveelheid vingers omhoog steken)
en houd je er aan.
-	Wanneer er veel vragen over (het tijdstip van) eten komen: Gebruik
een visuele voorstelling om naar te verwijzen en om aan te herinneren:
hoe laat eten we ook alweer? Maak gebruik van een klok als dat mogelijk is,
je kunt ook een speelgoedklok naast de echte klok hangen om te laten zien
wanneer het tijd is.
-	Als het kind toch blijft volhouden met vragenstellen: herhaal dan de
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afspraak. Benoem bijvoorbeeld dat het jammer voor het kind is, maar
dat dat de afspraak is.
-	Benoem naar je kind toe dat het graag vragen stelt, maar dat het belangrijk
is om dit niet te veel te doen (als sociale regel).
-	Als het kind een vraag stelt puur om een reactie of aandacht van jou te krijgen, kun je ingaan op iets anders wat er in de vraag zit. Het gaat erom dat
je iets terugzegt, het kind wil namelijk aandacht van jou. Je hoeft dan niet
in te gaan op de inhoud van de vraag maar je kunt variëren in de toon van
zeggen, het ritme, het onderwerp, de klankkleur of je zegt iets terug in een
brabbeltaal. Hierdoor ga je op een speelse manier met het vragenstellen om.
Tips voor het omgaan met het repetitief vertellen van het kind:

-	Bij repetitief vertellen kun je aangeven hoe lang het kind nog over een
bepaald onderwerp mag vertellen (bijvoorbeeld 5 minuten). Visualiseer dit
via de klok of een timer en houd je eraan, ook al is de verleiding groot om
nog te reageren.
-	Leid het kind af en begin over een ander onderwerp.
-	Breid gespreksonderwerpen uit door vragen te stellen, door er samen over
te praten, door andere onderwerpen aan te snijden.

3.8. Aanpak en tips voor op school en de opvang
Het vertonen van angst, stress en onrust is kenmerkend bij kinderen met PWS.
Om met die onrust en stress om te kunnen gaan, vinden zij regelmaat en een
duidelijke structuur in de dag prettig. Kinderen met PWS kunnen snel angstig
en onrustig worden van zaken die anders zijn dan ze verwachten, van dingen
die ze niet begrijpen, van een omgeving die hen overvraagt, van te hoge
eisen, van overprikkeling en te veel onduidelijkheid.
Tips voor het bieden van structuur en voor het vermijden van overprikkeling:
-	
Als het kind bij binnenkomst in de ochtend onrustig is in een klas/de
opvang; geef het kind met PWS dan een rustig plekje om te zitten zodat het
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 de tijd om de verandering
te verwerken.
-	
Leg de dag of een leertaak in korte en heldere zinnen uit. Geef tijd om de
informatie te verwerken (soms duurt het 10 seconden voor het kind de
informatie verwerkt heeft).
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-	
Als het kind moe of overprikkeld is: laat het gedurende een pauze even
binnen blijven. Let op: laat dit een uitzondering zijn, anders gaat het kind
verwachten dat het binnen mag blijven tijdens de pauze.
Maak dus duidelijk dat het een uitzondering is.
Kinderen met PWS kunnen ook (schijnbaar plotseling) enorm van slag raken
van een eenvoudige verandering in hun routine, maar tegelijkertijd zeer weinig emotie laten zien wanneer dit passend is. Bijvoorbeeld wanneer een klasgenootje hard is gevallen en veel pijn heeft. Een driftbui, huilbui of boosheid
zijn vaak signalen dat een kind overspoeld wordt met een frustratie waar het
geen raad mee weet. Het kind kan zichzelf vaak onvoldoende geruststellen en
kalmeren en daarom is steun uit de omgeving belangrijk. Ook is het belangrijk
om de relatie goed te herstellen, nadat het kind boos is geweest. Blijf het kind
positief benaderen.
Tips voor het omgaan met stress en onrust:
-	
Stel een signaleringsplan voor stress en onrust op met de ouders, IB-er,
orthopedagoog en/of het kind zelf.
-	
Lees de ‘onrust en stress’ signalen goed en zorg dat het kind 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 regelmatig zodat het zich niet alleen voelt. Overleg pas of het kind
terug kan naar de klas als het echt weer rustig is.
-	
Waarschuw als het mogelijk is het kind met PWS iets eerder als er een
overgang naar een andere activiteit aan komt, zodat het zich daar op
kan voorbereiden.
-	
Geef individueel goed aan hoeveel tijd een kind nog heeft om aan een taak
te werken – het kan onrustig en gestrest worden als het de taak niet af
heeft, en er toch mee moet stoppen. Als het kind 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 je verwachtingen en eisen aan het niveau van het
kind aan. Vooral als een kind zich verbaal goed presenteert, is er snel sprake
van overschatting en overvraging.

4. Cognitieve inflexibiliteit
4.1 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 zich zonder al te veel moeite kunnen aanpassen als de routines thuis
of op school plotseling veranderen. Kinderen en volwassenen die moeite hebben met cognitieve flexibiliteit, kunnen emotioneel of boos worden, als er veel
verandert in hun omgeving.

4.2 Problemen die ontstaan door cognitieve inflexibiliteit11
Kinderen met PWS neigen naar een vrij starre, concrete manier van denken,
en functioneren het best binnen vaste routines en een vast dag- of 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 zo de
omgeving voor hen zo veilig en voorspelbaar mogelijk te maken. Hier kunnen
zij zeer volhardend aan vasthouden.
Vanwege hun cognitieve inflexibiliteit, hebben zij vaak moeite met een verandering. Bijvoorbeeld: Krijgen kinderen 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 vaak een steeds
groter probleem naarmate kinderen ouder worden.

4.3 A
 anpak en tips: balans tussen structuur en flexibiliteit
en het doorbreken van rituelen
Het structureren van de dag en week wordt vaak toegepast bij kinderen met
PWS. Door die structuur aan te brengen, wordt de voorspelbaarheid groter
voor het kind en wordt het minder blootgesteld aan veranderingen, die weer
11

32

Aandachtspunten en gedragsadviezen voor kinderen van 4 tot 10 jaar met het Prader-Willi syndroom

Z
 ie het onderzoek van Kate Woodcock over cognitieve (in)flexibiliteit bij mensen met PWS:
http://www.katewoodcock.com/dissemination
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angst of stress uitlokken. Maar een omgeving met te veel structuur kan er ook
voor zorgen dat het kind met PWS niet leert omgaan met veranderingen en
de emoties die ze kunnen oproepen. Het gaat er om een balans te vinden: de
juiste mate van structuur geven om duidelijkheid en rust te creëren en tegelijk
ook de juiste mate van flexibiliteit oefenen, zodat kinderen met PWS met
verandering leren omgaan. Resultaten uit onderzoek wijzen voorzichtig in de
richting dat het oefenen vooral goed lijkt te werken op de leeftijd dat kinderen met PWS naar het basisonderwijs gaan, maar het lijkt goed om zo jong
mogelijk te beginnen.
Ouders/verzorgers kunnen bewust situaties creëren waarbinnen kinderen met
PWS met flexibiliteit oefenen. Zo is het een idee te starten met het aanbrengen van kleine variaties in dagelijkse situaties waar het kind nog géén belang
aan hecht, zodat op een ontspannen manier met flexibiliteit wordt geoefend:
-	In spelletjes is veel variatie aan te brengen en iets anders te doen dan het
kind verwacht. Bijvoorbeeld: De kaarten op een andere manier schudden,
anders neerleggen (sneller of langzamer), op een andere plaats leggen.
-	Flexibiliteit is te oefenen met kinderspelletjes, zoals ‘Daar komt een
muisje aangelopen.’ Dit spel vinden kinderen leuk omdat er een bepaalde
structuur en verwachting in zit. Daar kun je mee variëren: Soms komen
de muisjes snel, soms langzaam, soms in de nek, soms op de buik
en dan weer op de arm.
-	In liedjes, versjes en gesprekjes is het mogelijk te variëren door het iets
anders te zingen of te zeggen (woorden, toonhoogte, snelheid etc.).
Ook is het mogelijk te variëren in gedrag. Bijvoorbeeld: wanneer het kind iets
wordt aangereikt is het normaal dit recht vooruit te doen op borsthoogte,
maar dit kan ook lager, een beetje naar rechts, hoger, naar links, snel of langzaam. Als het in de voorgaande gevallen goed lukt te variëren is de volgende
stap om te kijken wat er gebeurt als er meer variatie wordt aangebracht in
routines waar het kind wel belang aan hecht. Het gaat bijvoorbeeld om het
veranderen van de volgorde waarin activiteiten worden gedaan of routines en
rituelen anders laten doen. Voor kinderen met PWS is het dan wel fijn dat
zij het gevoel hebben dat zij zelf (een mate van) controle hebben en zelf
een keuze mogen maken. Belangrijk is ook dat het kind het oefenen aan kan
(niet te moe is bijvoorbeeld) en, hoewel een beetje frustratie niet erg is, er
niet van overstuur raakt. Het is daarnaast belangrijk niet in een machtsstrijd
terecht te komen.
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Je kunt bijvoorbeeld op de volgende manier oefenen:
-	Wil het kind hetzelfde boek iedere dag lezen?
Kies zelf twee andere boeken waar het kind uit mag kiezen.
-	Wil het kind steeds hetzelfde op zijn of haar boterham?
Kies zelf twee andere soorten beleg waar het kind uit mag kiezen.
-	Wil het kind vaak een bepaalde trui aan? Zeg dat het de volgende dag mag,
maar dat het vandaag een andere trui moet kiezen. Of benoem dat het voor
vandaag wel mag, maar dat het kind morgen een andere trui moet kiezen.
Wanneer je in een strijd terecht komt of als het kind erg overstuur raakt,
kun je benoemen dat het vandaag nog voor één keer wel mag. Bereid het
kind alvast voor dat het de volgende keer wel op jouw manier gaat. Het is
belangrijk dat je niet in een machtsstrijd terecht komt.
-	Wordt het kind altijd door een bepaalde ouder naar bed gebracht?
Wissel het een keer om.
-	Eet het kind in de ochtend een stukje fruit, en in de middag
een plakje ontbijtkoek? Wissel dat een keer om.
-	Kondig veranderingen van tevoren aan, zodat het kind eraan kan wennen,
wanneer je merkt dat dit een beter effect heeft.
Soms werkt dit echter averechts.
Let op: Op momenten dat een variatie wordt aangebracht in een situatie
waarbij je weet dat het kind het mogelijk niet prettig vindt, dan is het
belangrijk om heel langzaam te spreken en te bewegen en ook wat groter te
bewegen (duidelijk in taal en bewegingen), zodat het kind kan zien wat
je doet en de tijd heeft deze nieuwe informatie te verwerken.

4.4 Leren omgaan met veranderingen en het doorbreken van rituelen
Helaas kan een ouder/verzorger niet elke verandering voorkomen. Naast het
creëren van een balans tussen structuur en flexibiliteit, kunnen ouders/verzorgers kinderen met PWS helpen om te gaan met een verandering. Is duidelijk
dat er een verandering aankomt in het dag- of weekprogramma? Probeer dan
de volgende tips:
-	Door een kind met PWS eerst te melden dat er een verandering aankomt en
pas daarna te zeggen wat die verandering is, staat het kind er meer open
voor en zal het de verandering eerder accepteren.
-	Door bijvoorbeeld eerst een meldkaart te tonen en dan pas de verandering
te vertellen, weet het kind dat er een verandering wordt aangekondigd en
luistert het beter. De meldkaart is een felgekleurde en kenmerkende kaart
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en is een duidelijk signaal. Toon de kaart en zeg: Er gaat iets veranderen.’
Het kind 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). Het kind leert dan dat een verandering niet per se slecht
hoeft te zijn, maar ook leuk. Daarna kan de kaart worden gebruikt in situaties met negatieve veranderingen.
-	Gebruik visuele ondersteuning voor een dag- of weekoverzicht zoals een
bord met vaste regels en afspraken. Voeg veranderingen, zoals een doktersbezoek, meteen toe aan het bord. Als het kind het moeilijk heeft met die
verandering dan kan hij of zij dat aangeven. Vervolgens kan er over gepraat
worden en een oplossing overeengekomen en genoteerd worden.
-	Probeer een verandering in een positief daglicht te plaatsen door deze aan
te kondigen als een grote verassing of door de controle terug te geven door
aan te geven dat er iets gaat gebeuren waarbij de hulp van het kind nodig is.
-	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…..’
Wordt het kind met PWS toch met een onverwachte verandering
geconfronteerd?
-	Zorg dat het kind 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 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 met PWS bijvoorbeeld te vragen de weg
te wijzen, zodat je samen terug kunt gaan.
-	Complimenteer het kind met PWS telkens als het een verandering zonder
problemen aanvaardt.

4.5 Aanpak en tips voor op school en de opvang
Structuur bieden is belangrijk om rust en duidelijk te scheppen voor een kind
met PWS. Maar te veel structuur kan er ook voor zorgen dat het kind met
PWS niet leert om te gaan met veranderingen. Het gaat erom de juiste mate
van structuur te geven en om ook de juiste mate van flexibiliteit te oefenen,
zodat kinderen met PWS met verandering leren omgaan. Op school/opvang
kan er geoefend worden met het verbeteren van de cognitieve flexibiliteit.
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Belangrijk is wel dat het kind het oefenen aan kan (niet te moe of overprikkeld
is bijvoorbeeld) en, hoewel een beetje frustratie niet erg is, er niet van overstuur raakt. Belangrijk is om makkelijk te beginnen door eerst te oefenen met
kleine variaties aanbrengen in dagelijkse gedragingen waar het kind nog geen
belang hecht aan de uitvoering (in volgorde/personen/materialen), zodat je
een ontspannen speelveld hebt om met flexibiliteit te oefenen.
Schakelen bij leeractiviteiten
Kinderen met PWS worstelen er soms 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 met PWS meestal weinig tot geen tijdsbesef
hebben, waardoor ze niet snappen dat er soms tijdsdruk bestaat. Je kunt kinderen met PWS helpen om te schakelen van de ene naar de andere taak:
-	Wees duidelijk over de tijdsduur die het kind krijgt om een taakje af te werken of wanneer de taak klaar moet zijn – visualiseer dit.
-	Geef meerdere kleinere taakjes die sneller afgerond kunnen worden in
plaats van 1 grote taak.
-	Als het kind een eigen leerlijn volgt en bijvoorbeeld maar de helft van de
sommen op het blaadje hoeft te maken, bied dan ook daadwerkelijk de helft
van het blaadje aan. Veel kinderen hebben anders de neiging om toch alle
sommen af te willen maken.
-	Herinner het kind er onderweg aan over hoeveel tijd het nog heeft. Zeg:
‘Over 2 minuutjes starten we met de volgende activiteit.’ Dit helpt om over
te schakelen naar een nieuwe (leer)activiteit of opdracht.
-	Als het kind 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.
-	Zorg ervoor dat het kind niet te vaak moet wisselen van taak, overschakelen
kost hen veel tijd en energie.
-	Houd rekening met de langere verwerkingstijd van kinderen met PWS.
-	Kinderen met PWS worden snel moe. Doe nieuwe of moeilijke dingen aan
het begin van de dag.

5. Problemen in de sensorische informatieverwerking
5.1 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. Iemand neemt prikkels op door te kijken, voelen, horen en proeven,
maar ook door te voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen
je maakt (propriocepsis) en door je gevoel voor evenwicht en balans (vestibulaire systeem). Wanneer je niet goed op prikkels reageert, dan kan het zijn
dat je niet alert bent, of juist te alert. Precies alert genoeg zijn is nodig om te
kunnen leren of om mee te kunnen doen aan activiteiten.

5.2 Problemen in de sensorische informatieverwerking
Uit de praktijk blijkt dat de SI bij veel kinderen met PWS een probleem vormt,
maar exacte gegevens zijn er niet bekend. Vanaf 2018 wordt er een promotieonderzoek gedaan door Anja Roubos12 waarin onderzocht wordt wat de
relatie is tussen zintuiglijke informatieverwerking en het cognitieve, emotionele en gedragsmatig functioneren bij (onder andere) mensen met PWS. Als
er relaties gevonden worden tussen deze gebieden, geeft dat hopelijk in de
toekomst aanknopingspunten voor toepassingen voor kinderen.
Bij kinderen met PWS is de verwerking van prikkels minder goed geregeld
en vormt de SI vaak een probleem. Sommige kinderen willen niet aangeraakt
worden, of ze vermijden beweging, omdat er problemen zijn in de balans.
Andere kinderen vinden tandenpoetsen een vervelend gevoel of willen
bepaalde kleding zoals sokken niet dragen. Er kunnen ook problemen zijn met
de alertheid. Prikkels die op kinderen met PWS afkomen, worden langzamer
verwerkt en het duurt ook langer voordat zij een reactie geven. Soms zie je
nauwelijks een reactie, of pas veel later. Andere kinderen hebben last van slaperigheid overdag (zogenaamde ‘daytime sleepiness’). Ook kunnen kinderen
met PWS soms juist sneller op prikkels reageren en dan is er impulsief gedrag
te zien. In het algemeen: onvoorspelbaar gedrag en boosheid kunnen samenhangen met SI-problemen.
Doordat de prikkelverwerking vertraagd dan wel afwijkend is, ervaren kinderen met PWS ook minder snel pijn. Bij een armbreuk kunnen ze bijvoorbeeld
12
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geen pijn ervaren. Ook zijn ze heel gevoelig voor blauwe plekken of bloeduitstortingen bij een duw of een val. Doordat ze minder gevoelig zijn voor
prikkels, hebben ze vaak minder gevoel voor of het (te) warm of (te) koud is
binnen- of buitenshuis.

ten, zodat kinderen kunnen registreren wat iemand doet. Kinderen met PWS
kunnen ook problemen hebben met de alertheid. Ze zijn op verschillende
manieren alerter of juist rustiger te maken, zodat ze beter kunnen reageren op
de wereld om hen heen.

Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe de prikkelverwerking verloopt
van het kind met PWS en wat het nodig heeft. Fysiotherapeuten of ergotherapeuten, die kinderen met PWS behandelen, hebben vaak kennis van SI en
weten op welke manier kinderen op het terrein van prikkelverwerking begeleid kunnen worden. Er zijn veel individuele verschillen te zien, waardoor het
raadzaam is een individueel profiel op te laten stellen.

Kinderen met PWS alerter maken kan door:
-	Te stoeien en het kind stevig vast te pakken.
-	Het kind op een trampoline te laten springen.
-	Het kind op te tillen, om te draaien en rond te zwaaien.
-	Als het kind wat afwezig reageert, kan het kind ‘wakker worden geschud’:
Wrijf het kind even stevig over beide armen en zorg dat het kind weer contact maakt.
-	Het kind met veel intonatie in de stem aanspreken.
-	Soms zijn kinderen met PWS overdag moe en daarom minder alert: zorg
dat zij genoeg kunnen slapen, ook overdag.

5.3 Wat is skin picking?
Een groot aantal mensen met PWS doet in meer of mindere mate aan skin
picking: overmatig pulken en krabben aan de huid, van bijvoorbeeld handen,
voeten, benen, nagels, neus of lippen. Veel kinderen beginnen daar al mee
op jonge leeftijd. Soms zijn het wondjes of korstjes waaraan gekrabd wordt.
Soms ontstaan er wondjes door het krabben. Ook aan pleisters of haakjes aan
nagels kan gepulkt worden. Bij chronische of ernstige stress kan skin picking
verergeren. Ook kan er aan skin picking worden gedaan bij de anus en de
vagina. Skin picking is vaak een blijvend probleem, wat 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.

5.4 Waarom doen kinderen met PWS aan skin picking?
Het vermoeden bestaat dat skin picking kan ontstaan door verveling. Dit
wordt weer in verband gebracht met SI-problemen: kinderen voelen zich wel
eens ondergestimuleerd en worden door het skin picken weer alerter. Anderzijds wordt het in verband gebracht met stress of onrust: wanneer kinderen
met PWS veel of langdurig stress ervaren, kan skin picking verlichting brengen.

Kinderen met PWS rustiger maken kan door:

-	Zelf heel rustig te bewegen.
-	Zachter en rustiger te praten tegen het kind met PWS.
-	Het kind met PWS rustig te wiegen op muziek.
-	Massage met een diepe druk geven.
Doordat kinderen met PWS prikkels minder goed kunnen verwerken,
voelen zij pijn minder goed en zijn ze minder gevoelig voor (te) warme
of (te) koude ruimtes.
Kinderen met PWS zijn te helpen door:
-	Als zij zijn gevallen of zich gestoten hebben, is het goed om niet alleen naar
de pijn te vragen, maar ook goed te kijken naar de eventuele wond om in te
schatten hoe ernstig het is.
-	Zorg voor geschikte kleding voor elke weersomstandigheid. Kinderen met
PWS zullen deze kleding niet zelf aantrekken of uitdoen. Zij moeten hieraan
herinnerd worden.

5.5 Aanpak en tips voor sensorische informatieverwerking
Prikkels die op kinderen met PWS afkomen worden langzamer verwerkt en
daardoor duurt het voor hen langer voordat ze een reactie kunnen geven. Kinderen met PWS kunnen worden geholpen bij het verwerken van prikkels door
ze tijd te geven voor een reactie en zelf wat langzamer te bewegen en te pra-
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5.6 Aanpak en tips voor skin picking
Voor een kind met PWS is het moeilijk om te stoppen met skin picking zonder
hulp van buitenaf. Het stoppen van skin picking vraagt vaak veel tijd. Deze
tips kunnen helpen om skin picking te verminderen:
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-	Vingernagels wekelijks kort knippen.
-	Dagelijks de handen en onderarmen insmeren met huidcrème.
-	Tijdens rustige activiteiten, zoals televisiekijken of voorlezen, kan het kind
met PWS in de verleiding komen om aan skin picking te doen. Om het kind
daarvan af te leiden, is het een optie de handen bezig te houden door bijvoorbeeld in een voorwerp te knijpen, kralen te rijgen of te kleuren.
-	Is de oorzaak van skin picking juist stress, dan kan het goed werken om het
kind met PWS zelf te vragen wat de oorzaak van die stress precies is. Kan
die stressfactor weggenomen of sterk verminderd worden, dan vermindert
vaak ook het pulken en krabben.
-	Begeleid het kind bij een toiletbezoek als er het vermoeden bestaat van
skin picking bij de anus of vagina.
-	Eventueel kan een beloning gegeven worden als een kind een periode
niet aan de huid krabt. Dat kan gebeuren na een aantal uren, een volledige
dag of een week afhankelijk van wat is afgesproken. Een beloning kan een
puzzel zijn of een ander klein cadeautje. Let echter op dat dit niet stressverhogend werkt, want de kans dat het kind toch krabt (onbedoeld) is groot.
-	Geef complimenten tijdens de periode waarin een kind niet aan de huid krabt
en zeg regelmatig hoe mooi en gezond de onbeschadigde huid eruitziet.
-	Laat een sensorisch profiel van het kind maken door een SI-therapeut.
Bespreek indien nodig samen met een SI-therapeut op welke manier het
kind sensorisch gestimuleerd kan worden.
Tips als er door skin picking een wond is ontstaan:
-	Bedek wondjes die zijn ontstaan met een gaasje of verband.
-	Gebruik beschermende bandages of handschoenen voor in de nacht. Een
mogelijkheid is ook een lange sok 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 kinderen 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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5.7 Aanpak en tips voor op school en de opvang
Om goed deel te kunnen nemen aan de activiteiten op school of in de
opvang, is het voor kinderen met PWS belangrijk dat ze alert genoeg zijn en
tijd genoeg krijgen om prikkels en informatie te verwerken.
Praktische tips hiervoor zijn:
-	Een kind met PWS zal in het algemeen in de ochtend meer energie hebben,
geef daarom leertaken die concentratie vereisen in de ochtend.
-	Bekijk gedurende de dag of het kind alert genoeg is om aan een leertaak of
activiteit te beginnen. Is het kind niet alert? Laat het even springen, rondlopen of met het hele lichaam bewegen.
-	Spreek het kind aan met een levendige intonatie.
-	Bied het kind materiaal aan voor de sensorische prikkelverwerking, zoals
zand, klei of water.
-	Soms zijn kinderen met PWS overdag moe en daarom minder alert: zorg dat
er ergens een plekje op school/opvang is waar het kind kan slapen. Soms
heeft het kind meerdere korte slaapjes nodig (van ongeveer 10 minuten).
-	In verband met het verwerken van de informatie, is het goed om na het
geven van informatie of een vraag 10 tellen te wachten op een reactie van
het kind met PWS.
-	Door rustig te spreken of bewegingen rustig voor te doen, krijgt het kind
met PWS de tijd om te registreren wat gezegd of gedaan wordt.
-	Vanwege hun moeite met balans en coördinatie kunnen kinderen met PWS
tijdens fysieke activiteiten en gymles extra ondersteuning nodig hebben.
-	
Bekijk of het kind met PWS te warm (bij hoge temperaturen) of te koud gekleed is op school/opvang. Kinderen met PWS zijn vaak minder gevoelig voor
warmte en kou en zullen niet zelf geschikte kleding aantrekken of uitdoen.
Kinderen kunnen hierdoor bijvoorbeeld oververhit raken. Help hen door hen
eraan te herinneren dat ze een kledingstuk kunnen aantrekken of uitdoen.
-	Tijdens rustige activiteiten zoals voorlezen, kan een kind met PWS in de
verleiding komen om aan skin picking te doen. Om het kind daarvan af te
leiden, kan je de handen bezighouden door bijvoorbeeld in een voorwerp te
knijpen, kralen te rijgen of te kleuren.
-	Als kinderen met PWS zijn gevallen of zich gestoten hebben, is het goed
om niet alleen naar de pijn te vragen, maar ook goed te kijken naar de eventuele wond om in te schatten hoe ernstig het is.
-	Zorg dat een wondje dat op school/opvang ontstaat, bedekt wordt met een
pleister om skin picking zoveel mogelijk te voorkomen.
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6. Zelf emoties reguleren en ondersteuning zoeken
Het hebben van een kind met PWS kan een zeer groot beroep doen op een
ouder of verzorger. Het vergt veel geduld, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Bovendien moet vaak vooraf worden nagedacht over hoe iets aan te
pakken of juist heel snel worden omgeschakeld om een situatie niet uit de
hand te laten lopen. Dit kan een grote belasting zijn, vooral bij vermoeidheid
of overbelasting van de ouder.
Het benoemen, geruststellen en (samen) oplossingen aan het kind aanreiken
bij negatieve emoties wordt emotieregulatie genoemd. Het voortdurende
zoeken naar wat er bij een kind met PWS speelt, hier alert op zijn en adequaat
handelen, maakt dat ouders en verzorgers vaak sneller een moment bereiken
waarop het zelf rustig blijven moeilijk is. Bij te hoge stress is het moeilijk om
rustig, empathisch en aandachtig te blijven. Dit is heel normaal. Het is veel
moeilijker om alle genoemde adviezen in dit boekje te blijven volgen bij stress,
of daar energie voor op te brengen bij vermoeidheid. Onder te hoge stress
wordt ons brein niet meer invoelend, maar gaan we zwart-wit denken, worden
we boos of willen we zelf uit de situatie stappen en hebben de neiging om het
op te geven.
Dit zijn normale processen die bij iedereen spelen, maar bij ouders van een
kind met PWS, is de kans groot dat dit veel vaker voorkomt. Het kan daarom
fijn zijn om andere vaste verzorgers te hebben, die soms de zorg even overnemen (grootouders, PGB-begeleiders, naschoolse opvang etc.). Praten met
elkaar (bijvoorbeeld met de partner en met zorgverleners) helpt de ouder om
zelf weer rustig te worden en in balans te komen. Soms kan het fijn zijn hier
professionele begeleiding bij te krijgen, van bijvoorbeeld een psycholoog of
door het doen van een mindfulness cursus. Want: door goed voor jezelf te
zorgen, kun je ook beter voor anderen zorgen.
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7. Overzicht van de belangrijkste tips

Eten

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zorg voor een eetveilige omgeving

Zorg voor (h)erkenning en leer emoties benoemen

-	Start al vroeg met een vast eetprogramma.
-	Hanteer 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes

-	Maak het kind bewust van alle verschillende emoties bij zichzelf

op vaste tijdstippen.
-	Houd de porties onder controle, schep op voor het kind
en leer aan dat er 1 keer opgeschept wordt.
-	Hanteer vanaf het begin duidelijke regels over hoeveel
het kind mag eten.

-	Geef duidelijk aan wat de reden is van de emotie bij de ander

Onthoud

Onthoud

-	Gebruik eten nooit als straf of beloning
-	Bij wegnemen van eten of geld: niet boos reageren, beschuldigen of

-	Wanneer er van een kind meer gevraagd wordt dan het aankan,

teleurstelling laten blijken. Het (eet)gedrag is onderdeel van het syndroom.
-	Neem contact op met de ouders/verzorgers of arts als het kind niet
wil eten of overgeeft.

-	Overschat het sociaal-emotionele functioneren van het kind niet.

Afspraken

Afspraken

-	Denk na over welke regels rondom het eten en traktaties er binnen het

-	Ondersteun het kind bij emoties die hem/haar overspoelen en maak

gezin worden gehanteerd. Denk hier ver van te voren over na, zodat
dit niet als een verrassing komt.
-	Stel iedereen op de hoogte van de noodzaak om strikt om te gaan
met het vastgestelde eetprogramma van het kind met PWS.
-	Maak heldere afspraken en houd korte lijnen tussen thuis en opvang/
school/sociale omgeving
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en de ander.
en het kind
-	Benoem veelvuldig wat het kind in het hier en nu doet, voelt, wil of
denkt. Benoem dit ook van jezelf.
-	Geef aan wat een kind kan doen als het zich verdrietig of boos voelt.
-	Leer vanaf het begin aan wat een gepaste sociale omgang is, ook in
het contact met vreemden.
-	Probeer elke dag strategieën aan te leren om met emoties om te gaan.

ontstaan er vaak problemen in het gedrag.

duidelijk hoe het kind passend kan reageren.

-	Leg helder en in korte zinnen uit wat je van het kind in bepaalde situaties verwacht.
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Angst, stress en boosheid

Cognitieve inflexibiliteit

Zorg voor (h)erkenning en leer emoties benoemen

Zorg voor een balans in structuur en flexibiliteit

-	Blijf zelf rustig en geef geen emotionele reacties. Straal rust en vertrou-

-	Zorg ervoor dat er ook flexibiliteit gevraagd wordt van het kind en

wen uit.
-	Benoem de emotie die zichtbaar is en help het kind oplossingen te
bedenken.
-	Ga niet in discussie en probeer niet te redeneren met het kind; hierdoor verergert de situatie vaak.
-	Bespreek het incident pas na een tijdje, als het kind echt weer rustig
is en er alweer fijne activiteiten zijn gedaan (en de relatie hersteld is).
Voorkom dat het weer oplaait.

kind heel goed kan volgen wat je doet.

-	Bespreek een mogelijk alternatief plan vooraf.
-	Leer probleemoplossingsvaardigheden aan en oefen strategieën om
met veranderingen om te gaan.

Onthoud

Onthoud

-	Kinderen met PWS zetten vaak zaken naar hun eigen hand om hun

-	Kinderen met PWS kunnen al van kleine onverwachte veranderingen

wereld veilig te houden en zo geen onrust en angst te ervaren.
-	Veel gedragsproblemen ontstaan door onduidelijkheid, vermoeidheid
en overvraging.

-	Blijf oefenen met strategieën; geef niet te snel op.

Afspraken

Afspraken

-	Zorg voor heldere regels die iedereen hanteert en die goed begrepen

-	Maak heldere en duidelijke afspraken die iedereen kent.
-	Noteer of visualiseer deze afspraken.

worden door het kind, waardoor ongewenste emoties minder snel
kunnen ontstaan.
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oefen dit dagelijks, vooral in situaties waarin weinig strijd en stress is.

-	Zorg dat het kind de tijd krijgt om veranderingen te verwerken.
-	Maak bewegingen langzaam en groot en spreek langzaam, zodat het
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boos worden.
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Skin picking
Zorg voor een positieve beleving
-	Focus niet op skin picking, maar leidt het kind af door de handen
bezig te houden tijdens moeilijke momenten of behoed het kind
voor verveling.
-	Bedek wondjes die zijn ontstaan met een gaasje of verband.
-	Bespreek samen met een SI-therapeut op welke manier het kind sensorisch gestimuleerd kan worden.

Onthoud
-	Skin picking kan door stress en onrust ontstaan.
-	Het verminderen en in goede banen leiden van skin picking kost vaak
veel tijd.

Afspraken
-	Maak afspraken over beloningen voor het nalaten van skin picking.
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8.	
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 van 4 tot 10 jaar
met het Prader-Willi syndroom. Dit boekje is tot stand gekomen dankzij
donaties van ouders.

Eindredactie
Melissa Bremmer en Mariëlle Kuijper

Redactie
Elise Zegwaart
Monique Mulder

Vormgeving
Gijs Kuijper

Met dank aan
Dr. Linda Reus (Radboud Universiteit)
Lionne Grootjen (stichting Kind en Groei)
Sabien Olsthoorn (ouder van een kind met PWS)
Anouk Slaats (ouder van een kind met PWS)
Wilrieke Peters (ouder van een kind met PWS)
Alle kinderen die in dit boekje staan afgebeeld
Al onze donateurs

© 2021 Prader-Willi Stichting
Niets uit dit boekje mag zonder toestemming van een van de auteurs
gekopieerd of op een andere manier verspreid worden.

Colofon

Kinderen van 4 tot 10 jaar met het Prader-Willi syndroom
In dit boekje vindt u meer informatie over de opvoeding en begeleiding van
een kind met het Prader-Willi syndroom. Het Prader-Willi syndroom (PWS) is
een zeldzame en complexe aandoening met een genetische oorzaak.
Kinderen met het Prader-Willi syndroom worden gezien als lief en vriendelijk. Vaak zijn zij aanhankelijk en nemen ze mensen voor zich in. Ook hebben
kinderen 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.

