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algemeen
Aangeboren ontwikkelingsstoornis die wordt gekarakteriseerd door dysmorfe kenmerken, gedragsproblemen, afwijkend 
slaappatroon en een matige tot ernstige verstandelijke beperking.1

voorkomen
Bij 1:15.000/25.000 levendgeborenen, in Nederland 10-12 kinderen per jaar. Cijfers zijn waarschijnlijk onderschat.2

1 MEDISCH
1.1 KARAKTERISTIEKEN

genotype
Deletie van een stuk DNA van de korte arm van chromosoom 17 (deletie 17p11.2) of mutatie RAI-1 gen. Hoewel Smith 
Magenis Syndroom (SMS) wordt veroorzaakt door een afwijking van de chromosomen, zit de aandoening niet in de familie. 
Bijna altijd is het ontstaan van deze chromosoomafwijking een toevalligheid (de novo) en is de afwijking van chromosoom 17 
bij de ouders niet aanwezig. De kans dat zoiets gebeurt, is kleiner dan 1%.3,4

fenotype

Uiterlijke kenmerken
> 75%
u Brede schedel met vlak achterhoofd en plat, breed gelaat met fors voorhoofd en brede neusbrug1 
u Forse, vaak doorlopende wenkbrauwen4

u Onderontwikkeld middengezicht (neus heeft volle neuspunt1, mond met tentvormige bovenlip1

u Diep liggende dicht bij elkaar staande ogen4 
u Opwaartse oogstand (upslant)1

u Laagstaande oren, vaak met afwijkende vorm4

u Mond boogvormig met zijkanten naar beneden gericht4

u Brede mond met volle lippen2

u Eerste kiezen achter de hoektand zijn afwezig (Deletie van premolaren)1,5

u Korte brede handen4

u 25-50%: gespleten gehemelte (Schisis)6

u Korte lichaamslengte4

u Scoliose4

u De twee botten en van de onderarm (spaakbeen en ellepijp) zijn ter hoogte van de elleboog voor een deel met elkaar 
vergroeid (radio-ulnair-synostosis)7

u platvoet(pes planus) of holvoet (pes cavus)4

Motorische kenmerken
u Hypotonie1

u Hyporeflexie1

u Lage peesreflexen8

u Spieren zijn slap waardoor er onvoldoende kracht is om te zuigen.7 Door het slechte drinken is vaak ook de groei 
onvoldoende (failure to thrive)7 

u Afwijkende slikfunctie (velofaryngeale insufficiëntie)4

u Zelfstandig zitten lukt meestal niet voor het bereiken van het 1e jaar (mede als gevolg van slappe spieren) en los lopen lukt 
meestal pas vanaf 2 jaar9

u Op de tenen lopen15

u Bij radio-ulnaire synostosis is de mogelijkheid tot draaien van de onderarm in de lengterichting (= de beweging vanuit het 
de hand ophouden voor een snoepje tot de handhouding tijdens het schrijven) beperkt7

Zintuiglijke kenmerken
u 60 %: gehoorverlies en slechthorendheid10

u verminderd gevoel voor pijn en temperatuur (Perifere neuropathie)15

u 74%: overgevoelig voor geluid (hyperacusis)15

u Visusstoornissen (bijziendheid -vaker bij vrouwen1en scheelzien)7

u Afwijkingen larynx bij 1 op de 3 kinderen (poliepen, knobbeltjes, oedeem of paralyse) welke leiden tot spraakproblemen11
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Gastro-intestinale kenmerken
u 50-75%: Chronische obstipatie1

u Gastro-oesofageale reflux1

Kenmerkend gedrag
u Gedragsproblemen (automutilatie, agressie, hyperactiviteit1, ongehoorzaamheid, impulsiviteit en 

concentratieproblemen15

u Sterke focus op eten (hyperfagie)16

u Zelfverwonding1

u Opstandig met driftbuien1

u Hees stemgeluid komt vaker voor1

50-75%
u Omgekeerd circadiaans ritme. Hoge melatonine levels overdag en lage levels ’s nachts.12 Hierdoor problemen met: rem-

slaapproblemen (baby slapen vaak meer, vanaf de peuterleeftijd verkorte slaap). Moeilijkheden om in slaap te komen, 
vroeg wakker worden en overdag dutten17

u Nachtelijke strooptochten naar voedsel door ontregeld circadiaans ritme17, waardoor ontwikkeling overgewicht7

u Stereotiep gedrag zoals ook wordt gezien bij kinderen met een autistiforme stoornis, zonder dat er hier sprake is van 
autisme9

u Vaak is er een goed ontwikkeld gevoel voor humor. Dit kan gebruikt worden op het moment dat er een woede uitbarsting 
is9

u Ze houden van veiligheid, vaste routines en voorspelbaarheid9

u Ze kunnen snel geïrriteerd raken wanneer er iets onverwachts gebeurt, als het te druk is om hen heen (bijv op school) of 
wanneer het niet gaat zoals ze willen. Een ogenschijnlijk geringe irritatie kan al voldoende zijn om enkele malen fors tegen 
het eigen hoofd te slaan9

u Door een versterkte gevoeligheid voor geluid, ook reactie op onverwachte9

u Kinderen staan bekend om hun aandacht zoekende en uitdagende gedrag. Soms wordt hierdoor ten onrechte de diagnose 
ADHD gesteld9

u Ze hebben veel positieve aandacht nodig. Door het belonen van gewenst (rustig) gedrag, zal eerder het gewenste gedrag 
bereikt worden9

u Angstig gedrag, wat een groot probleem kan zijn in de adolescentie en bij volwassenen15

u Op school ontstaan er vaak grote problemen9

Stereotiep gedrag:9

u Heen en weer wiegen of schudden van het hoofd of het lichaam
u In de mond stoppen van vingers of hele hand, het met de handen tegen elkaar duwen
u In de handen knijpen of het de armen gekruist tegen de borstkas gedrukt houden (‘self hugging’)
u Het likken aan een vinger en vervolgens typische vingerbewegingen maken, alsof ze snel bladzijden van een boek 

ombladeren (zogeheten ‘lick en flip’)
u Het snel heen en weer draaien van een voorwerp in de hand of tussen de vingers 
u Tandenknarsen (Bruxisme)
u Het in de mond (of andere lichaamsopeningen, zoals oren) steken van voorwerpen (Polyembolokoilamanie)1
u Het peuteren aan elk pukkeltje, korstje of andere kleine oneffenheid van de huid
u Fascinatie voor bepaalde voorwerpen of activiteiten
u Veel praten en telkens herhalen van vragen
Zelfbeschadigend gedrag (automutilatie):9

u Huidpulken (krabben, wrijven, pulken of anderszins beschadigen van de huid17
u Hoofdbonken tegen een muur of tafel
u Tegen het hoofd of de oren slaan
u Bijten op de vingers, hand of pols
u Handen tegen hete voorwerpen (kachel of heet water) aan houden
u Kleine voorwerpen in lichaamsopeningen stoppen
u Haren of nagel(s) uittrekken(Onychotillomanie)1
u De pijndrempel is veel hoger dan bij andere kinderen zodat het zelfbeschadigend gedrag niet wordt afgeremd

communicatie
Er is sprake van achterstand in de spraakontwikkeling (mede door hese, lage stem) en gehoorstoornissen. De eerste 
woordjes worden vaak pas na het tweede jaar gesproken en op twee-woord zinnen moet nog enkele jaren gewacht worden. 
De taalontwikkeling wat betreft het begrijpen van door anderen gesproken taal verloopt veel vlotter. Het begrijpen van 
visueel aangeboden informatie gaat nog beter. (Achterstand taalontwikkeling is expressief slechter dan receptief) Totale 
communicatie is erg belangrijk.9 Gezien de sterke visuele perceptie kan het gebruik van pictogrammen bijdragen aan het 
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leren, terwijl een duidelijke voorspelbare en visuele dagstructuur de explosieve uitbarstingen die optreden bij (plotselinge) 
veranderingen kan voorkomen.2

niveau van functioneren
Alle kinderen en volwassenen hebben leermoeilijkheden, maar de ernst hiervan varieert sterk. Er zijn kinderen met lichte 
verstandelijke beperking.13 De meeste kinderen hebben een matige verstandelijke beperking (IQ tussen 50-70)2,23 maar ook 
ernstige beperkingen kunnen voorkomen. Disharmonisch profiel, vaak is er sprake van een lagere emotionele ontwikkeling 
versus cognitieve ontwikkeling.15

co-morbiditeit
u Hypercholesterolemie/hypertriglyceridemie15

u Hartafwijkingen, aangeboren afwijkingen zoals ASD en VSD1

u Schildklierafwijkingen, met name hypothyreoidie7

u Imuunsysteemafwijkingen (lage IgA spiegels met als gevolg verminderde weerstand)7

u Epilepsie (10-30%)17

u Nier-, urineweg- en darmproblematiek1

u Voedingsproblemen op babyleeftijd ten gevolge van hypotonie8

u Failure to thrive; spieren zijn slap waardoor er onvoldoende kracht is om te zuigen. Door het slechte drinken kan er 
groeiachterstand ontstaan7

u Hartafwijkingen7

u Ernstige slaapstoornissen rem-slaapproblemen als gevolg van hoge melatonine levels overdag en lage levels ’s nachts18

u Slaapproblemen door onderbroken nachten. Bij mensen met SMS stijgt de ADH productie ’s nachts niet, waardoor ze 
vaker moeten plassen en soms komt dan ook enuresis (bedplassen) voor1

u (Op jonge leeftijd) obesitas6

u Als gevolg van overgewicht/obesitas kan er sprake zijn van obstructieve slaapapneusyndroom (OASA) obstructive sleep 
apnea15

u Duplicatie van de ureters (urineleiders)7

u Huidinfecties (vaak door krabben)7

u Droge huid1

u Afwijkende slikfunctie (velofaryngeale insufficiëntie)4

u Luchtweginfecties15

u Immuundeficiënties (bij 25%)1

overige
Vaak slechte toestand van het gebit door slechte hygiëne bij meer dan 75% van de volwassenen.19

1.2 ANTROPOMETRIE

lengte
Normale lengte bij de geboorte. De curve van de lichaamslengte buigt in de loop van de kindertijd geleidelijk af. Een klein 
postuur wordt gekarakteriseerd door lengtes met een SD van -2 of -3 in vergelijking met de gemiddelde lijn voor leeftijd. De 
hoofdomtrek blijft doorgaans binnen de normale marges, echter bij 20% buigt de curve af en is er een kleinere hoofdomtrek 
dan normaal.15

gewicht
Normaal geboortegewicht, maar al vroeg in de kindertijd neemt het gewicht geleidelijk af samen met de lengte.15

groeicurve/bmi
Geen specifieke groeicurves beschikbaar.

bmi
Obesitas komt vaak voor bij het SMS. Dit begint vaak als de kinderen naar school gaan (6-9 jaar). Oorzaken hiervoor zijn 
onverzadigde eetlust, focus op eten (hyperfagie)16, ’s nachts eten, een zittende leefstijl. Vaak is sprake van een gestoorde 
vetverdeling, hierdoor meer abdominaal vet.15
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1.3 ONTWIKKELINGSFASEN

baby
u De baby drinkt meestal slecht, traag en onrustig
u Moeilijkheden met het geven van borstvoeding18

u Als baby is een kind in het algemeen rustig2

u Weinig huilen en veel slapen1

u Langzame motorische ontwikkeling1

u Hypotonie en minder spontane bewegingen18

kind
u De peuter met SMS is vaak lief, vriendelijk en gemakkelijk9

u Na het 2e jaar worden meestal de eerste woorden gesproken en het duurt lang voordat de woordenschat wordt 
uitgebreid2

u Vrijwel alle SMS kinderen vertonen in meer of mindere mate spraakvertraging. Mondelinge expressie is vaak moeilijk, 
hoewel het bevatten van gesproken taal beter is. Deze discrepantie verergert mogelijk de gedragsproblemen18

u In de eerste levensjaren na de geboorte kan de intake van voeding en vocht vele uren per dag in beslag nemen16

u Vanaf het 3e levensjaar is het kind met SMS gericht op eten, onverzadigde eetlust en nachtelijke strooptochten16

u Ze genieten van aandacht en je kunt heel goed contact leggen9

u Vanaf 3-jarige leeftijd vaak minder goed aangepast gedrag: veel aandacht vragen, hyperactiviteit, slechte concentratie, 
koppigheid, woede uitbarstingen, “dwars” gedrag en soms zelfbeschadiging. Dit kan versterkt worden doordat het kind 
zich niet kan uiten door middel van taal, maar de taal wel begrijpt1

u Problemen met inslapen en doorslapen, deze treden op de voorgrond bij 12-18 maanden2,15

u Instabiel lopen18

u Innemend en belangstellend vooral naar volwassenen1

u Naar eigen ouders toe vaker ander gedrag: brutaal, dwingend met driftbuien1

u Kunnen goed namen onthouden en je daarmee aanspreken. Ook andere sociale uitdrukkingen zoals “dank u wel” kunnen 
ze op een gepast moment uitspreken15

u Ontwikkelingsachterstand met betrekking tot taal, motoriek, lichaamsgroei en leren2

u Problemen met kauw- en slikbewegingen15

u Gedragstherapie speelt een sleutelrol bij opvoeding en begeleiding op school. Kenmerken hierbij zijn individuele 
begeleiding en vaste een voorspelbare elementen in de dag15

adolescent
u Vaak een goed gevoel voor humor2

u Goed lange termijn geheugen22

u Flinke toename eetlust, sterke focus op eten, minder verzadigingsgevoel. Voortdurend zoeken naar eten en daardoor 
forse toename gewicht welke tot obesitas kan leiden. Het begrenzen van de intake aan kcal wordt echt een probleem! 
Overdreven interesse in eten en drinken, vragen stellen wanneer de volgende maaltijd komt, in gedachten altijd bezig zijn 
met eten, ‘s nachts eten zoeken! Obsessie voor eten. Stiekem eten, eten stelen of geld stelen om aan eten te komen.

 Zien eten = Eten willen hebben. Eten = alles in 1x doorslikken16

volwassene
u Stereotype gedrag1

u Er kan sprake zijn van een verminderd korte termijn geheugen17

u Goed lange termijn geheugen22

u Soms meer aandacht nodig van zorgverleners1

u Normale vruchtbaarheid22

oudere
Er zijn onvoldoende data om iets te zeggen over de levensverwachting.15

1.4 MEDICATIE (MEEST TOEGEPAST)
Gedragsmedicatie:
Er zijn geen goede onderzoeken bekend over adviezen met betrekking tot het gebruik van psychofarmaca bij 
gedragsproblemen bij SMS. Ook ten aanzien van psychofarmaca bij AD(HD) beelden zijn geen duidelijke adviezen voor een 
(medicatie) beleid bekend.15 Melatonine en bètablokkers bij slaapproblemen.17
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Slapen:
Melatonine. Behandeling van de slaapproblemen bestaat uit ’s nachts melatonine geven, zodat in ieder geval ’s nachts de 
melatoninespiegels goed zijn.1

Ciproxin, erytromycine en fluvoxamine zorgen voor een inhibitie van CYP1A2, wat leidt tot een verminderde afbraak van 
melatonine1

Bloeddruk/Hart:
Metroprolol (β-blokker). β-blokkers blokkeren de productie van melatonine en kunnen dus voor lage spiegels overdag zorgen1

Maagzuurremmer:
Omeprazol. Melatonine wordt afgebroken in de lever door CYP1A2. Indien iemand een slow metabolizer is, wordt melatonine 
langzamer afgebroken. Die mensen hebben vaak van zichzelf lage melatonine spiegels. Wanneer deze slow metabolizers 
melatonine als medicatie krijgen, duurt het lang voordat de melatonine afgebroken is waardoor de melatoninespiegel 
hoog blijft. Dit kan behandeld worden door ’s avonds omeprazol te geven, dat CYP1A2 induceert, waardoor de afbraak van 
melatonine toeneemt1

Epilepsie:
Fenobarbital en carbamazepine stimuleren de afbraak van melatonine1

Medicijnen kunnen onderling interacties vertonen. Systemisch werkende medicatie (medicatie die uiteindelijk in de 
bloedbaan wordt opgenomen) kan een interactie geven met voeding. Hoe meer kennis over de wisselwerking tussen voeding 
en medicatie, hoe beter de voedingszorg en het effect van de medicatie zal zijn.

2 VOEDING
De gezondheid, de levensverwachting en de kwaliteit van leven kunnen sterk verbeteren door tijdige (voedings)interventie en 
dieetbehandeling. Een dieet (een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een 
individu) kan veel impact hebben op het dagelijkse leef- en eetpatroon. 
Een Diëtist Verstandelijk Gehandicapten (Diëtist VG) gaat uit van een individuele benadering en levert daarmee maatwerk. 
Vanwege complexe problematiek is een multidisciplinaire behandeling essentieel: arts (arts verstandelijk gehandicapten 
(AVG), huisarts, specialist, tandarts), diëtist VG, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, mondhygiënist, (ortho)pedagoog 
en ouders/verzorgers.

voedingsproblematiek (dieet)behandeling eb/pb *

*) EB = Evidence Based, PB = Practice Based (voor uitgebreidere uitleg zie Informatorium Voeding & Diëtetiek, Evidence- 
Based Diëtetiek, dr. N.M. de Roos (juli 2008) of Former-Boon, M.; Duinen van J.J. Evidence-Based Diëtetiek, Bohn Stafleu & 
Van Loghum, Houten, ISBN 9789031351282

Slechte zuigreflex
Verminderde slikfunctie

Algehele situatie: plaats van eet- en drinkmoment, 
plaats van het bord of beker, manier van aanbieden. 
Houding: van het kind en van degene die het kind te 
eten geeft.
Techniek: flesvoeding, soort voeding, vorm van de 
speen, vorm van de fles.
Lepelvoeding: soort voeding, lepelvorm, 
lepelmateriaal, hoeveelheid voedsel, afhappen, 
tempo van aanbieden.
Kauwen: soort voeding, consistentie voeding.
Voorkeur zoete voeding, voorkeur lauwe voeding.

EB en PB

Gastro-oesofageale reflux Informatie over de voeding met eisen aan de 
omvang en verdeling over de dag (gebruik van 
frequente kleine maaltijden).
Indien nodig energie- en vetgehalte per maaltijd 
aanpassen. 
Informatie over voedingsmiddelen die klachten 
kunnen veroorzaken. Alcohol vermijden. 
Zie Dieetbehandelingsrichtlijn Voeding bij stoornissen 
van maag en slokdarm bij volwassenen

PB

PB

PB

EB

> >
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voedingsproblematiek (dieet)behandeling eb/pb *

Overgewicht/Obesitas
Verhoogde kans vanaf basisschoolleeftijd/pubertijd16

Richtlijnen Goede Voeding en/of beperking van 
producten met hoge energiedichtheid en/of 
portiegrootte of energiebeperkt dieet. 
Practice based: energiebehoefte 65%
van normaal.16

De richtlijn Prader Willi Syndroom kan helpend zijn 
voor SMS.20

Regelmatig eetpatroon.
Leefstijl en stimuleren van beweging.
Dieetadvies in beeldvorm.
Zie Dieetbehandelingsrichtlijn overgewicht en 
obesitas 
Zie richtlijn overgewicht of obesitas bij kinderen en 
adolescenten (2-18 jaar)
Zie richtlijn Prader-Willi syndroom

EB en PB

PB

Weinig dorstgevoel16 1,5 liter per dag. Regelmatig aanbieden. Uitzoeken 
welke vorm en smaak de cliënt prefereert.

PB

Obstipatie Voedingsvezelverrijkt (30-40 gram vezel) en ruime 
hoeveelheid vocht (2-2,5 liter). Bij kinderen minimaal 
1,5 liter vocht.
Gevarieerde gebruik van verschillende soorten 
voedingsvezels.
Regelmatig voedingspatroon, waarbij aandacht voor 
een groot ontbijt om de gastrocolische reflex te 
bevorderen.
Leefstijl en beweging.
Dieetadvies in beeldvorm.
Zie Dieetbehandelingsrichtlijnen Chronische 
Obstipatie

EB

Verhoogd cholesterolgehalte (bij 50%)16 Richtlijnen Goede Voeding.
Vet: maximaal 10 energie% verzadigd vet. Maximaal 
140 mg cholesterol/1000 kcal tot een maximum van 
300 mg cholesterol per dag.
Zie Dieetbehandelingsrichtlijnen Hyperlipidemie

EB en PB

Communicatie16 • Werk met een duidelijk en gestructureerd 
dagmenu ( bijv. stippencoach)

• Houd eten en drinken uit het zicht als het geen 
etenstijd is

• Wees duidelijk wanneer er een eetmoment is en 
houd dat ook aan

• Feestdagen en eten: maak van tevoren duidelijk 
hoe die dag er m.b.t. het eten en drinken uit gaat 
zien en zal verlopen

• Maak concreet: Wie, Wat , Waar, Wanneer en 
Hoe 

• Geen discussie aangaan. Consequent zijn. 
Duidelijk, in alle vriendelijkheid

PB
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