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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. Men-

sen met PWS verschillen van elkaar en ontwikkelen zich op hun eigen unieke 

wijze. Er zijn ook algemene kenmerken, zoals spierslapte, een chronisch hon-

gergevoel, 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 langeter-

mijngeheugen 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 gezelschapsspel-

len, van paardrijden houden of dol zijn op zwemmen.

Het PWS kan tot verschillende medische en fysieke problemen leiden. Daar-

voor zijn eerder boekjes verschenen: ”Medical Alerts” en “Dental Alerts”. 

Bij veel mensen met het Prader-Willi syndroom kunnen ook gedragsproble-

men ontstaan en daar is dit “Gedrag Alerts” boekje voor ontwikkeld. Om 

gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en de positieve eigenschap-

pen 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 (jong)volwassenen. 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 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 (jong)- 

volwassenen met PWS 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.

Tot slot, het begeleiden van (jong)volwassenen 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 mensen 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

1   www.expertisecentrumpws.nl/nieuws/nieuwe-publicatie-up-to-date-over-prader-willi-syndroom
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1.  Eten als trigger

1.1 Gevoel van honger

Mensen met PWS kunnen een continu gevoel van honger hebben en sterk 

(soms obsessief) gericht zijn op eten. Er is een fout in het feedbackmecha-

nisme: het seintje van het verzadigingsgevoel als de maag vol is, wordt niet 

aan de hersenen doorgegeven. 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 verkrijgen, terwijl anderen er relatief weinig mee bezig zijn. Dit 

is ook sterk afhankelijk van hoe de omgeving rondom eten is ingericht. Het 

gaat trouwens niet alleen om eten, maar ook om de hoeveelheid drinken. 

Tot op dit moment bestaan er geen medicijnen die het hongergevoel onder-

drukken, wel zijn er diverse onderzoeken naar mogelijke medicijnen. Om er-

voor 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 mensen 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 iemand met PWS hier niets aan kan doen en dat het niet te onderdruk-

ken valt. Daarom is het heel belangrijk (een basisregel) om nooit te straffen 

of te belonen met eten. 

Voorbeelden van proberen eten te krijgen zijn:

-  Eten naar binnen smokkelen en verstoppen.

-  ’s Nachts eten zoeken. 

-   De discussie aangaan over eten of bij ouders/verzorgers aandringen om 

eten te krijgen.

-  Boze buien krijgen vanwege (het gebrek aan) eten.

-  Eten stiekem meenemen uit winkels.      

-  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 personen met PWS een belangrijke bron van stress. Bovendien 

zijn mensen met PWS zeer stressgevoelig. De combinatie van deze twee fac-

toren zorgt ervoor dat veel gedragsproblemen terug te leiden zijn tot onze-

kerheid over hoe, hoeveel, waar en wanneer er gegeten gaat worden. 

                                 

1.4 Tips en adviezen 

Mensen met PWS hebben behoefte aan een vaste structuur rondom het eten, 

waarbij 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 zijn1:

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 en geef dat door aan mensen 

met PWS en zorg dat iedereen zich daaraan houdt. Zorg dat iedereen in de 

omgeving dit weet.

2.  Controleer de toegang tot:

-  De koelkast, vriezer en voorraadkast;

-  Eetautomaten;

-  (Klein)geld;

-  Afvalbakken;

-  Restjes;

-  Eten voor dieren.

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

https://pwcf.org/wp-content/uploads/sites/18/2015/10/Food-Security-Combined-Pages.pdf
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3.  Vermijd contact met eten buiten de afspraken die gemaakt zijn: 

-  Geef geen snacks op aanvraag.

-  Laat geen etensrestjes slingeren.

-  Zorg dat er geen voeding of drank vrij beschikbaar is. 

-  Houd controle over de etensporties.       

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 

mensen 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 mensen met PWS stiekem eten hebben meegenomen uit een winkel:

-  Let op het gebruik van de goede woorden door niet te vragen of iemand 

wat meegenomen heeft uit de winkel, 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.

1.5 Adviezen voor het juiste dieet en bewegen

De meeste mensen met PWS hebben een veel langzamere stofwisseling  

dan normaal. Ook hebben zij relatief meer vetweefsel dan spierweefsel.  

Neem daarbij het chronische hongergevoel en het is duidelijk dat zij al snel 

veel te dik kunnen worden. De benodigde calorie-inname voor volwassenen 

met PWS is doorgaans lager dan de gewone dagelijkse aanbevolen calorie- 



Aandachtspunten en gedragsadviezen voor (jong)volwassenen met het Prader-Willi syndroom10 Aandachtspunten en gedragsadviezen voor (jong)volwassenen met het Prader-Willi syndroom 11

2.  Angst, stress en onrust

2.1 Angst, stress en onrust

Kenmerkend voor PWS is de verhoogde onrust en angst. Hierdoor hebben 

mensen met PWS de neiging de omgeving en regels in hun eigen voordeel  

te vormen. Ze kunnen daar slim, volhardend en dwingend in zijn en testen  

ook voortdurend de grenzen. Dit lijkt evenals boze buien specifiek aan PWS  

te zijn. Bij onrust ontstaan er verschillende gedragingen zoals huilen, herhalen, 

eindeloos veel vragen stellen, de discussie aangaan, niet meer willen commu-

niceren, boosheid, dwangmatig gedrag, verwardheid, frustratie, ontkenning  

en volharding.

2.2 Redenen van angst, stress  en onrust

Angst en onrust kunnen door veel verschillende oorzaken ontstaan, bijvoor-

beeld door zaken die niet begrepen worden, door de constante zin in eten 

of door te willen zijn als anderen, maar dat niet mogen of kunnen. Bijna alle 

mensen met PWS ervaren onrust bij het moeten maken van keuzes en de 

druk die dat met zich meebrengt. Daarnaast kunnen mensen met PWS niet 

goed tussen de regels lezen of een onderliggende boodschap in een gesprek 

begrijpen. Zij nemen alles letterlijk en begrijpen grapjes vaak niet. Zij ervaren 

onrust als er iets anders gaat dan verwacht. Er kan ook veel onrust ontstaan 

rondom eten, zoals de vraag of er genoeg eten zal zijn, of ze dit wel krijgen, 

hoe ze het krijgen, van wie en wanneer. Er kan onrust ontstaan rondom wisse-

ling van personeel of invallers. Regels of afspraken die onverwachts verande-

ren 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

Mensen met PWS denken anders. Ze hebben (soms) meer tijd nodig om infor-

matie te verwerken en kunnen verward raken als er te veel informatie op hen 

afkomt. Zij worden dan onrustig of angstig en doen koppig of tegendraads. 

Zij hebben veel tijd nodig om informatie te verwerken en een passende reac-

tie te bedenken. Geef ze daarom tijd voor het beantwoorden van een vraag 

voordat je deze herhaalt en zo het gedachteproces onderbreekt. Want in dat 

inname. Voor mensen met PWS die een langzamere stofwisseling hebben en 

een chronisch hongergevoel bestaat het gevaar dat ze snel te dik worden. Het 

is heel erg belangrijk om gezond te eten met magere producten en om veel 

te bewegen. Het blijft belangrijk toezicht te houden op eten en te zorgen voor 

een eetveilige omgeving, zodat er niet te veel wordt gegeten. 

     

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 veel 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.

Tips voor bewegen:

-  Door de lage spierspanning vinden mensen met PWS het vaak lastiger om 

te bewegen en vinden zij het ook niet zo leuk. Een dwingend oefeningen-

schema slaat niet aan (en kan zelfs averechts werken). Het is beter om ie-

mand met PWS veel te laten bewegen tijdens dagelijkse activiteiten.

-  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 be-

langrijke motivatie om te bewegen. 

-  Loop naar het winkelcentrum om een kleine boodschap te halen.

-  Per half uur dat iemand loopt of fietst, verdient hij een ‘streepje’.  

Bij bijvoorbeeld 30 streepjes als beloning een spelletje kopen of  

naar de film of dierentuin gaan!

-  Een hometrainer bij de televisie plaatsen.

-  Af en toe een zitbal of wiebelkussen inzetten voor een actieve zit.

2   https://expertisecentrumpws.nl/kennis/happy-weight-stippenplan-1

https://expertisecentrumpws.nl/kennis/happy-weight-stippenplan-1


Aandachtspunten en gedragsadviezen voor (jong)volwassenen met het Prader-Willi syndroom12 Aandachtspunten en gedragsadviezen voor (jong)volwassenen met het Prader-Willi syndroom 13

veilig voelen en adequaat kunnen reageren. Als niet alle mensen die met de 

persoon te maken hebben dezelfde grenzen en regels hanteren, schept dat 

verwarring en onrust en kan voor grote problemen in het gedrag zorgen. 

-  Het is belangrijk de persoon met PWS op tijd te ondersteunen, af te leiden 

en tot rust te brengen: lees de signalen van onrust daarom goed en zorg 

dat je de persoon met PWS tijdig ondersteunt.

-  Emotionele onrust erkennen en benoemen. Zoek samen naar oplossingen 

om weer rustig te worden. 

-  Blijf zelf rustig en reageer niet emotioneel. Onrust of boosheid van een an-

der maakt een persoon met PWS nog onrustiger. Hij of zij begrijpt dit niet 

en kan niet passend op emoties van anderen reageren (door bijvoorbeeld 

in te binden of te gaan luisteren).

-  Vraag hoe de persoon zich voelt of benoem wat de zichtbare emotie is. 

-  Door veel te praten verergert de stress meestal. Verwoord de boodschap in 

korte en heldere zinnen. Maak het visueel en tastbaar.

-  Als iemand met PWS een boodschap krijgt die hij niet leuk vindt, is hij door 

onrust vaak niet meer in staat om dit te verwoorden en blokkeert hij.

-  Geef voldoende tijd om de informatie te verwerken. Soms duurt het 10 se-

conden of nog langer tot het kwartje valt. Op deze manier kunnen er geen 

misverstanden ontstaan doordat de boodschap niet goed wordt begrepen.

-  Check of de persoon de taak aankan en of hij weet wat er van hem wordt 

verwacht.

-  Choose your battles: kies waar je een strijd over aan wilt gaan. 

-  Onrust kan ontstaan door vermoeidheid. Geef de persoon voldoende rust, 

of laat hem of haar een middagdutje doen.

-  Stressvermindering: verwachtingen en eisen aanpassen aan het intellectu-

ele en (vaak jonge) sociaal-emotionele niveau. Vooral als een persoon zich 

verbaal goed presenteert, is er vaak sprake van overschatting en overvra-

ging. Bedenk dat kunnen niet hetzelfde is als aankunnen. 

De Triple C- methode4 is een goede begeleidingsmethodiek, waarbij niet de 

nadruk gelegd wordt op probleemgedrag, maar op een betekenisvolle invul-

ling van het dagelijks leven en een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie 

met de persoon met PWS. 

4   Voor meer informatie over Triple C: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/prob-

leemgedrag/triplec-gewone-leven-ervaren-oiv-eiv

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. 

Mensen met PWS hebben zeer vaak een jonge sociaal-emotionele ontwikke-

ling, waardoor ze moeite hebben 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. Ze kunnen ook moeilijker schakelen tussen verschillende 

taken of opdrachtjes.

Samenvattend: mensen met PWS bekijken alles vanuit hun eigen standpunt 

en hebben weinig reflectieve mogelijkheden en zelfsturing. Deze kenmerken 

komen overeen met de kenmerken voor een verstandelijke beperking.  

Zij zijn gericht op routines en hebben moeite hun emoties te reguleren.  

Boze buien ontstaan wanneer zij teleurstelling ervaren of wanneer er iets  

niet klopt in hun ogen3.

2.4 Herhalen

Mensen met PWS herhalen vaak wat er gezegd wordt of blijven volhardend 

doorgaan met vragen stellen, voortdurend dezelfde handelingen of bewe-

gingen uitvoeren of zetten zelfs een bepaalde emotie voort. Ook het blijven 

doorgaan met praten over bepaalde onderwerpen komt regelmatig voor. Dit 

wordt persevereren genoemd. Vaak is de onderliggende oorzaak onrust of 

angst door iets wat niet wordt begrepen of overzien, of iets wat onduidelijk 

voor ze is. Ook vermoeidheid kan een rol spelen. Herhaling kan dan rustge-

vend voor hen werken. Hoewel dit heel vermoeiend kan zijn voor ouders en 

degenen die hen begeleiden, is het essentieel dat zij rustig reageren met een 

neutrale houding.

2.5 Tips voor het omgaan met onrust

Mensen met PWS hebben door de verhoogde onrust, stress en angst be-

hoefte aan duidelijke regels en grenzen. Daarnaast hebben ze behoefte aan 

nabijheid, geruststelling en onvoorwaardelijke steun. Een omgeving die con-

sequent en duidelijk communiceert, zorgt ervoor dat mensen met PWS zich 

3   www.expertisecentrumpws.nl/files/nieuws/stichting-kind-en-groei_nieuwsbrief_200918-definitief.pdf

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/probleemgedrag/triplec-gewone-leven-ervaren-oiv-eiv
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/probleemgedrag/triplec-gewone-leven-ervaren-oiv-eiv
https://expertisecentrumpws.nl/files/nieuws/stichting-kind-en-groei_nieuwsbrief_200918-definitief.pdf
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op speelse wijze te verleggen naar een ander onderwerp.  

Met humor is veel te bereiken.

-  De vraag teruggeven naar de persoon: ‘Wat denk je zelf?’,  

of ‘Ik heb antwoord gegeven. Kun je 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.).

-  Laat de persoon met PWS het ‘laatste woord’ hebben.  

Vermijd een machtsstrijd en ultimatum.

2.8 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 de persoon even op zichzelf wil zijn. 

-  Probeer tot een oplossing te komen of schakel een derde partij in.  

Mensen 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 een stapje terug doen’, ‘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 de persoon  

opeens het slachtoffer wordt en jezelf de foute persoon. 

-  Gebruik concrete woorden voor een concrete uitkomst. 

 

 

2.6 Tips voor het stellen van regels en grenzen

-  Geef zeer duidelijk aan welk gedrag in een bepaalde situatie van de  

persoon 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.’ Meestal is het goed om dit al van  

tevoren te bespreken. Dit voorstructureren voorkomt veel onrust.

-  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 de persoon met PWS de grenzen en regels begrijpt. Overschat 

het verbale begrip daarbij niet. Wanneer gewerkt wordt met een team  

begeleiders, is het aan te raden deze afspraken op te schrijven en ze  

desnoods ook voor de persoon met PWS te noteren (in geschreven taal, 

picto’s of foto’s), zodat er geen verwarring kan ontstaan.

 
2.7 Tips bij herhalen

Wanneer een persoon met PWS blijft herhalen, is het allereerst belangrijk  

te achterhalen of de persoon de boodschap echt niet begrijpt. Begrijpt een 

persoon met PWS 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.

-  Probeer de bron van onrust/angst te achterhalen en de nodige informatie 

of geruststelling te geven om dit te verlichten of te voorkomen.

-  Bied duidelijke kaders. Zorg dat goed duidelijk is wat van hem of haar 

wordt verwacht en dat de taak precies duidelijk is. Als het gaat om een 

taak waar ze niet zeker van zijn, ga dan na of ze begrijpen wat er van hen 

verwacht wordt.

-  Deel taken op in kleine overzichtelijke/afgebakende stukken, herleid alles 

naar een taak per keer.  

Is er zekerheid over dat de persoon het antwoord weet of de situatie begrijpt:  

-  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.’, of probeer de aandacht  
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3.  Woede, agressie en problemen in de emotieregulatie

3.1  Woede, agressie en problemen in de emotieregulatie

De meeste mensen met 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 

vorm waarop verschilt van persoon tot persoon. Deze buien kunnen een grote 

belasting zijn voor de woonvoorziening of het gezin. Er wordt geschreeuwd, 

gehuild, er kan agressie zijn en de persoon kan zichzelf of anderen zelfs pijn 

doen. Ook vernieling van spullen komt voor. Voor de persoon met PWS zelf 

is het een grote belasting. Nadien voelt hij of zij zich vaak ‘schuldig’ en is ver-

moeid (bijv. gaan slapen/zich afzonderen). Dit terwijl het energieniveau over 

het algemeen al laag 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 en zijn meestal gericht op individuen. 

3.2 Oorzaken van woede en agressie

Een belangrijke reden van de boze buien is dat mensen 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 adequaat te uiten. De cognitieve inflexi-

biliteit speelt een grote rol. Ze worden vaak overschat en overvraagd. Ze 

kunnen enorm van slag raken van een eenvoudige verandering in hun routine. 

Mensen 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 boosheid 

veroorzaken. 

Ook kan bepaalde medicatie agressief gedrag beïnvloeden, vooral bij mensen 

die er gevoelig voor zijn. Testosteron als hormoonbehandeling bij mannen 

wordt in dit kader soms genoemd, maar onderzoek heeft geen directe relatie 

aangetoond. Algemene studies tonen bovendien aan dat oestrogenentherapie 

bij sommige vrouwen labiliteit kan veroorzaken. Daarbij gaat het met name 

om vrouwen die een verhoogde kans hebben op stemmingsstoornissen (on-

der andere depressie in de voorgeschiedenis, familiaire belasting). Ook het 

gebruik van SSRI antidepressiva en atypische neuroleptica worden met name 

tijdens de start van de behandeling gelinkt aan stemmings- en gedragsacti-

vatie die zich kan uiten in impulsief gedrag, agressie, zelfverwonding en het 

vernielen van goederen. 

3.3 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 of psycholoog van het Expertise-

centrum5 te consulteren.  

De meest voorkomende triggers zijn: 

-  Onrust rondom eten of de aanwezigheid van eten dichtbij. 

-  Angst of onrust, vermoeidheid of een slechte stemming.

-  Overschatting en 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 ver-

keerd begrepen. Vaak blijft alleen hangen wat het meeste indruk maakt, 

zoals het woordje nee of niet.

-  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 hoop of teleurstellingen. 

-  Pesten of fysiek of seksueel misbruik door anderen.

-  Het gebruik van een agressieve toon of straffen van verzorgers.

-  Iemand die hun spullen gebruikt. 

-  Lichamelijk ongemak of ziekte.

3.3.1 Redenen van gedragsveranderingen

Er zijn naast deze triggers ook een paar algemene redenen te noemen die 

gedragsveranderingen kunnen uitlokken. Deze kunnen ontstaan bij het ouder 

worden, omdat er sprake is van overvraging op lichamelijk gebied. Het is be-

langrijk om goed naar de eisen en activiteiten te kijken en die aan te passen. 

Een gedragsverandering kan 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. 

5   https://expertisecentrumpws.nl

https://expertisecentrumpws.nl
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3.4  Tips en adviezen

Het is belangrijk om een veilige en gestructureerde omgeving te creëren, 

waarin volledige duidelijkheid over eten bestaat en waarin de grenzen  

duidelijk zijn en die door alle betrokkenen gekend en gehanteerd worden. Bo-

vendien moet iedereen die werkt met personen met PWS op de hoogte zijn 

van de triggers die boosheid kunnen veroorzaken en weten hoe deze  

te voorkomen zijn. 

Als iemand met PWS toch een boze bui krijgt, probeer dan het volgende:

-  Blijf rustig en reageer niet emotioneel. Probeer vertrouwen uit te stralen.

-  Praat op lage toon en met een besliste en rustige stem. 

-  Geef de persoon tijd en ruimte om tot rust te komen, op een rustige plek 

zonder andere mensen en bied altijd nabijheid. 

-  Praat zo weinig mogelijk. Benoem de zichtbare emotie en help de persoon 

oplossingen te bedenken (langzaam tellen, rustig ademen, muziek, stress-

balletjes 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 en dat hij of zij anders geen antwoord krijgt. 

-  Bespreek het incident pas na een tijdje, als de persoon echt weer helemaal 

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 psycho-

loog/orthopedagoog.

3.4.1 Algemene tips om woede-uitbarstingen te voorkomen

-  Woont de volwassene in een woonvoorziening, maak dan een signalerings-

plan in samenwerking met ouders en verzorgers, dat door de persoon met 

PWS begrepen kan worden. Bijvoorbeeld door te werken met verschillende 

petten, gezichten of kleuren (groen/geel/rood).

-  Wees proactief: Als duidelijk is wat iemand onrust geeft, is het gemakkelij-

ker positief te blijven en uitleg en alternatieven te geven.

-  Wees behulpzaam en ondersteun personen met problemen en probeer 

deze zo snel mogelijk op te lossen. Als iets niet meteen opgelost kan wor-

den, geef dan een tijdschema waarin het besproken zal worden.

-  Maak de persoon met PWS aan het lachen en probeer met humor te voor-
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komen dat de situatie escaleert. 

-  Probeer positieve aspecten van gedrag te benoemen en niet te benadruk-

ken wat fout gaat.

-  Gebruik afleiding en stel voor een spelletje te spelen, iets in de tuin te doen 

of praat over iets waar ze naar uitkijken. Wees creatief en fantasierijk.

-  Erken ze en geef aan dat de gevoelens begrepen worden. 

-  Luister actief en vraag iemand desnoods om zijn of haar gevoelens op te 

schrijven of er een tekening van te maken. Dit toont interesse aan. Als de 

situatie eenmaal gekalmeerd is, is het vervolgens mogelijk deze te evalue-

ren en actie te ondernemen op wat is gezegd of afgesproken. 

3.4.2 Ontspanningstechnieken 

Ontspanningstechnieken zijn belangrijk om aan te leren, zodat in het geval 

van onrust en boosheid deze als ondersteuning gebruikt kunnen worden om 

de persoon met PWS zijn emoties te laten reguleren/weer rustig te laten wor-

den. 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 kan de ontspanning zich 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.

3.4.3 Agressief of gewelddadig gedrag managen6

De persoon die door iemand met PWS wordt aangevallen of uitgescholden, is 

niet altijd de persoon die de agressie heeft veroorzaakt. Dit komt doordat de 

focus ligt op het object of de persoon die op dat moment het dichtstbij is. 

-  Blijf zelf als ouder/begeleider rustig.

6   Voor meer informatie over het leren omgaan met agressie: www.kennispleingehandicapten- 

sector.nl/probleemgedrag/leren/free-learning-omgaan-met-agressie

-  Haal iemand uit de ruimte, waar het misgaat. Zeg rustig, dat diegene naar de 

gang, hal of een ander vertrek gaat. Spreek van tevoren samen zo’n plek af.

-  Wees er alert op dat mensen met PWS heel erg gevoelig zijn voor de toon 

waarop wordt gesproken. De lichtste irritatie of frustratie wordt 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 die verergert of verlengt het incident. 

-  Dreigen en omkopen zijn niet effectief en ethisch niet wenselijk. 

-  Bij sommige mensen kan door aanraking een boze bui verergeren.

3.4.4  Na een incident

Na het incident heeft de persoon 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.  

-  Wacht tot alles rustig is en probeer dan de situatie te bespreken. Praat rus-

tig en gebruik zo weinig mogelijk woorden. 

-  Probeer te ontdekken wat de oorzaak van de boze bui is. Dit is niet altijd 

mogelijk, omdat de persoon het gevoel kan krijgen onder stress te staan, 

omdat hij of zij de oorzaak niet weet.

-  Bij sommige mensen werkt nabespreken juist averechts en ervaart de per-

soon opnieuw hoge stress. 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. Dit was dan de druppel die de emmer vol frustratie deed overlo-

pen. Vaak is de werkelijke oorzaak al in een eerder stadium ontstaan en kan 

het om iets gaan wat in ogen van anderen futiel is, maar voor de persoon 

met PWS niet. 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/leren/free-learning-gehandicaptenzorg
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/leren/free-learning-gehandicaptenzorg
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4.  Cognitieve inflexibiliteit

4.1 Rigiditeit/cognitieve inflexibiliteit

Bij de meeste mensen met PWS is sprake van rigiditeit of cognitieve inflexi-

biliteit. Dat wil zeggen dat zij moeilijk kunnen omgaan met veranderingen. 

Daarnaast is er vaak ook sprake van een sterke voorkeur voor routines en 

rituelen. Mensen met PWS hebben dikwijls selectieve interesses, zoals een 

voorkeur voor het maken van puzzels of woordzoekers. Bovendien kunnen ze 

gemakkelijk een obsessie voor een bepaald ding of een persoon ontwikkelen,  

waar ze dan veel tijd mee door willen brengen. Ook denken mensen met PWS 

vaak heel star en hebben ze er moeite mee iets vanuit een ander gezichtspunt 

te bekijken. 

Personen met PWS denken veelal in de termen ‘zwart of wit’, waardoor de 

nuances ontbreken. Dit hangt ook samen met de jonge sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Een onduidelijke situatie of abstracte concepten zijn vaak moei-

lijk te begrijpen, waardoor soms het omgaan met bijvoorbeeld geld een pro-

bleem kan zijn. 

Het kunnen omgaan met veranderingen varieert van persoon tot persoon en 

kan een groot probleem zijn voor de omgeving. Het is daarom belangrijk per 

individu over een actueel profiel te beschikken van iemands sterktes en zwak-

tes op cognitief, sociaal-emotioneel en adaptief vlak. Veranderingen kunnen 

van allerlei aard zijn: een nieuwe begeleider, een vast ritueel waarvan afge-

weken moet worden of de overgang van winter- naar zomerkleding. Ook een 

onverwachte wegafsluiting kan zorgen voor onrust. Een verandering die de 

ene keer kan zorgen voor een probleem, kan de volgende keer soms wel goed 

verdragen worden. Als gevolg op een verandering die niet goed verdragen 

wordt, ontstaat er onrust en angst en kan er koppigheid ontstaan, herhaald 

vragen, discussiëren, dichtklappen, of boosheid en agressie.

4.2 Oorzaak rigiditeit/cognitieve inflexibiliteit 

De moeilijkheden in het omgaan met veranderingen worden waarschijnlijk 

vooral veroorzaakt door de moeite die iemand met PWS heeft met het verleg-

gen van de aandacht van het ene naar het andere. Hoe groter het probleem 

is om de aandacht te verleggen, hoe meer weerstand er is bij veranderingen. 

Alle mensen met PWS voelen zich veiliger wanneer de verwachtingen helder 

en voorspelbaar zijn. De verhoogde angst en onrust leiden vaak tot rigiditeit 
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van maken. Als je iets niet begrijpt, ga je niet schreeuwen, maar vraag je  

of ik het uit kan leggen. Houd je je niet aan deze afspraken, dan gaan we 

terug naar huis.’ Herinner de persoon met PWS vlak voor het vertrek nog 

eens aan deze afspraak. Doe dat op een positieve manier en is de dag 

perfect verlopen, sluit deze dan positief af met een compliment of bijvoor-

beeld een high five.

-  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 geaccepteerd. 

-  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 er-

vaart de persoon met PWS, dat een verandering niet altijd negatief is.

-  Complimenteer de persoon met PWS telkens als hij/zij een verandering 

zonder problemen aanvaardt. 

-  Kondig zo mogelijk een verandering van tevoren aan. Gebruik een vast te-

ken of zeg een standaard zin: ‘Er is een verandering.’ De persoon met PWS 

weet dan dat er een verandering aankomt en staat meer open om te horen 

wat die inhoudt.

-  Gebruik visuele ondersteuning zoals een bord met vaste regels en afspra-

ken. Een voorbeeld is een weekoverzicht. Nieuwe zaken als een doktersvi-

site of een andere verandering in het normale weekschema moeten onmid-

dellijk op dit overzicht worden aangebracht. Als iemand het moeilijk heeft 

met de planning dan kan hij of zij dat tijdig aangeven en zo kunnen hopelijk 

problemen vermeden worden. 

-  Als een bepaalde situatie altijd tot koppigheid leidt, is het zinvol uit te zoe-

ken waarom. Is er iets gebeurd in deze situatie in het verleden? Zijn er per-

sonen aanwezig of gaat het om een situatie waar hij of zij zich niet prettig 

bij voelt? Soms is koppigheid een ”coping mechanisme” om met een pro-

bleem om te gaan, maar kan de persoon met PWS niet vertellen waar het 

precies om gaat en is hij of zij 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. 

-  Het is ook een optie een oplossing te geven, voordat er een verandering is.

in een poging om de situatie te begrijpen en de angst te verminderen. 

Het is ook ingewikkeld voor veel mensen met PWS om te beoordelen of iets 

een probleem is en of een probleem groot of klein is. Het probleem voelt vaak 

heel groot, omdat de persoon niet weet hoe hij het op moet lossen. Bij som-

mige mensen wordt een (klein) probleem, zoals een activiteit die niet door-

gaat, een verandering in de plannen, of iets kwijt zijn, heel groot. Er wordt dan 

vaak een hele heftige reactie gegeven. Het is belangrijk om in gedachten te 

houden dat deze mate van paniek echt zo wordt ervaren.

Daarnaast komt vragen en zoeken naar bepaalde, vaak bekende aandacht 

vanuit de omgeving ook vaak voor; zoals vragen naar de bekende weg, of 

iemand aan de praat houden over een bepaald geliefd thema. Hier kunnen 

verschillende redenen voor zijn; de (sociale) omgeving is niet stimulerend ge-

noeg, anderen vertonen te weinig interesse in de persoon met PWS of ze krij-

gen alleen aandacht als ze iets verkeerd hebben gedaan, zodat het verkeerde 

gedrag wordt gestimuleerd. 

Mensen met PWS zijn ook goed in staat om de omgeving en situaties zo naar 

hun hand te zetten dat ze krijgen wat ze willen of nodig hebben. Een goed 

voorbeeld is dat ze iemand met gezag vertellen dat iemand anders met gezag 

iets wel altijd toestaat, zoals bijvoorbeeld een extra biscuitje of een uitstapje. 

Vaak is dit om ervoor te zorgen dat hun eigen wereld duidelijk, veilig en over-

zichtelijk blijft, zodat er geen angst of onrust ontstaat. De mogelijkheden om 

zich emotioneel in iemand te verplaatsen zijn vaak van een heel laag niveau, 

terwijl de mogelijkheden om zich cognitief te kunnen verplaatsen meestal wel 

goed ontwikkeld zijn. 

4.3 Tips en adviezen

-  Er zijn verschillende strategieën die ingezet kunnen worden om verande-

ringen beter te verdragen.  Zorg ervoor dat alles goed is doorgesproken, 

zodat er later geen onuitgesproken verwachtingen bestaan. Hij of zij kan 

bijvoorbeeld verwachten dat de televisie aan mag bij thuiskomst, terwijl de 

planning heel anders is. Neem dus goed de details door.

-  Geef eventuele alternatieven altijd van te voren, zoals: ‘Wanneer het weer 

slecht is, dan….’  of ‘Als Mevr. Jansen er niet is, gaan we…..’, of  ‘Als er geen 

krentenbollen zijn, kun je krentenbrood nemen.’

-  Maak afspraken over een uitstapje. Bijvoorbeeld: ‘We gaan er een leuke dag 
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5.  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. Je 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 (vestibulai-

re systeem). Wanneer iemand niet goed op prikkels reageert, dan kan het zijn 

dat die persoon niet alert is of juist te alert. Precies alert genoeg zijn, is nodig 

om te kunnen leren of om mee te kunnen doen aan activiteiten. 

Uit de praktijk blijkt dat de SI bij veel mensen met PWS een probleem vormt, 

maar exacte gegevens zijn niet bekend. Vanaf 2018 wordt er een promotieon-

derzoek gedaan door Anja Roubos7 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 rela-

ties gevonden worden tussen deze gebieden, geeft dat hopelijk aanknopings-

punten voor toepassingen en adviezen. De problemen waarvan gesuggereerd 

wordt dat die samenhangen met de zintuiglijke informatieverwerking zijn bij-

voorbeeld 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 

ook minder snel pijn of gevoelens van onbehagen die onder andere horen bij 

koorts. Ook zijn ze minder gevoelig voor warmte en kou. Hebben volwassenen 

deze symptomen, dan kunnen zij baat hebben bij SI-therapie. Er zijn veel indi-

viduele verschillen te zien, waardoor het raadzaam is, een individueel profiel 

op te laten stellen.

7   https://expertisecentrumpws.nl/nieuws/psychologische-zorg-voor-mensen-met-het-prader-willi-

syndroom

-  De aanpak van een verandering bespreken met een persoon met PWS 

helpt om in de toekomst een beter resultaat te bereiken. 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 de persoon 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 

als een volwassene 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 mensen 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 zinnen te gebruiken die de persoon met PWS 

goed kan begrijpen. 

 

https://expertisecentrumpws.nl/nieuws/psychologische-zorg-voor-mensen-met-het-prader-willi-syndroom
https://expertisecentrumpws.nl/nieuws/psychologische-zorg-voor-mensen-met-het-prader-willi-syndroom
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Dagelijkse activiteiten die de SI van volwassenen kunnen ondersteunen, zijn 

bijvoorbeeld trampoline springen, massages, zware dingen tillen, kleien, ver-

ven, kauwen van (zure) kauwgom, dieren aaien et cetera. Door dit soort acti-

viteiten leren volwassenen met PWS beter met prikkels om te gaan of alerter 

te worden.

5.2 Skin picking

Veel mensen met PWS doet in meer of mindere mate aan skin picking: over-

matig pulken en krabben aan de huid, bijvoorbeeld aan handen, voeten, 

benen, nagels, neus of lippen. Soms zijn het wondjes of korstjes waaraan ge-

krabd 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 meerdere malen per dag (onder toezicht) te wassen.

5.3 Triggers voor skin picking 

Waarom doen mensen met PWS aan skin picking? Enerzijds wordt skin pic-

king in verband gebracht met stress of onrust: wanneer mensen met PWS 

veel of langdurig stress ervaren kan skin picking verlichting brengen. An-

derzijds bestaat het vermoeden dat skin picking 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 skin picking weer alerter.  

5.4 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 geduld. Deze tips kunnen helpen om skin picking te verminderen:

-  Vingernagels wekelijks kort knippen en het benoemen als: ‘Zullen we  

je nagels mooi maken?’

-  Dagelijks de handen en onderarmen insmeren met huidcrème;  

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. 

-  Houd 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 ge-

stimuleerd wordt. 

-  Geef iemand eventueel een beloning na een periode niet krabben aan de 

huid. Dat kan na een aantal uren, een volledige dag of een volle week zijn, 

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 is groot dat iemand toch krabt (onbedoeld).

-  Vermijd het te focussen op of te praten over skin picking. Gebruik aflei-

dende, 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 per-

soon met PWS zelf te vragen wat de oorzaak van die stress precies is. Of 

dit kan, is wel afhankelijk van het cognitieve en emotionele niveau. Wanneer 

dit niet mogelijk is, moeten ouders/begeleiders zelf proberen te monitoren/

inventariseren wat de stressfactoren zijn en hoe deze weggenomen kunnen 

worden. Kan die stressfactor worden weggenomen of sterk worden vermin-

derd, dan vermindert het pulken en krabben vaak ook. 

-  Sluit een medische oorzaak uit, bijvoorbeeld allergische reacties of eczeem. 

-  Laat een sensorisch profiel van iemand maken door een SI-therapeut. Be-

spreek indien nodig samen met een SI-therapeut op welke manier de vol-

wassene sensorisch gestimuleerd kan worden.

5.4.1 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 krij-

gen en minder pijn voelen. De ernst van de huidontsteking (wondroos) kan 

anders worden onderschat.
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-  Is de skin picking zeer ernstig en heeft dit geresulteerd in medische compli-

caties,  dan is er mogelijk sprake van een impuls control disorder. In dat geval 

zijn er speciaal ontwikkelde gedragsprogramma’s nodig en kan er een medi-

sche behandeling nodig zijn om de cirkel van skin picking te doorbreken. 

6.  Vriendschap, relaties en seksualiteit

6.1 Seksualiteit bij volwassenen

Seksualiteit is vaak een belangrijk onderwerp voor mensen met PWS en de-

genen die hen begeleiden. Er zijn nog steeds misvattingen over seksualiteit en 

PWS. Er werd gedacht dat mensen met PWS weinig seksuele gevoelens heb-

ben, maar mensen met PWS kunnen wel degelijk interesse hebben in seksua-

liteit en behoefte hebben aan verkering en daten. Ook hier geldt dat dit sterk 

van persoon tot persoon verschilt: hoewel sommigen wel interesse vertonen 

in seksualiteit, staat het bij anderen niet op de voorgrond. De interesse in sek-

sualiteit staat los van het wel of niet gebruiken van geslachtshormonen. 

Voor veel mensen met PWS is seksualiteit een onderbelicht thema, dat van-

af een jonge leeftijd tot in de volwassenheid aandacht zou moeten krijgen. 

Vriendschap, relaties en seksualiteit zouden bij volwassenen regelmatig on-

derwerp van gesprek moeten zijn, omdat er dikwijls problemen kunnen ont-

staan op dit gebied. 

6.2 Sex for food

Het is heel erg belangrijk mensen met PWS van jongs af aan goede seksu-

ele voorlichting te geven en daarmee weerbaar te maken, omdat de kans 

op het ondervinden van seksueel grensoverschrijdend gedrag om meerdere 

redenen hoger is. 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. 

Het vermoeden bestaat dat het regelmatig voorkomt dat mensen met PWS 

misbruikt zijn of seksuele handelingen hebben verricht in ruil voor eten. 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. Uitleg over 

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 van 

gesprek blijven en regelmatig herhaald worden. De kans op seksueel grens-

overschrijdend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking is sowie-

so hoger8. 

8   Zie: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/Verbeterprogramma/ 

Seksualiteit/Kennisbundel%20-%20seksualiteit_1005.pdf

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/Verbeterprogramma/Seksualiteit/Kennisbundel%20-%20seksualiteit_1005.pdf
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/Verbeterprogramma/Seksualiteit/Kennisbundel%20-%20seksualiteit_1005.pdf
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6.3 Behandeling met geslachtshormonen

Steeds vaker worden mensen met PWS behandeld met geslachtshormonen, 

omdat dit belangrijk is voor onder andere de sterkte van de botten. Als ge-

volg van deze behandeling kunnen meer seksuele gevoelens ontstaan. Het is 

belangrijk de mensen met PWS hierop voor te bereiden.

Bij het aanvullen van hormonen bij mannen is maatwerk belangrijk. Zij moeten 

langzaam kunnen wennen; er kunnen namelijk gedragsveranderingen (een 

kort lontje) en hyperseksualiteit ontstaan. Er kan last worden ondervonden 

van deze hyperseksualiteit, doordat er plotseling veel meer seksuele gevoe-

lens bestaan en 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 vrouwen is het op de juiste manier instellen van hormonen maatwerk. 

Vrouwen hebben baat bij de keuze van een pil waarmee de menstruatie uit-

blijft en bij de toediening van hormonen die geen gedragsverandering ver-

oorzaken. Het blijkt dat de tweefasenpil vanwege die reden niet geschikt is. 

Overleg daarom met een arts van het Prader-Willi Expertisecentrum, die is ge-

specialiseerd in het kiezen van de beste behandeling met geslachtshormonen. 

6.4 Vruchtbaarheid

Bij mannen 

De zaadcellen maken twee verschillende hormonen: testosteron en inhibine B. 

Testosteron zorgt voor een mannelijk uiterlijk, meer beharing en een zwaar-

dere stem. Veel volwassen mannen krijgen daarom een behandeling met ge-

slachtshormonen. Inhibine B wordt gemaakt in de zaadballen door de cellen 

die ook zaadcellen produceren. Bij mannen met PWS zijn vanaf de leeftijd van 

12 jaar lagere waardes meetbaar, dan bij gezonde leeftijdgenoten. Dit past bij 

het beeld van onvruchtbaarheid (tot op heden is er geen melding gemaakt 

een man met PWS die vader is geworden), maar helemaal zeker is die on-

vruchtbaarheid niet. 

Bij vrouwen

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. Aange-

zien het niet is uitgesloten dat vrouwen met PWS vruchtbaar zijn, wordt ge-

adviseerd anticonceptie toe te passen, indien de situatie hier om vraagt. In de 

praktijk wordt vaak gekozen voor een Mirena-spiraal of de anticonceptiepil. 

6.5 Relaties en vriendschappen

Relaties en vriendschappen zijn belangrijk voor een gezond leven en daarmee 

ook belangrijk voor alle volwassenen 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 neigingen;

-  Moeilijkheden met zelfreflectie;

-  Beperkte emotieregulatie.

Er is veel ondersteuning nodig van de omgeving om de juiste vaardigheden 

aan mensen met PWS aan te leren die nodig zijn om gezonde relaties te ont-

wikkelen en deze te behouden. Het is belangrijk dit regelmatig onderwerp van 

gesprek te laten zijn en te zorgen voor een omgeving die steunend is en zorgt 

voor het aanleren en oefenen van relationele vaardigheden. 

6.6 Tips en adviezen 

Volwassenen met PWS kunnen seksuele behoeften hebben die op een pas-

sende wijze gereguleerd moeten worden. Hieronder volgen tips en adviezen 

over hoe dit mogelijk is.

-  Er kan van adviezen en voorlichting gebruik gemaakt worden van bestaan-
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de voorlichtings- en begeleidingsmodules seksualiteit voor mensen met 

een verstandelijke beperking9. 

-  Lees samen het boekje Een gezonde toekomst. Een wegwijzer voor volwas-

senen met het Prader-Willi syndroom’10 waarin een hoofdstuk over seksuali-

teit is opgenomen.

-  Geef voorlichting over lichamelijke sensaties en seksuele gevoelens. Welke 

zijn dit en wat kun je ermee doen?

-  Leg in duidelijke bewoordingen uit, stel vragen, kom er achter wat ze willen 

weten.

-  Gebruik de juiste woorden voor bijvoorbeeld geslachtsdelen.

-  Geef uitleg over masturberen en seks met jezelf. 

-  Bereid de persoon met PWS voor op seksuele gevoelens die kunnen ont-

staan als gevolg van hormoonbehandelingen.

-  Leg het verschil tussen vriendschap en een partner uit.

-  Leer adequate regels aan met betrekking tot affectie.

-  Het is belangrijk uit te leggen dat seks iets intiems is tussen twee personen 

en dus privé. 

-  Zie erop toe dat een (seksuele) relatie van twee kanten gewenst is.

-  Leer hoe iemand met PWS ‘nee’ kan zeggen en leer hoe hij of zij het ‘nee’ 

van een ander kan respecteren.  

-  Maak gebruik van rollenspellen om ‘nee’ te zeggen of de eigen wensen ten 

aanzien van seks aan te geven.

-  Stel regels voor daten.

-  Zorg voor gelegenheid om elkaar te ontmoeten, zoals sociale kansen 

rooms, meetings, calls etc.

-  Zorg voor het aanleren van vaardigheden als weerbaarheid, zelfrespect en 

zelfvertrouwen.

-  Zorg voor veilig internet en social media gebruik.

-  Overleg als begeleiders regelmatig met elkaar over de thema’s vriend-

schap, relaties en seksualiteit. Zorg voor een netwerkgroep. 

-  Stuur onrealistische gedachtes door alternatieven aan te bieden (de per-

soon kan vanwege PWS (waarschijnlijk) geen eigen kinderen krijgen, maar 

misschien wel deelnemen aan het ‘Fosterparents plan’).

9    Zie voor meer informatie: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/eigen-regie/sek-

suele-voorlichting-box-lvb
10   Dit boekje is gratis te downloaden van praderwillistichting.nl of expertisecentrumpws.nl

7.  Psychiatrische problemen en medicatie

Bij mensen met PWS komen regelmatig psychiatrische problemen voor. Deze 

kunnen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Bekend zijn stemmingsproble-

men (somberheid, depressie, angstklachten), psychoses en autisme spectrum 

stoornissen. Veel mensen met PWS laten ook dwangmatig gedrag zien. ADHD 

(voornamelijk impulsief en ongeconcentreerd gedrag) komt bij mensen met 

PWS ook voor. Sommige van deze stoornissen openbaren zich pas op volwas-

sen leeftijd of kunnen door stress verergeren.

     

Deze stoornissen kunnen grote gevolgen hebben voor het gedrag en de kwa-

liteit van bestaan van mensen met PWS. Mocht er twijfel zijn over problemen, 

dan is het belangrijk contact op te nemen met een Arts voor Verstandelijk 

Gehandicapten (AVG) in de eigen regio of met het Expertisecentrum voor 

volwassenen met PWS. Alle AVG’s zijn opgeleid om deze stoornissen te diag-

nosticeren en te behandelen. Als zij er niet uitkomen, kan doorverwezen wor-

den naar een expertisecentrum, zoals de polikliniek voor volwassenen met het 

Prader-Willi Syndroom van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Deze 

polikliniek kan meekijken en zo aangeven wat er aan de hand is, maar ook 

adviezen geven over welke medicatie in welke hoeveelheid geschikt is voor de 

persoon in kwestie11.

Van 2019 tot eind 2024 loopt het onderzoek Psychofarmaca voor syn-

droom-gerelateerde problematiek (PSYREP). Dit onderzoek richt zich onder 

andere op mensen 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 expertisepoli’s verzameld. Deze kennis 

wordt aangevuld met de ervaringen van patiënten en vertegenwoordigers 

in Nederland en experts binnen Europa. Wanneer er resultaten worden uit-

gebracht, delen de onderzoekers deze via het expertisecentrum Prader-Willi 

Syndroom12.

Ondertussen geldt voor alle medicijnen: start met een lage dosering en ver-

11  https://nvavg.nl/polikliniek-voor-volwassenen-met-het-prader-willi-syndroom- 

in-het-erasmus-mc-rotterdam/
12  https://expertisecentrumpws.nl

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/eigen-regie/seksuele-voorlichting-box-lvb
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/eigen-regie/seksuele-voorlichting-box-lvb
https://praderwillistichting.nl
https://expertisecentrumpws.nl
https://nvavg.nl/polikliniek-voor-volwassenen-met-het-prader-willi-syndroom-in-het-erasmus-mc-rotterdam/
https://nvavg.nl/polikliniek-voor-volwassenen-met-het-prader-willi-syndroom-in-het-erasmus-mc-rotterdam/
https://expertisecentrumpws.nl
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hoog de dosering langzaam. Wat opvalt is dat veel medicijnen officieel voor 

een ander ziektebeeld zijn ontwikkeld. In 2020 is de Wet Zorg en Dwang in 

werking getreden en wordt er extra streng toegezien op het gebruik van me-

dicatie. 

Voor de meeste psychofarmaca geldt dat er een vergrote kans is op ge-

wichtstoename en toegenomen eetlust. Psychofarmaca in het algemeen  

kunnen bewegingsstoornissen geven, 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 bloedonder-

zoek wordt nagegaan of medicijnen in het lichaam normaal worden verwerkt. 

Tot slot is het belangrijk te benadrukken dat ook gedragstherapie tot de 

behandelopties behoort. Welke behandelopties het beste aansluiten kan  

de behandelaar aangeven. 

Eten

Zorg voor een eetveilige woon- en leefomgeving

-  Geen twijfel over het tijdstip waarop en welke maaltijden 

worden geserveerd.

- Geen hoop op het verkrijgen van ander eten dan is gepland.

- Geen teleurstelling die verband houdt met valse verwachtingen.

Onthoud

- Gebruik eten nooit als straf of beloning.

Afspraken

-  Maak 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.

8.  Overzicht van de belangrijkste tips
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Woede, agressie en emotieregulatie

Zorg voor (h)erkenning en leer emoties benoemen

-  Benoem de zichtbare emotie en help de persoon oplossingen  

te bedenken.

-  Probeer elke dag strategieën te leren om met emoties om te gaan.

-  Blijf zelf rustig en reageer niet emotioneel. Straal rust en vertrouwen uit.

-  Bespreek het incident pas na een tijdje, als de persoon echt weer  

rustig is. Voorkom dat het weer oplaait.

Onthoud

-  Zoek bij toename van gedragsproblemen ook naar 

een medische oorzaak.

-  Veel gedragsproblemen ontstaan door onduidelijkheid,  

vermoeidheid en overvraging.

Afspraken

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

worden door de persoon met PWS. 

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

Angst, stress en onrust

Zorg voor (h)erkenning en leer emoties benoemen

- In een vroeg stadium afleiden en weer tot rust brengen. 

- Emotionele onrust erkennen en benoemen. 

- Samen zoeken naar oplossingen om weer rustig te worden. 

- Blijf zelf rustig en geef geen emotionele reacties.

Onthoud

-  Onrust kan ontstaan door vermoeidheid. Geef de persoon voldoende 

rust, of laat hem of haar een middagdutje doen.

-  Stressvermindering: verwachtingen en eisen aanpassen.

Afspraken

-  Geef zeer duidelijk aan welk gedrag in een bepaalde situatie van de 

persoon met PWS wordt verwacht.

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

worden door de persoon met PWS. 

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

Zorg voor een positieve beleving

-  Houd de handen bezig tijdens moeilijke momenten  

of behoed de persoon voor verveling.

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

-  Verzorg de huid dagelijks.

-  Bespreek samen met een SI-therapeut op welke manier het kind  

of de jongere 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. 

Cognitieve inflexibiliteit

Zorg voor voorspelbaarheid en structuur

-  Zorg dat er ook wat flexibiliteit gevraagd blijft worden

-  Bespreek een mogelijk alternatief plan vooraf

-  Laat geen onuitgesproken verwachtingen bestaan

-  Zorg dat de persoon met PWS de tijd krijgt om  

veranderingen te verwerken

-  Leer probleemoplossingsvaardigheden aan en oefen strategieën  

om met veranderingen om te gaan 

Onthoud

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

wereld veilig te houden en zo geen onrust en angst te ervaren.

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

Afspraken

-  Maak heldere en duidelijke afspraken die iedereen kent.

-  Noteer of visualiseer de afspraken. 
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Vriendschap, relaties en seksualiteit 

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

-  Zorg voor een omgeving die steunend is en die zorgt voor  

het aanleren en oefenen van vaardigheden.

-  Leg in duidelijke bewoordingen uit, stel vragen, kom er achter wat de 

persoon met PWS wil weten op het gebied van relaties en seksualiteit.

-  Leer hem of haar ‘nee’ te zeggen en hoe hij of zij het ‘nee’  

van een ander kan respecteren.

-  Let op dat een relatie van twee kanten gewenst is.

Onthoud

-  Volwassenen met PWS kunnen seksuele behoeften hebben die  

op een passende wijze gereguleerd moeten worden.

-  Maak seksualiteit onderwerp van gesprek; het is belangrijk maar  

wordt vaak onderbelicht.

-  Er 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

-  Stel regels voor daten.

-  Overleg als begeleiders regelmatig met elkaar over de thema’s  

vriendschap, relaties en seksualiteit. Zorg voor een netwerkgroep.
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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 doel-

stellingen 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

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

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

9.  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

Expertisecentra Prader-Willi syndroom

Kinderen en (jong)volwassenen Nijmegen: Radboudumc

praderwilli@radboudumc.nl

www.radboudumc.nl/ontwikkelingsstoornissen

Kinderen en (jong)volwassenen Rotterdam: Stichting Kind en Groei

praderwilli@kindengroei.nl / www.kindengroei.nl

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 

http://kindengroei.nl
http://www.prader-willi-fonds.nl
http://www.ipwso.org
http://www.fpwr.org
http://www.praderwillivlaanderen.be
http://www.pwsausa.org
http://www.pwsa.co.uk
http://www.praderwillistichting.nl/links
https://praderwillistichting.nl
https://expertisecentrumpws.nl
mailto:praderwilli%40radboudumc.nl?subject=
https://www.radboudumc.nl/expertisecentra/expertisecentra-zeldzame-aandoeningen/zeldzame-aangeboren-ontwikkelingsstoornissen
mailto:praderwilli%40kindengroei.nl?subject=
http://kindengroei.nl
mailto:praderwilli%40erasmusmc.nl?subject=
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/poliklinieken/endocrinologie
http://www.radboudumc.nl
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Een (jong)volwassene met het Prader-Willi syndroom

In dit boekje vindt u meer informatie over de begeleiding van een (jong)- 

volwassene met het Prader-Willi syndroom, een zeldzame en complexe  

aandoening met een genetische oorzaak. 

Mensen met het Prader-Willi syndroom worden gezien als lief en vriendelijk. 

Vaak zijn zij aanhankelijk en nemen ze mensen voor zich in. Ook hebben 

mensen met PWS vaak een goed langetermijngeheugen, sommigen zijn  

geweldig in puzzelen en anderen zijn 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 gedrags-

problemen 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. 


