
  
 

                                                
 

 
Uitnodiging nascholingsbijeenkomst Fragiele X Syndroom 
 
Waarde collegae, 
 
Het fragiele X syndroom is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van een verstandelijke beperking en autisme 
spectrum stoornis. Grote kans dat u er op enig moment mee te maken krijgt als zorgverlener. De afgelopen jaren is 
er veel gebeurd op wetenschappelijk vlak. Graag nemen wij u mee in recente ontwikkelingen, die in veel gevallen 
ook door te trekken zijn naar andere genetische oorzaken van verstandelijke beperking.  
 
Op 26 oktober a.s. wordt om 19.30 u een nascholingsbijeenkomst over het fragiele X syndroom georganiseerd. De 
organisatie is in handen van het Fragiele X Expertisecentrum ENCORE (Erasmus MC) en de patiëntenvereniging 
Fragiele X Vereniging Nederland (fragielex.nl). Nieuwe ontwikkelingen op klinisch en wetenschappelijk vlak zullen de 
revue passeren.  
 

Wat: nascholing fragiele X syndroom, nieuwe ontwikkelingen op klinisch en wetenschappelijk vlak 

Wanneer: 26 oktober 2021, 19.30 u 

Waar: MS Teams, link volgt na aanmelding 

Inhoud:  

Voorlopig programma 
19:30  Welkom en introductie netwerk  
 Joris Hercules, coördinator FXS netwerk  
19:40    Fragiele X syndroom FXS: update genetica   
 Shimriet Zeidler, klinisch geneticus ENCORE, Erasmus MC 
20:00 Gebruik van psychofarmaca bij kinderen met FXS  

Bram Dierckx, kinder- en jeugdpsychiaters ENCORE, Erasmus MC  
Pauze 
20:40 Veroudering bij Fragiele X syndroom  

Agnies van Eeghen, AVG ’s Heeren Loo, Amsterdam UMC  
21:00    Lopend wetenschappelijk onderzoek:  

- Cannabidiol voor gedragsproblemen  
   Annelieke Muller, PhD student ’s Heeren Loo, Amsterdam UMC  
- Parkinsonisme bij Fragiele X syndroom 
   Emma von Scheibler, PhD student ’s Heeren Loo, Maastricht UMC 
- Autisme bij Fragiele X syndroom: kenmerken en biomarkers 
   Kyra Lubbers, PhD student ENCORE, Erasmus MC  

21:20 Afrondende brainstorm over het Fragiele X Expertisenetwerk  
 
Voor de bijeenkomst is accreditatie aangevraagd (NVAVG en NVVP). Aan de bijeenkomst zijn geen kosten 
verbonden. Zowel medici als paramedici en overige geïnteresseerden zijn welkom.  
 

https://www.fragielex.nl/


  
 

Als u deel uitmaakt van het Fragiele X Expertisenetwerk zult u vanuit het netwerk ook een uitnodiging voor deze 
bijeenkomst ontvangen. Onze verontschuldiging voor deze dubbeling. 
 
Als u geïnteresseerd bent in deze bijeenkomst kunt u zich voor deelname aanmelden bij het secretariaat van de 
patiëntenvereniging info@fragielex.nl.  
 
Met vriendelijk groet, 
De Moderatorgroep van het Fragiele X Expertisenetwerk 
dr. B. (Bram) Dierckx (kinderpoli Fragiele X Expertisecentrum) 
dr. A. (Agnies) van Eeghen (Fragiele X 18+ poli, Fragiele X Expertisecentrum) 
dr. S. (Shimriet) Zeidler (Klinische genetica, Fragiele X Expertisecentrum) 
drs. L. (Lidwien) Bernsen (Fragiele X Vereniging Nederland) 
ir. J. (Joris) Hercules (Fragiele X Vereniging Nederland) 
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