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Voorwoord
Voor u ligt de tweede en tevens laatste nieuwsbrief van
2021 van de zorgprofessionals en wetenschappers van
het TRIXY Expertisecentrum. U heeft even op deze
nieuwsbrief moeten wachten, de laatste nieuwsbrief
kwam uit in juni 2021.

Nieuwsbrief | 2021 - 2e uitgave
blikken we terug op congressen van het afgelopen half
jaar en kijken we alvast vooruit op het nieuwe jaar met
spannende plannen in het vooruitzicht. Ondanks de
nieuwe verscherpte maatregelen rondom het corona
virus, dat toch heel Nederland in zijn greep heeft,
hopen we dat deze nieuwsbrief u ook in goede
(mentale) gezondheid treft.

In deze nieuwsbrief brengen we u de laatste kennis uit
de wetenschap en updates uit de klinisch zorg. Zo
bespreken we recent gepubliceerde artikelen van onze
onderzoekers, als ook tips voor het ondersteunen van
kwetsbare domeinen zoals deze uit het onderzoek naar
voren zijn gekomen. Ook staan we stil bij recente
presentaties gegeven door leden van het TRIXY team,

In het nieuwe jaar hopen we u met meer (mogelijk
kortere) nieuwsbrieven te informeren over onze
vorderingen vanuit het centrum. We wensen u veel
plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief!

Informatie over het TRIXY spreekuur

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.

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.

Namens het gehele team, Kimberly Kuiper

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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Artikel tip: Reguleren van aandacht en gedrag als kwetsbaarheid
Onderzoeker en GZ-psycholoog Kimberly Kuiper doet binnen TRIXY onderzoek naar de zelfregulatie van jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom. Zelfregulatie kan men zien
als een soort coach voor jezelf: het zijn allerlei vaardigheden die wij als mens gebruiken om
grip te krijgen op onze gedachten, emoties en gedrag. Het helpt ons om door allerlei alledaagse situaties te navigeren. Wanneer deze vaardigheden minder sterk ontwikkeld zijn,
kan dat tot problemen leiden: bijvoorbeeld emotioneel als ook op het gebied van leren en
werken. Zelfregulatie ontwikkelt zich al in de vroege kindertijd, wat het een interessant
onderwerp maakt om te onderzoeken in jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom.
Kimberly heeft in juli 2021 een artikel gepubliceerd over hoe deze vaardigheden zich bij jonge kinderen ontwikkelen, waar ze gebruik heeft gemaakt van data uit de TRIXY studie. Hieronder wordt kort beschreven wat de belangrijkste uitkomsten uit de onderzoek zijn.
Een goede zelfregulatie in de kindertijd is een belangrijke voorspeller van latere uitkomsten, zoals mentale gezondheid,
sociale vaardigheden, en academisch succes. Moeilijkheden met zelfregulatie worden vaak gezien bij verschillende psychische aandoeningen, zoals ADHD. Kinderen met ADHD hebben vaak moeite om hun gedachten, gevoel en gedrag in
goede banen te leiden, kenmerkend voor ADHD is dus eigenlijk een minder sterk ontwikkelde zelfregulatie. Classificaties
van ADHD en symptomen van ADHD komen vaker voor bij kinderen, adolescenten en volwassenen met een extra X of Y
chromosoom. Het huidige onderzoek heeft daarom gekeken naar ADHD-kenmerken, als uitingen van zelfregulatie, bij de
jongste kinderen met een extra geslachtschromosoom. Het doel van de studie was dan ook niet om ADHD-classificaties
te geven aan deze kinderen, maar om juist te kijken hoe typische zelfregulatie problemen (zoals vaak wordt gezien bij
ADHD) zich uiten in deze groep.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat, gemiddeld genomen, ook deze jonge kinderen meer ADHD-kenmerken
laten zien, al vanaf een leeftijd vanaf 1 jaar. Voorop staan met name problemen met het reguleren van de aandacht,
bijv. de aandacht richten op dat wat belangrijk is. Impulsiviteit komt gemiddeld net zo vaak voor bij kinderen met extra X
of Y chromosoom als hun leeftijdsgenootjes zonder. Opvallend is dat de problemen met reguleren van de aandacht
meer en duidelijker naar voren komen op een latere leeftijd. De oudste leeftijdsgroep (5 tot 6 jaar) lieten namelijk de
meeste moeilijkheden zien op dit gebied. Verschillen tussen XXX, XXY en XYY waren subtiel: over het algemeen hebben
ze alledrie moeite met het reguleren van de aandacht, alleen de jongens met XYY hadden gemiddeld genomen ook meer
moeite met de impulsbeheersing en lieten meer hyperactief gedrag zien. Ongeveer 24% van de gehele groep kinderen
met een extra X of Y chromosoom voldeed op symptoomniveau aan de classificatie ADHD.
Dit onderzoek laat ons zien dat zelfregulatie, met name het reguleren en sturen van aandacht, in de vroege kindertijd
een kwetsbaarheid kan zijn bij kinderen met een extra X of Y chromosoom. Hoewel de focus van dit onderzoek vooral
was om breed te beschrijven hoe zelfregulatie zich bij deze kinderen ontwikkelt EN er ook veel kinderen met een extra X
of Y chromosoom geen forse problemen lieten zien in dit gebied, is er toch ook een subgroep die meer kwetsbaar is en
mogelijk in aanmerking komt voor een klinische classificatie van ADHD. Dit geeft met name aan dat professionals die
werken met kinderen met een extra X of Y chromosoom kennis moeten hebben van het gehele palet van functioneren,
en routinematig zouden moeten screenen op kwetsbare gebieden, waaronder de zelfregulatie. Dat een kind een extra X
of Y chromosoom heeft, betekent echter niet dat we automatisch zeker weten hoe het kind zich verder ontwikkelt. Belangrijk is om naar het kind op individueel niveau te kijken, wetende dat er een kwetsbaarheid kan zijn alsook oog te
hebben voor sterke kanten van het kind. Onderzoek naar de zelfregulatie vaardigheden kan helpend zijn, bijv. wanneer
een kind voor het eerst naar school gaat en daar moeilijkheden ervaart. Weten waar de sterke en minder sterke kanten
van een kind (of ieder individu) liggen kan handvatten bieden om een kind een stapje verder te helpen maken in de ontwikkeling.
Meer informatie
Artikel:
Auteurs:
Publicatie:
Link:

Early developmental impact of SCT on attention deficit-hyperactivity disorder symptomology in young children
Kimberly Kuiper, Hanna Swaab, Nicole Tartaglia, en Sophie van Rijn
Journal of Medical Genetics, juli 2021
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajmg.a.62418
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Nieuws uit het TRIXY onderzoekslab
2021 stond in het teken van het afronden van de TRIXY studie, zowel in
Nederland als in Amerika. Meer dan 100 gezinnen met een kindje met een
extra X of Y chromosoom hebben mee gedaan aan het onderzoek en
bijgedragen aan het verzamelen van meer informatie over deze boeiende
periode in de kindertijd (0 tot en met 7 jaar)!
Zoals in de vorige nieuwsbrief was te lezen betekent het afronden van
praktische taken ook het aanbreken van een volgende stap: het
verzamelen en analyseren van de uitkomsten. Een aantal van die
uitkomsten zijn dit jaar gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer.
Naast het publiceren zorgen de TRIXY onderzoekers er ook voor dat zij een podium krijgen, bijvoorbeeld op
congressen om te kunnen spreken over hun resultaten. Zo brengen zij professionals uit het werkveld, zoals
psychiaters, (ortho-)pedagogen, kinderartsen, logopedisten en klinisch (neuro-)psychologen, direct op de hoogte
van de meest recente kennis op het gebied van X en Y variaties.
Op deze bladzijde staat een recent gepresenteerde poster: Kimberly Kuiper presenteerde op 10 september j.l.
digitaal haar poster op een internationaal congres over genetische syndromen (SSBP). Zij vertelde daar over het
vroege risico op problemen met executieve functies. Executieve functies zijn een verzameling vaardigheden die te
maken hebben met het controleren van je eigen gedrag die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Hierbij kan
gedacht worden aan het vermogen om impulsen te beheersen, maar ook te kunnen schakelen als de situatie daarom
vragen (bijvoorbeeld wisseling van een oppas). Voor haar poster ontvang Kimberly de Martin Bax poster prijs, wat
een waardering is voor de kwaliteit van het onderzoek als ook de impact voor de dagelijkse praktijk.
Executieve functies
Het hebben van goed-ontwikkelde executieve functies is van
cruciaal belang: ze zijn namelijk onmisbaar voor ons dagelijks
functioneren! Executieve functies dragen namelijk bij aan
goede mentale en fysieke gezondheid, zijn sterke voorspellers voor success op school en ondersteunen de
cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Deze
executieve functies worden ookwel de dirigent(e) van het
brein genoemd: ze sturen namelijk ons gedrag, gedachten en
emoties aan.
Wanneer iemand meer moeite heeft met executieve functies,
maakt iemand dit kwetsbaar om doelgericht, bewust en
probleemoplossend te kunnen zijn. Bijvoorbeeld in de schoolleeftijd kunnen problemen met executieve functies leiden tot
problemen met huiswerk plannen. Volwassenen kunnen
moeite hebben met het schakelen tussen situaties en
vastlopen binnen het werk als er een alternatief moet worden
bedacht.
Kinderen, adolescenten en volwassenen met een extra X of Y
chromosoom hebben vaker dan gemiddeld moeite met “hun”
executieve functes en kunnen daar behoorlijk last van hebben
in hun dagelijkse gang van zaken (e.g. school en werk).
Echter, iedereen heeft zijn eigen profiel aan sterktes en
zwaktes en kan er dus bij ieder kind én volwassene weer anders uitzien!
Nieuwsgierig geworden en meer willen weten over
executieve functies? Kijk dan eens op deze website.
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Artikel tip: Sociaal gedrag bij het jonge kind met een extra X of Y
Onderzoeker Nienke Bouw doet onderzoek naar de impact van een extra X- of Ychromosoom op de vroege sociale ontwikkeling. Ze onderzoekt daarbij sociaal gedrag bijvoorbeeld met behulp van spelobservaties. Ze wil ook helder krijgen hoe kinderen met
een extra X- of Y-chromosomen zich bouwstenen van sociaal gedrag eigen maken in de
vroege ontwikkeling. Afgelopen jaar werd een artikel gepubliceerd in een internationaal
vakblad waarin de bevindingen werden gepresenteerd van drie van deze bouwstenen van
sociaal gedrag: sociale oriëntatie, joint attention en inlevingsvermogen (Theory of Mind).

Mensen zijn uitgerust met vaardigheden die ons helpen om te navigeren in een complexe en
dynamische sociale wereld, zoals het automatisch oriënteren op sociale informatie, het volgen van intenties van anderen en het vermogen om in te leven in het perspectief van de ander. We noemen dit sociaal cognitieve vaardigheden, omdat sociale vaardigheden sterk afhankelijk zijn van cognitieve processen die nodig zijn om sociaal relevante informatie te verwerken en daar op te reageren.Voor deze sociaal cognitieve vaardigheden wordt de basis in
het vroege leven gelegd. Jonge kinderen zijn vanaf de geboorte spontaan geneigd om zich te oriënteren op sociale
informatie, zoals bijvoorbeeld gezichten en ogen. Door het opvangen van deze sociale informatie leren kinderen
tijden de baby- en peutertijd steeds beter sociale informatie te interpreteren en daar adequaat op te reageren. Basale
vaardigheden zoals sociale oriëntatie ontwikkelen zich verder naar complexere vaardigheden. Voorbeelden van complexere vaardigheden zijn het gezamenlijk richten van de aandacht met een andere persoon op een object of
gebeurtenis (= Joint Attention) en inlevingsvermogen.
Vanuit eerder onderzoek is bekend dat een extra X- een Y-chromosoom invloed kan hebben op sociale vaardigheden.
Door onderzoek te doen bij zeer jonge kinderen met een extra X- of Y-chromosoom kunnen we uitzoeken hoe deze
kwetsbaarheden tot stand komen. We proberen targets te vinden voor vroege ondersteuning om daarmee de sociale
ontwikkeling tijdens de kindertijd en adolescentie op weg naar de volwassenheid zo goed mogelijk te ondersteunen.
In deze studie werd gevonden dat jonge kinderen met een extra X- of Y-chromosoom tussen de 1 en 7 jaar over het
algemeen meer moeite hebben dan hun leeftijdsgenoten om sociale informatie op te vangen, daar adequaat mee om
te gaan en het lastiger vinden om zich in te leven in het perspectief van de ander. We vonden ook dat de uitdagingen
voor kinderen groter worden als ze ouder worden. Er werden nagenoeg geen verschillen gevonden tussen meisjes
met een extra X-chromosoom en jongens met een extra X- of Y-chromosoom.
Het is belangrijk om te weten dat elk kind met een extra X- of Y-chromosoom een unieke ontwikkeling heeft. Op basis van de algemene informatie uit dit onderzoek kunnen we dus geen uitspraken doen over de ontwikkeling van een
enkel kind, daarvoor is specifiekonderzoek voor nodig bij elk individueel kind, bijvoorbeeld bij het TRIXY Expertisecentrum (www.trixyexpertisecentrum.nl). Wel weten we door dit onderzoek beter waar we op moeten letten tijdens
dit individuele onderzoek. Door de informatie uit het onderzoek kunnen we ook gaan onderzoeken of met behulp van
vroege en mogelijke preventieve interventies de ontwikkeling van deze specifieke bouwstenen van sociaal gedrag
kunnen ondersteunen.
Meer informatie
Artikel:
The impact of Sex Chromosome Trisomies (XXX, XXY, XYY) on early social cognition: social
orienting, Joint Attention and Theory of Mind.
Auteurs:
Nienke Bouw, Hanna Swaab, Nicole Tartaglia en Sophie van Rijn
Publicatie:
Archives of Clinical Neuropsychology, 2021
Link:
Het Engelstalige artikel is vrij toegankelijk, klik hier voor de link.
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Sociaal gedrag in ontwikkeling
vroege kindertijd naar adolescentie
Tijdens het opgroeien blijven sociaal cognitieve vaardigheden een
belangrijke rol spelen. In alle ontwikkelingsfases speelt de vaardigheid om
gezichten te kunnen onderscheiden en non-verbale signalen zoals
emotionele gezichtsuitdrukkingen te begrijpen een cruciale rol in het
ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties. Deze vaardigheden hebben niet alleen invloed op de
kwaliteit van sociale interacties, maar ook op andere domeinen zoals de taalontwikkeling en algemene
cognitieve ontwikkeling.
De meeste kinderen kunnen vanaf ongeveer 3 jaar op basis van gedrag van anderen bepaalde gevoelens,
gedachten en bedoeling van andere afleiden. Zo geven ze betekenis aan het gedrag van iemand en leren
gedrag van anderen te begrijpen. In de basisschool leeftijd leren kinderen steeds beter om de context van een
situatie mee te nemen om sociale informatie te interpreteren, zoals bijvoorbeeld de toon waarop iemand iets
zegt of de situatie waarin iemand is als de persoon een emotie laat zien. Ook gaan leeftijdsgenoten een steeds
grotere rol spelen.
De adolescentie is een uitdagende ontwikkelingsfase. Vooral op sociaal vlak staan jongeren voor een aantal
grote uitdagingen. De aansluiting met leeftijdsgenoten wordt steeds belangrijker: vriendschappen aangaan en
onderhouden, en omgaan met het impulsieve, soms onvoorspelbare gedrag van andere jongeren zijn
voorbeelden van sociale taken waar een adolescent mee te maken krijgt. Daarnaast kan het zoeken naar een
eigen identiteit en het verlangen naar meer autonomie (spijbelen, verwaarlozen van huiswerk, laat thuiskomen
na uitgaan) leiden tot conflicten met ouders en leerkrachten. Als een jongere er niet goed in slaagt om deze
sociale taken op een adequate manier uit te voeren, kunnen er ook op emotioneel vlak uitdagingen ontstaan.
Uit het wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 15 jaar weten we dat deze ontwikkelingsstappen op
sociaal domein een uitdaging kunnen vormen voor kinderen én volwassenen met een extra X- of Ychromosoom. Het kan helpend zijn om te weten waar de kwetsbaarheden van een individu liggen en of deze
verband houden met eventuele problemen in het dagelijks leven. Het TRIXY spreekuur kan hierin een
helpende hand bieden, zie voor de contactgegevens de laatste pagina van de nieuwsbrief.

Congressen
Afgelopen zomer (juni 2021) is het onderzoeksteam van TRIXY aanwezig geweest op de
online familie conferentie van AXYS (de Amerikaanse patiëntenvereniging voor individuen
met een extra X of Y chromosoom). Daar zijn de resultaten uit de TRIXY studie die tot nu toe
bekend zijn gedeeld en was er mogelijkheid om met ouders van individuen met een extra X of Y chromosoom
online in gesprek te gaan over de betekenis van al die resultaten. Wij vonden het weer een inspirerende
conferentie en danken alle aanwezigen, mogelijk ook Nederlanders, die hieraan hebben bijgedragen!
Nieuws: in 2022 zal er een internationale workshop worden georganiseerd in Nederland, bestemd voor alle
internationale onderzoekers op X en Y chromosoom gebied. Het TRIXY team heeft het ware genoegen dit te
organiseren in het mooie Leiden! Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor meer ontwikkelingen.
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Aanvoerders van het TRIXY Expertise team
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.

Heeft u vragen over het TRIXY
Spreekuur?

Heeft u vragen over
wetenschappelijk onderzoek?

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.

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.

Wilt u zichzelf of uw kind aanmelden?
U kunt bellen naar 071-5274063.
Email: ambulatorium@fsw.leidenuniv.nl

Heeft u vragen over deelname aan
wetenschappelijk onderzoek?
U kunt contact opnemen via de website:
www.trixyexpertisecentrum.nl

Colofon
Redactie: Kimberly Kuiper, Msc
Wilt u zich aan– of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan op onze website www.trixyexpertisecentrum.nl
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