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De ziekte van

Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke
aandoening van de hersenen. De ziekte heeft
lichamelijke, cognitieve, gedragsmatige en mentale
gevolgen voor cliënten en hun gezin. Het genezen of
het voortschrijden van de ziekte is niet mogelijk,
maar ermee (leren) omgaan wel. Het expertteam en
de polikliniek Huntington helpen daarbij.

Het Archipel-expertteam
Het Archipel Huntington-team
bestaat uit diverse disciplines;
onder anderen een arts,
psycholoog, fysiotherapeut,
ergotherapeut, maatschappelijk
werker en logopedist. Cliënten
met de ziekte van Huntington, hun
naasten en mantelzorgers kunnen
bij dit team terecht voor:
• Advies op maat, bijvoorbeeld

over aanpassingen in huis
• Screening en controle op ziekte-

verloop en symptomen
• Behandelingen die deze symp-

tomen draaglijker kunnen
maken

• Begeleiding in het omgaan met
de gevolgen van de ziekte

• En natuurlijk al uw vragen
De verschillende disciplines
werken samen en passen hun

adviezen en behandelingen op uw
persoonlijke situatie aan.
                                                                                              
De polikliniek in Landrijt
Het expertteam werkt nauw samen
in de polikliniek Huntington voor
diagnostiek en behandeling van
Archipel. De polikliniek bestaat
sinds 2014 en is gevestigd in
Archipel kenniscentrum in
Landrijt. Op deze locatie zijn ook
tal van mogelijkheden voor
dagbehandeling, dagbesteding en
wonen voor mensen met
Huntington.
 
Intake
Na uw eerste contact met poli-
kliniek Huntington spreken we een
intakegesprek met u af, het liefst
bij u thuis. Zo krijgen wij een
goede indruk van uw persoonlijke
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en gezinssituatie, vragen,
behoeften en eventuele
problemen. Tijdens de intake
bespreken we wat er nodig is
om u zo goed mogelijk te
kunnen helpen en begeleiden.
Ook geven we u een beeld van
hoe de polikliniek en het
expertteam werken.
 
Screening
Met de informatie van de intake
spreken we een eerste screenings-
dag met u en uw naaste of
mantelzorger af. In één dag
beoordelen de verschillende
mensen uit het expertteam uw
situatie. Samen met uw naaste/
mantelzorger spreekt u de
verschillende behandelaren uit
het expertteam en u ondergaat
enkele korte onderzoeken.
Bovendien geven zij vanuit hun

vakgebied advies over behande-
lingen die u kunnen helpen. Waar
nodig betrekken zij experts van
andere instellingen voor
beoordeling en advies.
Na de jaarlijkse screeningsdag
volgt een halfjaar later een
controle afspraak. Tijdens deze
dag beoordelen we het verloop
van de ziekte en uw eventuele
klachten en kijken we waar
ondersteuning nodig is.
 
Behandelplan
Na deze screeningsdag maken we
samen met u een behandelplan
met daarin afspraken voor
behandeling en begeleiding; dit
behandelplan evalueren we elk
halfjaar met u. De behandelingen
uit het behandelplan worden in
principe in de polikliniek gegeven,
maar kunnen indien nodig ook
thuis of in de buurt plaatsvinden.
 
Kennis
De Huntington-experts van
Archipel zijn aangesloten bij
diverse netwerken zoals het
Huntington Netwerk Nederland en
het Huntington Netwerk Zuidoost
Nederland en houden zo de
actuele kennis over Huntington
bij.
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Regelmatig wordt ook het
Huntington Café georganiseerd,
waar mensen met de ziekte van
Huntington en hun partners,
mantelzorgers, familie en
vrienden elkaar ontmoeten voor
steun, lotgenotencontact en het
uitwisselen van kennis en
ervaringen.
 
 
 
 
 
 

Meer informatie vind je op:
• www.huntingtonnet.nl
• www.huntington.nl
• www.hersenstichting.nl (zoek

op huntington)
• www.allesoverhuntington.nl
• www.huntingtonplein.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.

Archipel Polikliniek

Drosserstraat 1

5623ME Eindhoven

t (040) 215 80 00

polikliniek@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl

het gevoel van samen


