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TRIPLE X

Onderzoek naar vrouwen met het triple X
syndroom

Vrouwen met triple X
syndroom verdienen
goede ondersteuning.
Wetenschappelijk onderzoek kan daar een bijdrage
aan leveren!
Waarom dit project?
Wij willen weten hoe vrouwen met triple X
syndroom functioneren in vergelijking met andere
vrouwen. Nu komt het nog geregeld voor dat
artsen en psychologen niet goed weten wat ze
aan moeten met de hulpvragen van volwassen
vrouwen met triple X syndroom. Er zijn zelfs artsen
die het bestaan van beperkingen op grond van
triple X syndroom ontkennen. Zodoende krijgen
vrouwen met triple X syndroom soms niet de
juiste ondersteuning.

Wat vragen we van de proefpersonen?
Gedurende het onderzoek gaan we
1. de proefpersonen psychologisch testen.
2. vragenlijsten afnemen bij iemand die de
proefpersoon goed kent.

3. een hersenscan maken.
4. Afname van 7 buisjes bloed. Overigens hoeven
we u daarvoor maar 1 keer te prikken.
De meeste onderzoeken kunnen thuis afgenomen
worden. Voor de hersenscan vragen we
deelneemsters naar Maastricht te komen.

Wie kan er deelnemen?
We zoeken vrouwen met triple X syndroom
die 18 jaar en ouder zijn. Verder zoeken we
vrouwen zonder triple X syndroom, als controle
proefpersoon.

Vergoeding

U krijgt een vergoeding in de vorm van Iris
cheques, u krijgt de reiskosten vergoed en daarbij
een kleine verrassing.

Belangrijk
om te weten
Alle onderzoeken zijn geheel vrijwillig. U kunt
op ieder moment, ook zonder opgave van
reden, besluiten te stoppen met uw deelname.
De onderzoekers zijn gebonden aan het
medische beroepsgeheim. De resultaten
worden anoniem verwerkt.
Het onderzoek is goedgekeurd door de
medisch ethische toetsingscommissie te
Maastricht.
U bent verzekerd voor schade die ontstaat
door deelname aan het onderzoek. De kans
daarop is klein bij dit onderzoek.

