
Informatie over het TRIXY spreekuur 
Het TRIXY spreekuur  van de Universiteit Leiden is een 
samenwerking van het Leids Universitair Behandel en 
Expertise Centrum en de afdeling Neuropedagogiek en 
Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Leiden. 
 
Ook in tijden van corona gaat onze zorg op maat 
onverminderd door. Onze zorgprofessionals blijven 
personen met een extra X of Y-chromosoom 
ondersteunen. Op dit moment vindt de 
behandeling face-to-face of online 
plaats, afhankelijk van het type 
behandeling en de voorkeur van 
cliënten. Steeds bieden we maatwerk 
aan en kijken we naar de individuele 
ondersteuningsbehoeften van de cliënt. 
We doen dat uiteraard volgens de 
richtlijnen van het RIVM.  
 
Multidisciplinaire aanpak 
Bij het spreekuur werken Klinisch (neuro)-psychologen en 
GZ psychologen die veel verstand hebben van de  neuro 
cognitieve- en sociaal-emotionele gevolgen die kunnen 
horen bij kinderen en adolescenten met X en Y 
chromosoom variaties. Dit spreekuur werkt natuurlijk 
nauw samen met de onderzoeksafdeling 
Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen zodat we 
altijd gebruik kunnen maken van de laatste kennis op 
wetenschappelijk gebied. 

Zorg op maat 
Psychologisch onderzoek geeft ons inzicht in hoe een kind 
of adolescent functioneert in relatie tot zijn/haar klachten 
en diagnose. Bij het kind of de adolescent wordt veelal 
gekeken naar de intelligentie, als ook naar 
neuropsychologisch vaardigheden zoals geheugen, 
aandacht, ruimtelijk inzicht, planning en organisatie, taal, 
emotie en sociale informatieverwerking. Daarnaast vragen 
we aan ouders en leerkracht via vragenlijsten om ons 

informatie te geven hoe het thuis en 
op school met het kind of de 
adolescent gaat. Er wordt een 
uitgebreid verslag gemaakt met 
concrete adviezen dat vervolgens met 
ouders wordt besproken. Indien 
gewenst kunnen de 
onderzoeksresultaten ook met school 
besproken worden en kan gekeken 
worden hoe de behandeladviezen 
vertaald kunnen worden naar de klas. 

Behandelingen zoals ouderbegeleiding, begeleiding van de 
leerkracht of ondersteuning/behandeling van het kind of 
de adolescent kunnen ook plaatsvinden op het LUBEC.   
 
Vergoeding 
Op basis van onze afspraken met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten zijn verwijzingen uit heel 
Nederland geldig.  Iedereen heeft recht op vergoeding, 
ook als u buiten de regio Leiden woont. 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2021 van de 
zorgprofessionals en wetenschappers van het TRIXY 
Expertisecentrum. We hopen dat deze nieuwsbrief u in 
goede gezondheid treft. 
 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief komt 
Nederland stapje voor stapje uit de lockdown. Wij 
danken alle gezinnen die tijdens de lockdown bij ons in 
Leiden langs zijn geweest voor deelname aan het 
onderzoek. Daarnaast hebben gezinnen ons ook voor 
de klinische zorg kunnen vinden tijdens de lockdown en 
hebben wij zowel online als op locatie in Leiden 
mensen hulp kunnen bieden.   
 

In deze nieuwsbrief bespreken wij de laatste kennis uit 
de wetenschap en de klinische zorg. Zo geven wij tips 
voor het ondersteunen van de taalontwikkeling van 
kinderen met een extra X of Y chromosoom, bespreken 
we recente bevindingen (en geven we tips) over sociale 
vaardigheden en sociale cognitie. Ook staan we stil bij 
recente presentaties vanuit het TRIXY team. Tot slot 
vindt ook dit jaar het tweejaarlijkse AXYS congres 
plaats. In de nieuwsbrief vind u meer informatie over 
de editie uit 2021 en blikken wij terug op een 
presentatie van het congres uit 2019.   
 
We wensen u veel plezier bij het lezen van deze 

nieuwsbrief!   

 

Namens het team,  Evelien Urbanus  
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Algemene tips 
Voor een goede taalontwikkeling is veel oefening 
en een ‘taalrijke’ omgeving nodig. Hieronder 
staan een aantal tips om de taalontwikkeling te 
stimuleren: 
 Praat veel met uw kind, dat kan de hele dag 

door. Praat uw kind weinig? Stel dan niet te veel 
vragen, maar vertel bijvoorbeeld over iets wat u 
heeft meegemaakt.  

 Samen rijmen, gedichtjes opzeggen en liedjes 
zingen is goed voor de taalontwikkeling, bedenk 
bijvoorbeeld samen een versje. 

 Naast het begrijpen en zelf gebruiken van taal 
zijn ook andere aspecten belangrijk. Maak tij-
dens het praten met uw kind oogcontact en 
praat om de beurt.   

Boeken tips 

Het boek ‘Mijn eerste Van Dale voorleeswoorden-
boek’ is gericht op de eerste 1000 woorden die 
kinderen leren. De vrolijke tekeningen en versjes 
helpen de betekenis van woorden duidelijk te ma-
ken. De verhaaltjes zijn kort waardoor er niet te 
veel gevraagd wordt van de concentratie van uw 
kind. Kinderen kunnen tot slot actief deelnemen 
in de verhaaltjes; zo leert uw kind spelenderwijs 
meer woorden!  De aanbevolen leeftijd voor dit 
boek is 2-4 jaar. 

Boek: Mijn eerste Van Dale 
Auteurs: Liesbeth Schlichting  
                & Betty Sluyzer 
ISBN: 9789460770661  
Kosten: €25.99 
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Het boek ‘Pluis heeft TOS—de zoektocht van Noita’ 
gaat over het konijntje Pluis. Pluis heeft een 
taalontwikkelingsstoornis en heeft vaak hulp nodig 
van haar zus Noita. Het boek is geschreven door de 
12-jarige Jolijn Thijssen, grote zus van een broertje 
met TOS. Kinderen die moeite hebben met het 
begrijpen of het gebruiken van taal kunnen dit boek 
samen lezen met een begeleider. De tekst bevat 
betekenissen van woorden, plaatjes en vragen, 
waardoor kinderen zelf gaan nadenken over hun taal 
en hoe ze hun taal kunnen gebruiken. Het boek is 
geschikt voor kinderen van 6-10 jaar. 
 
   
  Boek: Pluis heeft TOS— 
 de zoektocht van Noita  
  Auteur: Jolijn Thijssen 
  ISBN: 9789492525970  
  Kosten: €16.95 

 

Spel tip 

Met de Tik Tak Kijk– en spelkaarten 
kunt u niet alleen de 
taalontwikkeling, maar ook de 
sociale ontwikkeling van uw peuter 
stimuleren. Het spel bestaat uit 
vrolijke, felgekleurde kaarten 
waarop woorden staan die 
aansluiten bij de leefwereld van 
kinderen. Op iedere kaart staat één 
woord, waardoor uw kind zich goed 
kan focussen. Daarnaast bevat de 
doos ideeën voor leuke spelletjes. 
Het spel is verkrijgbaar voor €9.99.  
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Stimuleren van taalontwikkeling  

In eerdere edities van de TRIXY nieuwsbrief stonden wij stil bij de taalontwikkeling van kinderen met een ex-
tra X of Y chromosoom. Zo laten onderzoeken zien dat de taalontwikkeling een kwetsbaar ontwikkelingsdo-
mein kan zijn voor deze kinderen (2e editie 2018), dat er veel variabiliteit in uitkomsten is (1e editie 2019), en 
dat ouders hun taalgebruik soms aanpassen doordat zij zich bewust zijn dat de taalontwikkeling van hun kind 
mogelijk anders verloopt (3e editie 2020). Kortom, het is belangrijk om de taalontwikkeling van kinderen met 
een extra X of Y goed in de gaten te houden. Daarbij is een taalrijke omgeving belangrijk voor ieder kind, 
maar wellicht extra belangrijk voor kinderen met een extra X of Y chromosoom. Hieronder geven wij een 
aantal tips voor boeken en spelletjes die u samen met uw kind kunt gebruiken om de taalontwikkeling te sti-
muleren.  

 



 

Artikel tip: Ervaringen van ouders rond de diagnose van hun kind  

Richardson en collega’s (2020) hebben in de Verenigde Staten onderzoek gedaan bij ouders van kin-
deren met een extra X of Y chromosoom door interviews met deze ouders af te nemen. Ouders werd ge-
vraagd hoe zij de periode rond de diagnose van hun kind hebben ervaren en welke ondersteuning zij en de 
rest van het gezin nodig hebben. Door deze interviews af te nemen is gekeken naar thema’s zoals zieken-
huisbezoeken, ondersteuning in de sociale ontwikkeling van het kind, belangenbehartiging van ouders en 
leerkracht op school en ondersteunen van het schoolse leren.  

In het onderzoek werden 43 interviews afgenomen: twee interviews met ouderparen, vier interviews 
met een ouder en een kind en 26 interviews met een individuele ouder. De interviews duurden gemiddeld 
35 minuten, werden opgenomen en vervolgens verbatim uitgewerkt. De interviews werden daarna kwalita-
tief gecodeerd met als doel het opsporen van thema’s die in de antwoorden van de ouders naar voren kwa-
men.  

Uit de interviews bleek dat ouders van kinderen waarbij de diagnose heeft plaatsgevonden na de ge-
boorte vaker moeten pleiten voor het serieus nemen van hun zorgen over hun kind. Ouders geven aan het 
als negatief te ervaren als er een lange tijd zit tussen de vele ziekenhuisbezoeken, diagnostische testen en 
het stellen van de diagnose. Ook blijkt dat het ouders moeite kost om passende hulp te krijgen voor hun 
kind. Ouders wordt regelmatig gevraagd om aan professionals uit te leggen wat een geslachtschromosomale 
trisomie is. Het voorlichten van professionals in de gezondheidszorg over een extra X/Y chromosoom en de 
gevolgen daarvan, zal volgens deze ouders kunnen helpen. Niet alleen bij medische professionals maar ook 
op school en bij ontwikkelingsondersteuning hebben ouders het gevoel ervoor te moeten vechten om hun 
kind de juiste zorg te laten ontvangen. Het inschakelen van de juiste zorg en van hulp voor het ondersteunen 
van de (sociale) ontwikkeling kost ouders regelmatig veel tijd en energie. Dit kan voor emotionele belasting 
zorgen door stress en frustratie.  

In het onderzoek vertellen ouders dat zij steun ervaren door contact te hebben met andere ouders 
van kinderen met een extra X of Y chromosoom. In supportgroepen kunnen zij leren van de ervaringen van 
andere ouders en ervaren zij sociale steun.  

Concluderend, ouders van kinderen met een extra X of Y chromosoom missen adequate en up-to-
date kennis bij zorgprofessionals en moeten vaak langdurig op zoek naar ondersteuning voor hun kind met-
een extra X of Y chromosoom. De auteurs van het onderzoek adviseren dat het van belang is om deze rol 
niet van ouders te verlangen, zodat gezinnen minder stress zullen ervaren.  

 
Meer informatie 
Artikel: The Expert in the Room: Parental Advocacy for Children with Sex Chromosome Aneuploidies  
Auteurs: J.P Richardson, K.A. Riggan, M. Allyse. 
Publicatie: Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 2020. 
Link: Het volledige Engelstalige artikel is op te vragen via TRIXY: trixy@fsw.leidenuniv.nl  

 

Pagina 3 

TRIXY Expertisecentrum    Trisomie van de X en Y chromosomen 

TRIXY Expertisecentrum    Trisomie van de X en Y chromosomen 

 Het TRIXY Expertisecentrum verleent zorg en doet wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren met een extra X of Y chromosoom. Het doel van het wetenschappelijk onderzoek is het vinden van targets voor 
(preventieve) support en interventie, zodat de ontwikkeling van kinderen met een extra X of Y chromosoom zo goed mo-

gelijk ondersteund kan worden. Ook helpt deze wetenschappelijke kennis professionals om kinderen en jongeren met een 
extra X of Y chromosoom sneller te diagnosticeren.   

Voor vragen over de ontwikkeling van uw jonge kind met een extra X/Y chromosoom, kunt u zich melden bij het TRIXY 
Expertisecentrum (www.trixyexpertisecentrum.nl). 

 

 In Nederland zijn er supportgroepen voor (ouders van) individuen met een extra X of Y  
chromosoom, zie de website van de Klinefelter vereniging (www.klinefelter.nl) en de Triple X vereniging (www.triple-x-

syndroom.nl). 

http://www.klinefelter.nl
http://www.triple-x-syndroom.nl
http://www.triple-x-syndroom.nl


 

Artikel tip:  
Sociaal functioneren en emotie herkenning  

bij vrouwen met Triple X.  

 
Aan de universiteit van Maastricht wordt onderzoek gedaan naar volwassen 
vrouwen met het Triple X syndroom door Maarten Otter en collega's. Recen-
telijk is door deze onderzoeksgroep een artikel gepubliceerd over het sociaal 
functioneren en de sociaal-cognitieve vermogens bij vrouwen met het Triple X 
syndroom. 

 Onder sociaal functioneren wordt het sociaal gedrag verstaan dat gericht is op anderen; jong of 
oud, bekend of onbekend. Het gaat hierbij om de interactie tussen twee of meer personen. Sociale cognitie 
gaat over alle cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor sociaal gedrag; zoals het inleven in andere perso-
nen, het herkennen van emoties, het adequaat opvangen en interpreteren van sociale signalen en het be-
grijpen van onderliggende regels in communicatie.   
 In het onderzoek van Otter en collega’s namen 34 vrouwen mét en 31 vrouwen zónder extra X 
chromosoom deel, met een leeftijd tussen de 18 en 62 jaar. Voor elke deelneemster werd door een beken-
de van de deelneemster een vragenlijst ingevuld over het sociaal functioneren en probleemgedrag, en een 
vragenlijst over kenmerken passend bij een autisme spectrum stoornis. Daarnaast werd bij elke deelneem-
ster een computertaak afgenomen om het vermogen om emoties te herkennen in kaart te brengen. 
 De resultaten gaven aan dat vrouwen met een extra X vaker teruggetrokken gedrag (bv is liever al-
leen dan met anderen) en denkproblemen (bv herhaalt bepaalde handelingen keer op keer) ervaren dan 
vrouwen zonder extra X chromosoom. Daarnaast hadden de vrouwen met een extra X gemiddeld hogere 
scores op de vragenlijst over autisme kenmerken, zoals vragen over sociale communicatie en sociaal be-
wustzijn. Tot slot hadden de vrouwen met een extra X gemiddeld meer problemen met het herkennen van 
emoties; specifiek gekeken naar de individuele emoties ging dat om het herkennen van de emoties ver-
driet, angst, en afkeer. Het herkennen van de emoties blij, boos, en verrast ging vrouwen met een extra X 
net zo goed af als vrouwen zonder extra X chromosoom. Een onverwacht resultaat was dat vrouwen met 
een extra X soms wel méér moeite hebben met het herkennen van emoties, maar zij ook méér sociaal ge-
motiveerd zijn; dat geeft aan dat er vaak veel aandacht is voor sociale signalen, maar er soms problemen 
zijn met het begrijpen van deze signalen.  
 Samengenomen laten vrouwen met een extra X gemiddeld meer problemen zien met betrekking 
tot het sociale functioneren en met emotieherkenning. De onderzoekers concluderen dat het van belang is 
om verder onderzoek te blijven doen.  

 

Meer informatie 
Artikel:  Social functioning and emotion recognition in adults with triple X syndrome 
Auteurs:  Maarten Otter, Peter Crins, Bea Campforts, Constance Stumpel, Thérèse van Amelsvoort en 
  Claudia Vingerhoets 
Publicatie:  BJPsych Open, februari 2021 
Link:   Het Engelstalige artikel is vrij toegankelijk, klik hier voor de link.   
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https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/social-functioning-and-%09%09%09emotion-recognition-in-adults-with-triple-x-synndrome/6F6D47FAB84EFD9E9771FDA8E06FFA1B
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Informatie uit binnen en buitenland  
Van 21-27 juni vindt het de tweejaarlijkse Amerikaanse AXYS conferentie (online) plaats. Tijdens deze familieconferentie 
komen mensen met een X of Y variatie en hun families van over de hele wereld bij elkaar samen. Er is een uitgebreid 
programma met presentaties en  vraag-en-antwoord sessies verzorgd door experts. Daarnaast is er ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen en zijn er sociale evenementen. De onderzoekers van het TRIXY expertisecentrum zijn ook 

aanwezig tijdens de conferentie en zullen op zaterdag 26 juni een presentatie geven over het TRIXY onderzoek.  
 Met een gezinsticket heeft uw hele huishouden toegang tot alle onderdelen. De presentaties en vraag-en-
antwoord sessies zijn verspreid over de week en worden enkele keren herhaald, vanwege het tijdsverschil zijn enkele 
presentaties laat op de avond Nederlandse tijd, u kunt de meeste onderdelen ook op een later moment (opnieuw) 
bekijken. De voertaal bij deze conferentie is Engels.   

Wilt u meer informatie of het volledige programma bekijken? https://genetic.org/2021-axys-
family-conference/ Daarnaast kunt u zich aanmelden via de volgende link: https://
axysgenetic.networkforgood.com/events/26219-axys-2021-virtual-family-conference 
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De sociale ontwikkeling van kinderen met een extra X- of Y-chromosoom 

Tijdens de AXYS-conferentie in Denver (2019) heeft Rebecca Wilson, werkzaam bij onze samenwerkingspartner in 
Denver, gesproken over de sociale ontwikkeling van kinderen met een extra X- of Y-chromosoom. In deze nieuwsbrief 
staan we stil bij de sociale ontwikkeling van kinderen met een extra X- of Y-chromosoom en geven we uitleg over hoe 
deze ontwikkeling kan worden gestimuleerd.  
 In de presentatie legt Dr. Wilson uit dat de sociale ontwikkeling van kinderen met een extra X- of Y-
chromosoom soms anders verloopt dan de sociale ontwikkeling van leeftijdsgenoten. Dr. Wilson geeft aan dat hier 
meerdere redenen voor kunnen zijn, waaronder bijvoorbeeld een achterstand op het gebied van de taal- en motorische 
ontwikkeling. De ontwikkeling van taal en motorische vaardigheden is van groot belang in de interactie met anderen. 
Motorische vaardigheden zorgen er namelijk voor dat kinderen actief met elkaar kunnen spelen. Door middel van spel 
wordt de sociale ontwikkeling bevorderd. Het gebruik van taal zorgt ervoor dat kinderen met leeftijdsgenoten kunnen 
communiceren en hun eigen wensen, ideeën en behoeftes kunnen uitdrukken. Een achterstand op deze gebieden zou 
ervoor kunnen zorgen dat een interactie met andere kinderen minder gemakkelijk tot stand komt. Hierdoor kan een 
kind met een extra X- of Y-chromosoom zich minder snel op zijn of haar gemak voelen in sociale situaties.  
 Desondanks wordt duidelijk dat kinderen met een extra X- of Y-chromosoom een grote interesse hebben in 
leeftijdsgenoten en over een goed vermogen beschikken om non-verbale signalen op te vangen. Ook wordt vaak gezien 
dat deze kinderen visueel-ruimtelijk sterk zijn. Hierdoor is het kind goed in staat om beelden en voorstellingen te maken 
van situaties. Dit zijn belangrijke kwaliteiten waaruit verder kan worden gewerkt aan het stimuleren van de sociale 
ontwikkeling. Er wordt geadviseerd de focus te leggen op de sterke vaardigheden in plaats van de tekortkomingen van 
het kind. Aangezien ieder kind uniek is, vraagt dit om een goede afstemming op de specifieke sterktes van het kind. Er 
kunnen bijvoorbeeld hulpmiddelen worden ingezet waarmee een beroep wordt gedaan op de sterke visueel-ruimtelijke 
vaardigheden. Hierbij kan worden gedacht aan timers, planningen, geheugensteuntjes, foto’s en apps. Tevens kan het 
kind leren van het gedrag van anderen. Om deze reden is het van belang dat ouders voldoende voorbeelden geven hoe 
om te gaan met sociale situaties.  
 
Zes algemene tips uit de presentatie van Rebecca Wilson:  
1) Geef uw kind voldoende tijd en ruimte om de sociale vaardigheden te ontwikkelen.  
2) Maak in het stimuleren van de sociale ontwikkeling veel gebruik van non-verbale communicatie. 
3) Leg de focus op de sterke vaardigheden en kwaliteiten van uw kind. 
4) Gebruik hulpmiddelen die bij de interesses en kwaliteiten van uw kind passen.  
5) Houdt de sociale interacties eenvoudig en sluit aan op het niveau van uw kind. 
6) Geef als ouder voldoende voorbeelden van passend gedrag in sociale interacties. 
Meer informatie: 
AXYS Conferentie (link): Social Skill Challenges, Toddlers to Teens (Denver, 2019) 

 

https://genetic.org/2021-axys-family-conference/
https://genetic.org/2021-axys-family-conference/
https://axysgenetic.networkforgood.com/events/26219-axys-2021-virtual-family-conference
https://axysgenetic.networkforgood.com/events/26219-axys-2021-virtual-family-conference
https://youtu.be/-YDnZMCUAJs
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Nieuws uit het TRIXY onderzoekslab 
In april zagen wij de laatste deelnemer voor de huidige TRIXY studie. In 
totaal hebben wij (in Nederland, België en Amerika) 109 kinderen met een 
extra X of Y chromosoom en 102 kinderen zónder extra chromosoom gezien 
de afgelopen jaren. Graag willen wij alle kinderen en hun ouders nogmaals 
bedanken voor hun bijdrage!  
 Nu alle gegevens verzameld zijn breekt ook een nieuwe fase aan; 
het analyseren van de uitkomsten. De TRIXY onderzoekers zullen de komende tijd artikelen publiceren in 
wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast verzorgen zij presentaties over de bevindingen van het onderzoek; op 
deze manier worden professionals uit het werkveld, zoals psychiaters, (ortho-)pedagogen, kinderartsen, 
logopedisten en klinisch (neuro-)psychologen, direct op de hoogte gebracht van de meest recente kennis op het 
gebied van X en Y variaties. Tot slot wordt de opgedane kennis van dit onderzoek ook omgezet naar handvatten voor 
de klinische praktijk en gebruikt om brochures voor ouders en professionals weer up-to-date te maken. 
 Op deze en de volgende bladzijde staan twee recentelijk gepresenteerde uitkomsten. Hieronder de poster 
impact van een extra X of Y chromosoom op autisme symptomen en vroege sociale cognitie van Nienke Bouw. Nienke 
Bouw presenteerde haar bevindingen over de impact van een extra X of Y chromosoom op autisme kenmerken op 
het Nationaal Autisme Congres. Voor haar presentatie kreeg Nienke de posterprijs voor de beste poster uitgereikt. 
Op pagina 7 staat de poster ADHD symptomen bij jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom  van Kimberly 
Kuiper. Kimberly Kuiper presenteerde op 16 april j.l. digitaal haar poster op het specialistencongres voor klinisch 
psychologen en klinisch neuropsychologen. Kimberly presenteerde over de vroege ontwikkeling van regulatie in 
jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom. Voor haar poster en pitch ontving Kimberly een eervolle 
vermelding tijdens de uitreiking, vanwege de kwaliteit van het onderzoek en de toegevoegde waarde voor de 
klinische praktijk. Felicitaties aan Nienke en Kimberly voor deze prestaties!  

 
Wilt u direct op de hoogte gebracht worden van nieuwe publicaties, nieuws uit het onderzoek of wilt u op de 
hoogte gebracht worden van toekomstig onderzoek? Op onze LinkedIn pagina delen wij de laatste nieuwtjes!  

 

https://www.linkedin.com/company/trixyexpertisecentrum
https://www.linkedin.com/company/27230906/admin/
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Heeft u vragen over het TRIXY 
Spreekuur? 
 

U kunt bij ons terecht als u vragen  of zorgen heeft 
over de ontwikkeling van uw kind. Op dit 
specialistisch spreekuur voor kinderen en 
adolescenten met X en Y chromosoom variaties, 
bieden wij multidisciplinaire diagnostiek, 
begeleiding en behandeling aan ouders en 
jongeren van een leeftijd van 0-21 jaar.  
 
Wilt u zichzelf of uw kind aanmelden?  
U kunt bellen naar 071-5274063.  
Email: ambulatorium@fsw.leidenuniv.nl 
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Prof. Hanna Swaab 
Hoogleraar op het vakgebied van Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Leiden. Zij is hier ook 
directeur van het Ambulatorium, en hoofd van het TRIXY Expertisecentrum. Als klinisch kinder neuropsycholoog en 
psychotherapeut is zij al 25 jaar actief in de wetenschap en zorg voor kinderen en volwassenen met X en Y chromosoom 
variaties. 
 

Dr. Sophie van Rijn  
Universitair hoofddocent op de afdeling Neuropedagogiek van de Universiteit Leiden. Zij doet sinds 2002 wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van X en Y chromosoom variaties. Als senior onderzoeker is zij aanvoerder van het TRIXY 
Onderzoekslab, waar de gevolgen van een extra X of Y chromosoom op de cognitieve, emotionele en gedragsontwikkeling 
systematisch in kaart worden gebracht. Haar doel is wetenschappelijke kennis te vergroten. 
 

 
Drs. Claudia König 
Aanvoerder van het TRIXY Spreekuur op het Ambulatorium van de Universiteit Leiden. Als klinisch psycholoog en 
neuropsycholoog zoekt ze samen met kinderen/jongeren, hun ouders en leerkrachten uit hoe de informatieverwerking 
verloopt. Welke vaardigheden zijn goed of juist minder ontwikkeld? En hoe vertaalt dit zich naar de behandeling?   

 
Dr. Sabine Hannema  

Als kinderarts-endocrinoloog in het AMC betrokken bij het TRIXY Spreekuur. Zij is gespecialiseerd in medische zorg voor 
kinderen met X en Y chromosoom variaties. Daarnaast betrekt zij zonodig een team van specialisten zoals 
kinderfysiotherapeuten en voor vragen of behandeling op gebied van de vruchtbaarheid is er een samenwerking met de 
urologen-andrologen van het Erasmus MC in Rotterdam. 
  

Kimberly Kuiper  MSc, Evelien Urbanus MSc en Nienke Bouw MSc                                                                                                
Onderzoekers in opleiding (ookwel promovendus genoemd) betrokken bij het TRIXY 
Expertisecentrum. Zij doen onderzoek doen naar de ontwikkelingsrisico’s van jonge 
kinderen met X en Y chromosoom variaties.  
Daarnaast is Kimberly in opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog bij het TRIXY Spreekuur bij 
het Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum (voormalig Ambulatorium).  
Nienke en Evelien verzorgen naast onderzoek ook onderwijs voor zowel bachelor- als 
masterstudenten van de opleiding Orthopedagogiek.  

TRIXY Nieuwsbrief 

 Aanvoerders van het TRIXY Expertise team 

Heeft u vragen over 
wetenschappelijk onderzoek? 
 

Als u zich bij het TRIXY Expertisecentrum 
aanmeldt, wordt u altijd uitgenodigd om 
(vrijblijvend) deel te nemen aan wetenschappelijk 
onderzoek. Daarnaast werken we hard om 
financiering van de overheid te krijgen voor 
onderzoeksprojecten rondom speciale thema’s.  
 
Heeft u vragen over deelname aan 
wetenschappelijk onderzoek?   
U kunt contact opnemen via de website: 
www.trixyexpertisecentrum.nl 

  

Colofon 
 

Redactie: Evelien Urbanus MSc, Met dank aan student-assistenten:  
Vivianne van Heyningen, Daphne Roggekamp, Liselotte Schoemaker en Judith van de Vliert  
Wilt u zich aan– of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan op onze website www.trixyexpertisecentrum.nl 
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