
AMBULATORIUM
UNIVERSITEIT LEIDEN

At vokse op med 
Triple-X

Ambulatoriet i  Leiden tilbyder, i 
samarbejde med LUMC (Leids 

Universitair Medisch Centrum), støtte til 
forældre og piger med Triple-X 

syndrom.

Hvorfor kan det være nødvendigt med 
støtte under opvæksten? 
Piger med Triple-X syndrom kan være ret 
sårbare under opvæksten. Der er ofte forsinket 
tale og sprog udvikling, som kan give problemer 
med læsning og sprog i skolen. Piger med 

Triple-X syndrom er ofte generte eller tilbage-
trukne og har svært ved naturligt at skabe 
sociale kontakter. Ofte er der problemer med at 
forstå og udtrykke følelser. Ældre børn kan 
have det svært med udførelse af planer og 
organisering af for eksempel hjemmearbejde. 
Under opvæksten er det derfor vigtigt at være 
opmærksom på denne sårbarhed for rettidigt at 
kunne støtte udviklingen og dermed, hvis det er 
muligt, at undgå problemer. Desuden er det 
under opvæksten med Triple-X vigtigt at den 
fysiske udvikling overvåges, især fra puberte-
ten. Regelmæssige besøg hos en børnelæge 
eller endokrinolog er derfor ønskeligt.

Støttegruppen for Triple-X i Leiden 
Støtte holdet for Triple-X i Leiden består af 
adfærdsforskere fra ambulatoriet (klinisk neuro-
psykologi, klinisk psykologi, børneterapeuter, 
sundhedspsykologer og orthopædagoger) under 
ledelse af prof. Dr. Hanna Swaab og børnelæge 
og endokrinolog på LUMC, Prof. Henriêtte 
Delemarre. 
Den nødvendige vejledning og behandling til-
bydes af støtteholdet som sikre optimal afstem-
ning af indsatsen.

Hvilken støtte tilbydes?
Eksperterne fra ambulatoriet giver information 
og vejledning til forældre og børn / unge om, 
hvad det vil sige at vokse op med Triple-X. Hvis 
der er grund til det, kan psykologiske under-
søgelser tages i betragtning, indenfor 
udviklingsforløb på flere vigtige udviklings-
områder, så som sprog, håndtering af sociale 
situationer, og så videre. Børn og unge kan 
blive hjulpet med udvikling af færdigheder og 
forældre kan understøttes i opdragelsen eller 

kan blive informeret om de udviklingsrisici der 
kan være hos børn med Triple-X. Børnelæger 
og endokrinologer kontrollere den fysiske vækst 
og udvikling.

Hvem tilbydes støtte?
Ambulatoriet  tilbyder tværfaglig diagnostik, 
rådgivning og behandling  for forældre og unge 
i alderen 0-21 år. Også voksne med Triple-X 
kan henvende sig til Ambulatorium med 
spørgsmål.

Hvordan henvender man sig?
Forældre eller unge kan tilmelde sig ved at 
ringe til Ambulatorium: (31) 071 5274 063.

Finansiel udligning/godtgørelse
Den behandling som ambulatoriet tilbyder, er i 
princippet dækket af sygesikringen (i Holland) 
og derfor afhængigt af den konkrete situation. 
En henvisning fra din praktiserende læge eller 
speciallæge er nødvendig for at komme i be-
tragtning til godtgørelse.

Videnskabelig forskning Ambulatoriet 
arbejder på at skaffe mere viden om Triple-X 
gennem videnskabelig forskning. Det kan derfor 
forekomme at besøgende på Ambulatorium 
bliver bedt om at indgå i samarbejdet. 

Yderligere oplysninger:

www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/ambulatorium/


