8e Contactdag Triple-X Syndroom Zaterdag 6-10-2018: Het Gagelgat te Soest.

Op wederom een zeer zonnige dag in oktober druppelen de deelnemers langzaam binnen.
Omdat deze locatie zo goed bevallen is in 2016 en mooi centraal gelegen is hebben we
besloten nogmaals gebruik te maken van de gastvrijheid van het Gagelgat.
Totaal zijn er 66 mensen aanwezig vandaag waarvan 20 (jonge) dames met het Triple X
Syndroom. Leeftijden variëren van 1,5 jr tot 65 jaar oud, verschillenden die we kennen vanuit
eerdere dagen en/of contacten maar dit jaar toch ook weer nieuwe gezichten.
Onze contactgroep breidt zich nog steeds verder uit, velen hebben onderling al langer contact
via de Facebookgroep.
Na een korte eerste kennismaking starten we met een eenvoudige lunch.
Er zijn 4 professionals vanuit het TriXY Experisecentrum Leiden (http://www.triple-xsyndroom.nl/menu395/trixy+expertisecentrum) waaronder Nienke Bouw en prof. Hanna
Swaab die een interessante presentatie geven om meer te vertellen over hun huidige
onderzoek. Zie meer informatie op onze website: http://www.triple-x-syndroom.nl/onderzoek
De presentatie roept veel vragen op die terplekke beantwoord kunnen worden.

De jongste kinderen kunnen zich onderling vermaken, zijn buiten bezig met de reuze
bellenblaas en tennisrackets of gaan met enkele tieners kijken bij de kleinere dieren. Er kan
gebruik gemaakt worden van een interactieve rondleiding in de aangrenzende boerderij en
ook bij de paarden verderop in het weiland is het leuk vertoeven.
Sommige van de tieners vinden het interessant om de presentatie(s) bij te wonen.

Maarten Otter kan er helaas niet bij zijn dit keer wegens andere verplichtingen maar er zijn 2
professionals vanuit zijn onderzoeksteam aanwezig. Zij hebben informatiefolders mee en
kunnen terplekke vragen beantwoorden m.b.t. het onderzoek bij volwassenen met Triple X
Syndroom.
http://www.triple-x-syndroom.nl/onderzoek
We verwelkomen een Belgische moeder en een Belgische psychologe die beroepsmatig zeer
geïnteresseerd is geraakt door haar betrokkenheid bij een tiener met Triple X Syndroom.
Er volgt een korte onderbreking voor koffie/thee en een versnapering.
Een tweede presentatie wordt gegeven door Bas, vader van een 12,5 jaar oude dochter met
Triple X Syndroom. Veel van wat hij vertelt vanuit eigen ervaring wordt door aanwezigen
herkent. Betreffende dochter zelf is ook aanwezig en lijkt zich niet te storen, schuift heel even
aan maar vindt het spelen met de andere kinderen toch een stuk aangenamer.

Het laatste uur wordt er veel uitgewisseld onderling en nader contact gelegd.
Langzaam druppelt men weer naar buiten, sommigen hebben nog een flinke reis te gaan.
We kijken wederom terug op een geslaagde middag en danken alle betrokkenen voor hun
aanwezigheid en inbreng.
In het kader van de privacy hebben we gebruik gemaakt van foto’s waarop aanwezigen,
buiten de professionals om, onherkenbaar in beeld zijn.

Hieronder volgen enkele reacties vanuit de Facebookgroep:
Onderweg naar huis na Contactdag Triple-x Syndroom 2018, terugkijkend op een mooie dag !
Fijne gesprekken en waardevolle ontmoetingen, prachtige locatie, 2 interessante presentaties,
herkenning bij elkaar. Blij dat ik er was !
Helemaal mee eens 😊
Het was een mooie dag en mooie paarden daar!
Dat vonden wij ook, bedankt weer voor het organiseren!
Vonden wij ook! Bedankt voor alles!
Heel interessant was het :).
Ik vond het jammer dat ik er niet bij kon zijn. Fijn dat het zo’n fijne dag was.
Het was een mooie dag met mooie gesprekken! Dank je voor de organisatie Thea en Ida.
Ja, vond ik ook, een gezellige en wéér leerzame dag, bedankt Thea en Ida.
top 🌹 🌹 🌹 🌹 💮 💮
Volgende keer denken aan de Belgische leden?
Als jij (of iemand anders) wilt helpen bij de organisatie en een geschikte locatie weet, wil ik best weer
eens een Belgische Contactdag op poten zetten.... denk er maar eens over....

Meer informatie over de locatie: http://www.gagelgat.nl
Meer informatie m.b.t. professionals: http://www.triple-x-syndroom.nl/waarterecht
Meer informatie over de lopende onderzoeken:
http://www.triple-xsyndroom.nl/menu392/vroege+sociale+ontwikkeling+van+kinderen+met+een+extra+x+of+y+ch
romosoom+20172022
http://www.triple-xsyndroom.nl/menu390/wetenschappelijk+onderzoek+voor+volwassen+vrouwen+met+triplex+s
yndroom+20152018

