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In eerste instantie vallen de 
lichamelijke symptomen het meest 
op: de ongecontroleerde bewegin-
gen over het hele lichaam en het 
verminderde evenwichtsgevoel. 
Samen met de spraakmoeilijkhe-
den en kauw- en slikproblemen 
kan dit leiden tot een verminderde 
algemene gezondheidstoestand. 
Daarnaast is er ook achteruitgang 
van de cognitieve functies zoals 
geheugen en concentratie. Ook het 
gedrag en de stemming kunnen 
veranderen. Dit vraagt structuur en 
begeleiding van de omgeving.  
 
Ieder kind van een ouder met 
Huntington heeft 50% kans om 
ook drager te zijn. Hierdoor heeft 
de ziekte vaak impact op het hele 
gezin. Daarnaast leven veel 
risicodragers lang in onzekerheid, 

zichzelf controlerend op de eerste 
symptomen.
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De ziekte van Huntington is een progressieve, erfelijke 
aandoening van de hersenen, veroorzaakt door een 
chromosomale afwijking. Dit leidt tot stoornissen op 
verschillende gebieden: lichamelijk en psychisch. 
Hoewel de eerste symptomen meestal optreden bij 
volwassenen tussen de 30 en 45 jaar oud, kan de ziekte 
ook eerder of later ontstaan. 

De ziekte van

Huntington



Voor wie is deze folder bedoeld?
Deze folder is bedoeld voor 
iedereen die zelf of via zijn omge-
ving te maken heeft met de ziekte 
van Huntington. 

Wat kan Kenniscentrum Archipel 
voor u betekenen?
Kenniscentrum Archipel beschikt 
over een expertteam Huntington. 
Dit team bestaat uit o.a. een arts, 
psycholoog, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, maatschappelijk 
werk en logopedist.  
Bij dit expertteam kunt u terecht 
voor o.a.: 
•	Vragen	over	de	ziekte	van	
Huntington; 
•	Hulp	over	welke	aanpassingen	in	
huis nodig en mogelijk zijn, in de 
vorm van een advies over maat; 
•	Voor	een	controle	op	symptomen	
bij de polikliniek; 
•	Voor	begeleiding	in	het	omgaan	
met de gevolgen van de ziekte. 
 
Daarnaast kan het expertteam u 
ook antwoord geven op vragen 
zoals:  
 
Ik heb net te horen gekregen dat ik 
drager ben van de ziekte van 
Huntington; hoe nu verder? Wat 
staat mij / ons allemaal te wach-
ten? 
 

Ik voel me helemaal niet ziek, en 
toch gaan de dingen niet helemaal 
meer zoals vroeger; wat betekent 
dat? 
 
Ik merk de laatste tijd dat mijn 
gezin anders op mij reageert; komt 
dat door mijn ziekte? 
 
Ik wil graag mijn rol als vader / 
moeder in mijn gezin goed blijven 
vervullen; wat moet ik daarvoor 
doen?

Welke behandeling en begelei-
ding hebben we u te bieden? 

Telefonische bereikbaarheid 
Voor	advies	over	uw	situatie	en	
indien u in een zogenaamde 
crisissituatie terechtkomt. 
 
Zorg en behandeling aan huis 
Afhankelijk van uw vraag kan 
maatschappelijk werk u thuis 
bezoeken en met u inventariseren 
welke hulpvragen er zijn en u 
begeleiden en ondersteunen in het 
tot stand brengen van een pas-
sende oplossing. Ook kunnen 
hierbij andere behandelaars 
ingezet worden. 
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het gevoel van samen

Archipel Dommelhoef 

Parklaan 97 

5613	BC	EINDHOVEN 

t 040 261 01 11 

dommelhoef@archipelzorggroep.nl 

www.archipelzorggroep.nl 

Polikliniek 
Op de polikliniek kan onderzoek 
plaatsvinden en is er ruimte voor 
het bespreken van de problemen 
die u ervaart en de vragen en 
behoeften die u hebt. U kunt met 
de verschillende disciplines deze 
problemen en wat u hierbij nodig 
heeft bespreken.

 
 
  
 

Hoe kunt u met ons in contact 
komen?
Voor	meer	informatie	kunt	u	
contact opnemen met het Archipel 
Servicepunt. Telefoon: 040 264 64 
64 of mailen naar servicepunt@
archipelzorggroep.nl

Archipel biedt een combinatie van zorg, 

welzijn en wonen die onze cliënten in staat 

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten 

op de manier die zij kiezen. We hebben een 

breed aanbod aan zorgvormen en zijn 

specialisten in de zorg voor bijzondere 

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen 

door de zorg van onze medewerkers en 

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf 

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf 

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.


