DE ZIEKTE
VAN HUNTINGTON
STUDIEDAG VOOR PROFESSIONELEN
Vrijdag 9 maart 2018
Vrij Technisch Instituut - Leuven

De studiedag richt zich tot professionelen die te maken krijgen met mensen getroﬀen door de ziekte van Hun ngton.
Naast aandacht voor de speciﬁeke zorgaspecten, willen we jdens de studiedag focussen op de
gedragsproblemen ten gevolge van de ziekte. We willen ook nadenken over een aantal technieken
die het omgaan met deze gedragsproblemen vergemakkelijkt.
Naast een algemene voordracht over de ziekte van Hun ngton door prof. Vandenberghe, wordt er
in de voormiddag door dr. Liessens ook aandacht geschonken aan de psychiatrische problemen.
In de namiddag wordt er in werkgroepen gewerkt. Naast de inhoudelijke werkgroepen worden er
ook enkele werkgroepen per discipline aangeboden. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer 1
werkgroep kiest.
In elke werkgroep wordt een case gepresenteerd aan de hand waarvan de problema ek in de
prak jk van de dagelijkse zorgverlening verder wordt toegelicht en kan besproken worden. Hierbij
wordt ruimte geboden aan alle deelnemers om hun eigen ervaringen en problemen in de groep te
brengen en te bespreken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Deelnameprijs

Inschrijving

40,00 euro te storten op de rekening van
Hun ngton Liga vzw
BE86 4317 1541 2150

Mail voor 16 februari 2018 naar

Waar

met vermelding van:
•
de naam (of namen) van de deelne(e)mer(s)
•
de keuze van de werkgroep

Vrij Technisch en Beroepsins tuut (VTI)
Brabançonnestraat 18
3000 - LEUVEN

socialedienst@hun ngtonliga.be

Programma

Onthaal met koﬃe vanaf 9u00
9u30

Welkomstwoord

10u00 De ziekte van Hun ngton: Neurologische aspecten
Prof. dr. W. Vandenberghe, neuroloog,
U.Z. Gasthuisberg, K.U. Leuven

11u00 Psychiatrische problemen bij de ziekte van Hun ngton
Dr. Dirk Liessens, psychiater,
U.P.C. St.-Kamillus, Bierbeek
12u00 Middaglunch
14u00 - 16u30

Werkgroepen

Themawerkgroepen

Werkgroepen per discipline

Zorg voor huntingtonpatiënten in een
instelling

Logopedische en slikproblemen
bij hun ngtonpa ënten

Lieve Oostens
Pieter Van Houdt
Home Marjorie, Heist o/d Berg

Zorg voor hun ngtonpa ënten in de
thuissitua e
Greet Vanden Bergh
Cathy Matheussen
De Kluiver - DVC St. - Jozef, Boom

Gedragsproblemen bij de ziekte van Hun ngton
Saskia Demeulenaere
Home Marjorie, Heist o/d Berg

Pallia eve zorgen bij hun ngtonpa ënten
Griet Snackaert
Pallia-ef Netwerk Mechelen vzw, Willebroek
Gene ca: ervaringen vanuit menselijke
erfelijkheid
Ellen Plasschaert
Soﬁe Verbeke
Centrum Menselijke Erfelijkheid,
U.Z. Gasthuisberg, Leuven
Omgaan met de familie
Sharon Logie
Gwendoline Schoofs
P.C. Zoete Nood Gods, Lede

Peggy Declerck
‘t Venster, Emelgem

Ergotherapie bij hun ngtonpa ënten
Greet Habex
Home Marjorie, Heist o/d Berg

Psychologische begeleiding van
hun ngtonpa ënten en hun familie
Ariane Van Tongerloo
Centrum Medische Gene-ca, U.Z. Gent

Medische begeleiding van hun ngtonpa ënten
(Accreditering voorzien)
Dr. Dirk Liessens,
U.P.C. St.-Kamillus, Bierbeek

Voor meer informa e:
HUNTINGTON LIGA
KRIJKELBERG 1
3360 - BIERBEEK
016/45.27.59
www.hun ngtonliga.be
socialedienst@hun ngtonliga.be

