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Verantwoording
 In samenwerking met – Chris Oliver (Birmingham); Gaia Scerif (Oxford); 

Sarah Miller (Queen’s Belfast); Annalu Waller (Dundee) 
 Financierders 
 Onderzoeksmedewerkers (te veel om hier op te noemen, maar zij doen al 

het harde werk – Ik zal gaandeweg degenen noemen die delen van het 
onderzoek hebben geleid)

 Organisaties die de werving hebben ondersteund – o.a. PWSA UK, 
PWSA Ireland, FPWR US, FPWR Canada

 Families die aan het onderzoek hebben meegewerkt – zonder jullie zou 
dit onderzoek nooit mogelijk zijn geweest



Dank je wel 
Sarah 

McGloin



Triggers van woedeaanvallen bij mensen met PWS

Rice, Woodcock & Einfeld (2018), AJMG Part A





Weerstand tegen veranderingen bij mensen met PWS

Woodcock, Oliver & Humphreys (2009), JIDR

Op maandag….
Volgende week….
Volgende keer…
Op vakantie….





Lawaai!



Lawaai!



Lawaai!



Lawaai!



Er gaat iets 
veranderen

[Bull, Oliver & Woodcock, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 2016,]

Dank je wel 
Leah Bull







Sterktes en beperkingen van de 
meldkaart-strategie 

Sterktes
Snel en gemakkelijk te gebruiken 
Nuttig voor sommige individuen voor 
veranderingen die je kunt voorzien

Beperkingen
Niet vroeg genoeg (weerstand tegen 
verandering is al een probleem)
Niet alle veranderingen zijn te voorzien

Dank je wel 
Glenda Preston; 
Aine Fitzpatrick; 
Clare McGeady 



Waarom vinden mensen met PWS 
verandering zo moeilijk?



Schakelen tussen taken

SWITCH

TASK



Is de bovenste persoon jong of oud?

1 2
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Is de bovenste persoon jong of oud?

1 2



Is de bovenste persoon een man of niet?

1 2



Is de bovenste persoon een man of niet?

1 2

Dit is een 
switch!!!



Woodcock et al., (2010). Brain Research

Switching in people with PWS

Minder activiteit 
in de frontale-

pariëtale 
hersengebieden 
die meestal het 
werk doen bij 

switchen

geen PWS met PWS

Weerstand 
tegen 

verandering

Woedeaanvallen 
getriggerd door 
veranderingen



Weerstand 
tegen 

verandering

Woedeaanvallen 
getriggerd door 

verandering

Task 
switchen 
trainen

Kunnen we de cognitie (task switchen) verbeteren 
om gedrag te verbeteren?



Leren van bestaande games

• Spannend 
• Motiverend
• Adaptief



Samenwerken met kinderen met PWS om een 
trainingsgame voor task switchen te maken

Wat hebben we 
liever?

Prototype game

Nodige 
verbeteringen 

vaststellen 

We verbeteren 
de game

Kinderen 
“testen” de 

game

Dank je wel 
Nigel Robb



Het eerste prototype van de game



Kan ons prototype task switchen verbeteren?

Kind
ID

Verandering in prestatie vergeleken met alleen 
oefenen met taskswitch-tests
Periode 1 Periode 2

1 ECHT SPEL (~3hrs): ↑ PLACEBO: ↓

2 PLACEBO: ↓ ECHT SPEL (~1hr): ↑ 

3 PLACEBO: ↔ ECHT SPEL niet afgemaakt

4 PLACEBO: ↓ ECHT SPEL niet afgemaakt

5 PLACEBO: ↓ ECHT SPEL  niet afgemaakt



De drie kronen (switch training)De drie kronen (switch training)

Dank je wel 
Alex Zylberberg



Evaluatie van het task-switchen trainingsspel

 28 kinderen en volwassenen met PWS
 5 speelweken(trainingsspel of placebo)

– 8 van de 14 die het traininsspel deden, speelden op zijn minst een 
equivalent van 20 minuten per dag en 5 dagen per week

– 2 mensen speelden meer dan 50 uur

 Gemeten switch vaardigheid, woedeaanvallen, 
weerstand tegen verandering
– Geen statistisch significante groepseffecten

“We keken naar 
elkaar en 

zeiden…hier 
had ze eerder 
nooit mee om 
kunnen gaan”

“Het heeft haar 
helpen beseffen 
dat ze obstakels 
kan overwinnen”

“Verbeterde 
concentratie op 

school”

“Geen veranderingen in 
woedeaanvallen, maar wij 
bepalen haar omgeving 

zozeer dat ze die nauwelijks 
heeft”



Maar waarom ontstaat die moeite 
met verandering? Kunnen we dit 

stoppen?? 



De omgeving gebruiken om task 
switchen te trainen

Flexibele 
omgevingen op 

jonge leeftijd

Task switchen 
trainen



38

Hmm... Ik weet niet wat ik daarvan vind….



Structuur is nog steeds belangrijk!

De huidige beste methode:
• Structuur aanbrengen in de omgeving om 
voorspelbaarheid te bevorderen

• (kind minder blootgesteld aan angst uitlokkende 
veranderingen)

39

Maar… (zelfs als we niet vonden dat flexibiliteit belangrijk is 
voor de cognitieve ontwikkeling)

• Dit kan nooit elke verandering voorkomen



Flexibiliteit Structuur

Bewezen!

@kwresearch
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Flexibel plannen project

Dank je wel Siobhán 
Blackwell & Alex 

Zylberberg



Hoe moeten we het ‘flexibel plannen’ hulpmiddel 
vormgeven?
• Als we kinderen gaan aanmoedigen dingen op een flexibelere 

manier te doen…

 Moeten ouders de controle hebben over hoe en wanneer

 Maar kinderen moeten het gevoel hebben dat zij in controle zijn!!!

• Ouders informeren over structuur en flexibiliteit
• Het communiceren van plannen ondersteunen
• Het managen van angst rondom flexibiliteit ondersteunen 

 Terwijl het keuzemaken van de kinderen moet worden 
ondersteund 

Game-achtige 
controle over 

flexibiliteit

• Simpel systeem
• Verschillende 

ondersteuningen



Beeld ouder



43

Beeld kind
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Beeld kind na spel



Beloningen in het programma

46

Of



Maximum 
available 
BIRS score 

Maximum 
available 
TEI  score 

95
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Simpel, leuk en dynamisch 

Geeft ouders en kinderen het gevoel van controle

Kind leert over structuur en flexibiliteit

Het spel is motiverend

De structuur is handig voor de familie

De beloningen werken motiverend 

Andere positieve effecten (niet alleen flexibiliteit)

Helpt ouders de interactie met hun kind te 
begrijpen

48

Wat vonden families goed aan het hulpmiddel

"hij [het kind] kon er 
beter mee omgaan 
dan anders… kon 

zichzelf weer 
kalmeren"



Vormgeving en techniek

Complexere beloningen

Vroege winst moet doorspelen 
aanmoedigen

Ondersteuning bij kalmeren

Meer ondersteuning bij 
communicatie

49

"Het kostte niet veel 
tijd, het was alleen 

een beetje 
onhandig soms…"-

Wat moet worden verbeterd?



De omgeving 
aanpassen aan de 
persoon met PWS 

De persoon met PWS 
vaardigheden geven 

om beter met de 
omgeving om te 

kunnen gaan

Verandering aangeven Task switchen trainen

Flexibel plannen

Effectief met verandering omgaanEffectief met verandering omgaanEffectief met verandering omgaanEffectief met verandering omgaan



De ontwikkeling en evaluatie van de 
Emotionele Uitbarsting Enquête

Dank je wel 
Justin Chung

Meest 
ernstige

Minst 
ernstige

In het 
algemeen

We zoeken nog deelnemers: 
http://www.katewoodcock.com/staycalm/ 

http://www.katewoodcock.com/staycalm/

	Het ontwikkelen van psychologische ondersteuningsstrategieën om mensen met PWS te helpen om te gaan met verandering
	Verantwoording
	PowerPoint Presentation
	Triggers van woedeaanvallen bij mensen met PWS
	Dia 5
	Weerstand tegen veranderingen bij mensen met PWS
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Sterktes en beperkingen van de meldkaart-strategie
	Waarom vinden mensen met PWS verandering zo moeilijk?
	Dia 17
	Is de bovenste persoon jong of oud?
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Is bovenste persoon jong of oud?
	Dia 24
	Dia 25
	Is de bovenste persoon een man of niet?
	Dia 27
	Dia 28
	Kunnen we de cognitie (task switchen) verbeteren om gedrag te verbeteren?
	Leren van bestaande games
	Dia 31
	Dia 32
	Dia 33
	Dia 34
	Evaluatie van het task-switchen trainingsspel
	Maar waarom ontstaat die moeite met verandering? Kunnen we dit stoppen??
	De omgeving gebruiken om task switchen te trainen
	Dia 38
	Structuur is nog steeds belangrijk!
	Flexibel plannen project
	Dia 41
	Dia 42
	Dia 43
	Dia 44
	Dia 45
	Beloningen in het programma
	Dia 47
	Dia 48
	Dia 49
	Dia 50
	De ontwikkeling en evaluatie van de Emotionele Uitbarsting Enquête

