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Zaterdag 25 juni 2016
Nederlands/Belgische Contactdag Triple-X Syndroom
Na een ontmoetingsdag in 2012 en een dag met presentaties in 2014 is het in 2016 weer tijd voor
een informele contactdag.
Tijdens deze dag is er volop gelegenheid voor informele ontmoetingen én gelegenheid tot het stellen
van vragen aan specialisten, enz.
Wij zijn blij dat drs. Maarten Otter (psychiater, zie www.triple-x-syndroom.nl/waarterecht)
en Bert Halfwerk (kinderfysiotherapeut, zie www.berthalfwerk.nl en www.kinderfysioderegge.nl )
hebben toegezegd op deze middag aanwezig te zijn.
Plaats : De Potstal van Het Gagelgat www.gagelgat.nl
Birkstraat 107, 3768 HE Soest
Tijd

: 12.00 – 17.00 uur

Voor : Ouder(s) van meisjes met het Triple-X Syndroom, kinderen, tieners en volwassenen die het
Triple X Syndroom hebben.
Natuurlijk zijn andere gezins- of familieleden ook welkom, alsook professionele hulpverleners met
specifieke interesse in het Triple X Syndroom.
Programma:
12.00-12.30 uur

Inloop met koffie/thee/limonade

12.30-13.15 uur

Lunch

13.15-13.45 uur

Korte presentaties Maarten Otter en Bert Halfwerk

13.45-16.30 uur

Ontmoeting
Er is gelegenheid met elkaar te praten, maar ook om vragen te stellen aan de
aanwezige specialisten drs. Maarten Otter en Bert Halfwerk

16.30-17.00 uur

Afsluiting met koffie/thee/limonade

Kinderen
De kinderen kunnen tussen 14.00-16.00 uur een interactieve rondleiding door Het Gagelgat maken.
Grotere kinderen kunnen dit op eigen gelegenheid doen, kleinere kinderen zullen begeleid moeten
worden (b.v. door ouders of oudere kinderen). Zij kunnen ook (onder toezicht) buiten spelen of
binnen een spelletje doen.
Deelnamekosten:
Kinderen van 0 t/m 3 jaar gratis, kinderen van 4 t/m 14 jaar betalen € 13,50 en iedereen van 15
jaar en ouder betaalt € 19,00 per persoon.
Dit is inclusief 3x koffie/thee/limonade en een eenvoudige lunch. Andere consumpties zijn voor
eigen rekening.
Aanmelden liefst vóór 1 juni 2016 via www.triple-x-syndroom.nl/contactdagen
U ontvangt dan een bevestiging van ons, waarna u het inschrijfgeld kunt overmaken.
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.
We hopen op fijne ontmoetingen die dag.
Thea van de Velde & Ida Bakker
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Drs. Maarten Otter, psychiater
Een bevlogen man, die zeer in het Triple-X Syndroom geïnteresseerd is
geraakt. Hij kan met recht de best belezen man op het gebied van het
Triple-X Syndroom in Nederland genoemd worden.
In 2009 publiceerde hij, in samenwerking met professor C. Schrander en
professor L. Curfs een artikel over zijn literatuurstudie over het Triple-X
Syndroom "Triple-X Syndrome: A Review of the Literature".
Hij behandelt (jong-) volwassen vrouwen met het Triple-X Syndroom.
In 2015 is hij gestart met wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen
van het Triple-X syndroom bij volwassen vrouwen.
Zie http://www.triple-x-syndroom.nl/onderzoek
Meer informatie over Maarten Otter vindt u op http://www.triple-x-syndroom.nl/waarterecht

Bert Halfwerk, fysiotherapeut / docent
Aandachts- en werkgebieden
Kind-in-ontwikkeling / onhandige kinderen / Schrijven + schrijfvoorwaarden /
gedragsondersteuning / ambassadeur van Club Extra / oogmotoriek /
onderwijs aan hogeschool studenten / vader / opa / Ridder in de Orde van
Oranje Nassau / kinderfysiotherapeutische zorg-in-school / ondersteuningschoolteam talenten / voorzitter Multidisciplinair Overleg SBO school De Brug
Bert Halfwerk heeft (nog) geen specifieke ervaring over het Triple-X
Syndroom, maar is wel zeer kundig op het gebied van kinderfysiotherapie en
kinderen met diverse syndromen.
Meer informatie over Bert Halfwerk vindt u op http://www.berthalfwerk.nl
en op http://www.kinderfysioderegge.nl

