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Wazig zicht
Toen ik een dezer dagen thuis
vertrok met de auto, was de
mist nog redelijk, maar naarmate ik de autosnelweg naderde, nam ook de dikte van de
mist toe en dus werd het zicht
waziger en waziger. Tot toppunt van ramp bleken enkele
autobestuurders zich van geen
kwaad bewust en reden gewoon
zonder lichten aan. Was me dat
af en toe wat lichte paniek toen
een auto vanuit de mist opdook.
En ja, ik was behoorlijk boos en
wat geprikkeld.
Oef, wat was ik blij toen ik
weer mijn oprit opreed en me
daarna gezellig in de zetel kon
nestelen. Ik had het er goed
vanaf gebracht.
Wie mij ondertussen al een
beetje kent, weet dat ik in heel
veel situaties een metafoor zie
voor het leven dat zich elke dag
afspeelt en dat is nu ook niet
anders.
Alles lijkt in het leven helder te
zijn tot er plots wat lichte mist
opkomt. Nog geen paniek, maar
als uiteindelijk de diagnose
‘Huntington’ zwart op wit gesteld wordt, dan wordt het leven zwaar mistig. Het is alsof
een auto plots uit de mist opdoemt en je op alle remmen
moet gaan staan om een botsing
te vermijden. Je zicht op de za-

ken wordt beperkt. Je wordt als
het ware op jezelf geworpen en
je ziet nog alleen die dingen die
direct rond jou gebeuren. Natuurlijk slaat dan de paniek toe
en een hele schakering van gevoelens zoals verzet, ontgoocheling, kwaadheid, angst, neemt
bezit van jou. Je staat in het
centrum, zowel de patiënt als
de mantelzorger en toch wordt
de wereld buiten jou onduidelijk en mistig. Je moet weer je
positie in de wereld bepalen,
maar je krijgt geen zicht op de
toekomst. Je weet natuurlijk in
heel grove trekken wat je te
wachten staat maar op individueel vlak blijft het een mistig
gedoe, een tasten in het duister
hoe de ziekte concreet zal verlopen.
Wat in de toekomst ligt, weten
we niet, al kennen we daar wel
wat contouren van. Het is als
een open landschap waar we in

de verte gebouwen en bomen
zien. We zien ze niet gedetailleerd, maar we zien wel de contouren en dat geeft rust. We
kunnen zelfs de wegen onderscheiden. Wanneer de mist het
landschap domineert, zien we
slechts enkele meters voor ons
uit. We raken onze oriëntatie
en het voorspelbare kwijt. Het
beperkt onze vrijheid maar
eveneens het algemeen overzicht.
We zijn hartje winter en elk
seizoen kent ook zijn eigenheid.
Kerstmis en nieuwjaar zijn bij
ons gekende winterse tradities.
Laten we voor elkaar, in donkere en mistige dagen, als lichtende lantaarntjes zijn.
Magdalena Van Renterghem,
Waarschoot

Lantaarntjes
hoe wonderlijk voltrekt
zich elke keer datzelfde ritueel
we sluiten het oude jaar
alsof het nieuwe
volslagen nieuw zal zijn
even laten we die herinneringen
binnenhuppelen in onze gedachten
en ons hart weegt er de waarde van
terwijl een diep geworteld
oerverlangen naar geluk en vrede
zich een weg naar buiten cirkelt
wensen van helderheid
dragen we als lichtende lantaarntjes
doorheen donkere en mistige dagen
Magdalena Van Renterghem, Waarschoot
Reeks “Midnacht” 17
Auteursrechtelijk beschermd
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VAN DE REDACTIE
Lieve lezer,
Magdalena heeft kleur bekend! Zij heeft toegegeven dat ze in heel gewone dingen toch een metafoor opmerkt. Alsof wij dit nog niet wisten! Ditmaal is voor haar de mist in de herfst die alles wazig maakt een metafoor voor huntington die het leven van de getroffene wazig maakt. En dat kan niet beter verwoord worden
dan in het aangrijpende getuigenis dat in dit nummer is opgenomen.
In oktober vond het tweejaarlijkse congres van de European Huntington Association (EHA) plaats in Boekarest en het is vanzelfsprekend dat in deze Dominant veel aandacht wordt besteed aan dit belangrijke gebeuren. Gerd is onze reporter ter plaatse maar ook de jongeren waren zeer ijverig en zij brengen verslag uit
over het congres en wat het voor hen betekende. Dit congres toont toch steeds het kloppende hart van de
Europese huntingtonverenigingen. Na wat snoeien, inkorten en het overbodige weglaten beslaat deze verslaggeving ongeveer de helft van dit winternummer maar het is een bewuste keuze.
Gerd brengt een overzicht van wat zo allemaal de revue passeert op een dergelijke bijeenkomst en dat gaat
van wetenschappelijke informatie van farmaceutische bedrijven die de strijd met de ziekte aanbinden tot
nieuws uit de huntingtonverenigingen van de verschillende landen.
In een aansluitend artikel van prof. Landwehrmayer, Duitsland, wordt uiteengezet hoe deze twee groepen,
patiëntenverenigingen en farmaceutische bedrijven, elkaar vinden en samenwerken ten bate van het wetenschappelijk onderzoek.
En onze jongeren komen ook aan het woord. Zij zijn de toekomst en het voortbestaan van onze vereniging
en daarom vinden wij hun engagement heel belangrijk. Over wat zij te vertellen hadden getuigen Johan,
Eloïse, Romane en Lucy.
Johan, de vertegenwoordiger van de Jongerenwerking, was nog niet uitgepraat op het congres. Hij heeft
zijn getuigenis verwerkt in een persoonlijk verhaal over opgroeien en communicatie in een huntingtongezin. En wij weten allemaal hoe delicaat die onderwerpen zijn. Moedige getuigenis!
Behalve voor het congres hebben wij ook nog wat ruimte voorzien voor andere thema’s en depressie is daar
een van. Rita heeft een interview afgenomen: hartverscheurend en toch ook hartverwarmend. Als ik nog
eens de term document humain mag gebruiken, wel dan
hier. We lezen hoe een gendrager te maken krijgt met depressie, verlatenheid, zelfmoordgedachten en toch over- INHOUD
eind blijft. Zijn leven wordt wazig, maar hij vecht met Dominant 38/4, 2019
leeuwenmoed en krijgt het uiteindelijk opnieuw op de
sporen. Een held... Dit interview wordt gevolgd door een Wazig zicht
2
artikel over het fenomeen depressie bij huntington, over Van de redactie
3
hoe het vastgesteld en behandeld wordt.
EHA-congres 2019

In deze Dominant staan dan nog een aantal uitnodigingen
voor een studiedag, het Jongerencongres, de Ledendag en
veel liganieuws. Met andere woorden, veel leesvoer voor
de lange winteravonden...
Lieve lezer, het jaar loopt ten einde. Kerst en nieuwjaar
komen. Onze gedachten zijn bij jullie en vooral bij iedereen die op zijn manier de strijd met huntington aangaat. Ik
hoop en wens dat zij ook ooit thuis aankomen, de ‘oprit
oprijden’ zoals Magdalena... De Huntington Liga en de
redactie wensen jullie allemaal hartverwarmende feestdagen...
Arie Roelandt
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EHA-CONGRES 2019
Boekarest - Roemenie
Van 4 tot 6 oktober 2019 vond in Boekarest de tweejaarlijkse bijeenkomst van de EHA (European Huntington Association) plaats. Het thema van dit congres was ‘STRONGER together - Better Together’ (Samen staan we sterker, samen doen we het beter). Naast het officiële programma was er veel
ruimte om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten en familiaal betrokkenen uit andere Europese landen. Voor de Roemeense families was simultaanvertaling voorzien.
Het congres werd vrijdagmorgen geopend door
Astri Arnesen, voorzitter van de European Huntington Association (EHA) en haar man en bestuurslid Svein Olaf Olsen. In haar welkomstwoord nodigde zij alle deelnemers, meer dan 200,
uit om ervaringen te wisselen. Onder de deelnemers
waren er zowel mensen uit huntingtonfamilies als
professionelen uit meer dan twintig landen. Samen
staan we sterker, maar door samen te komen worden we ook beter. Je leert van de ander en de ander
kan ook iets van jou leren. Samen bereiken we
meer (TEAM HD, Together Everyone Achieves
More), is dan ook het motto voor de volgende jaren. "Mensen en families met de ziekte van Huntington (ZvH) voelen zich dikwijls eenzaam. Dit
congres wil een veilige plek bieden om gedachten
en ervaringen te delen", aldus nog Astri Arnesen.
Vervolgens stelde Ramona Moldovan de liga van
Roemenië voor. De Roemeense Huntingtonvereniging werd vier jaar geleden opgericht. Zoals elk
land met een beginnende vereniging kregen zij te
maken met problemen die men in de beginfase ondervindt: professionelen die de ziekte niet kennen
noch begrijpen, families die lang op een diagnose
moeten wachten of nog erger, een verkeerde diagnose krijgen en een publieke opinie die bijdraagt
aan de stigmatisatie van de ziekte.
De volgende sessie ging over de zorg thuis, in familiekring voor de huntingtonpatiënt. Anne Lennon Bird (Ierland) en Fiona en Alexandra Cachia, moeder en dochter, (Malta) gaven een beklijvende getuigenis over hoe zij dat aangepakt hebben
in hun gezin. De focus van de familie Cachia ligt
vooral op de wijze waarop het emotionele welbevinden de progressie van de ziekte beïnvloedt. Fiona heeft een redelijk strikt en gevuld dagprogramma. Dat maakt haar leven beter voorspelbaar en
zoals we weten is dit belangrijk voor een huntingtonpatiënt. Zij heeft een aantal uren per dag een
4
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persoonlijke assistent die samen met haar een aantal activiteiten doet. Dat zorgt ervoor dat Fiona geholpen wordt om in gang te komen en minder apathisch is. Verder dragen een holistische benadering
en gezonde voeding bij aan een gezonder en gelukkiger leven.
In de volgende sessie legden prof. Landwehrmeyer (Duitsland) en Dina de Sousa (Schotland) uit
wat het belang is van de families in het huntingtononderzoek. Kennis is macht. Hoe kunnen wij bijdragen? U kunt dit lezen in een apart artikel.
In de volgende sessie spraken Paul de Sousa
(Schotland) en Johan Oreel (België) over de communicatie m.b.t. de ziekte in het gezin en hun familie. Voor Paul en zijn vrouw Dina was het vanaf het
begin duidelijk dat zij transparant wilden zijn over
de ziekte. Een jarenlange verkeerde diagnose bij
zijn schoonvader, leven in een ander land
(Schotland) dan zijn schoonfamilie (Canada), familieleden die niet willen weten... het maakt(e) de
communicatie er niet gemakkelijk op. Paul en Dina
hebben ervoor gekozen om er openlijk in hun
vriendenkring over te spreken. Zij kozen ervoor om
er met hun kinderen over te spreken als zij daarom
vroegen. Meestal gebeurde dat naar aanleiding van
de lessen biologie over genetica. Enkel bij hun

jongste hebben zij dat vroeger moeten doen vanwege het bezoek van een paralympische atlete met de
ziekte aan zijn school. Paul beseft dat zijn kinderen
het ook van anderen hadden kunnen horen vermits
het in hun vriendenkring bekend was. Hij vraagt
zich ook af of de openheid van zijn vrouw en hemzelf in deze dagen van sociale media, waar nooit
iets vergeten wordt, geen ongewenste consequenties zal hebben voor zijn kinderen. Na de lunch
werd hierover in een kleiner groepje met enkel familieleden verder gepraat.
Voor de liefhebbers begon de tweede dag met een
wandeling (HD on the Move). De eerste parallelle
sessie had als onderwerp: hoe om te gaan met de
ziekte van Huntington. Hoe kunnen we ons verhaal
vertellen op een manier die ons sterker maakt en
hoe kunnen deze gesprekken ons helpen om weer
voeling te krijgen met onze hoop en onze wensen?
Rhona Macleod (VK) en Mariangels Ferrer
(VK) hielden ons bij de les met oefeningen en een
kort filmpje.
De tweede parallelle sessie ging over de predictieve
test en welke weg families afleggen als zij overwegen om te testen. Ramona Moldovan (Roemenië)
vertelde over haar ervaring als professional, waarna
Dina de Sousa (Schotland) vertelde hoe zij de hele
testprocedure heeft beleefd. Aangezien de mensen
uit deze groep uit verschillende landen afkomstig
zijn, zijn hun ervaringen ook verschillend. Afhankelijk van de beschikbare ondersteuning komen zij
andere obstakels tegen. Een aantal deelnemers vonden dat het te traag ging en dat het leek alsof het
genetische centrum soms op de rem ging staan.
Achteraf bekeken waren ze toch wel blij dat hun
begeleiders de tijd hadden genomen om de achterliggende vraag helder te krijgen. Zo was er een risicodrager die na een gesprek besloot om de procedure niet verder te zetten. Zij dacht dat ze verplicht
was om de test te doen.
Na al die informatie was het tijd voor ontspanning.
Er werd gevoetbald en 's avonds werden we vergast
op een feestelijk diner en dans. Ook het huntingtonlied 'North Star-HD8890' werd ingeoefend door de
deelnemers. HD is ook de afkorting van een sterrencatalogus en is vernoemd naar Henry Draper die
in dezelfde tijd leefde als George Huntington.
Zondagvoormiddag was volledig gewijd aan het
klinisch onderzoek dat momenteel gedaan wordt
door verschillende farmaceutische firma's. Na een
fase 2-onderzoek dat eind 2018 afliep, kon Roche

bevestigen dat het gebruik van hun huntingtineverlagende ASO (antisense-oligonucleotide) veilig
was voor mensen en dat het geen ernstige bijwerkingen heeft. Sinds begin 2019 zijn zij gestart met
een fase 3-onderzoek dat moet uitwijzen of dit middel een effect heeft op de symptomen van de ziekte
(https://nl.hdbuzz.net/273). Over een periode van
25 maanden zullen tenminste 800 patiënten uit 25
landen deelnemen aan dit onderzoek. Sommigen
van hen zullen een placebo krijgen. Resultaten worden ten vroegste in 2022 verwacht.
De strategie van Wave Life Science is ook gericht
op het verminderen van huntingtine in de cellen.
Huntingtine is echter een belangrijk eiwit voor de
werking van de hersenen. Wave Life Science wil
zich daarom enkel richten op het mutante gen.
Hiertoe gebruiken zij kleine genetische verschillen
tussen de gezonde en de mutante huntington-genen
die buiten de ziekteverwekkende CAG-herhaling
liggen. Deze kleine verschillen zijn onderdeel van
de normale menselijke genetische variatie en blijken geen invloed te hebben op de symptomen.
Maar de kleine verschillen zijn wel een doelwit
voor een ASO die onderscheid kan maken tussen
de normale en de gemuteerde boodschappermolecule. Er is echter een keerzijde: niet elke huntingtonpatiënt komt in aanmerking voor de ASO’s die
door Wave worden ontwikkeld. Hun aanpak werkt
als een persoon de huntingtonmutatie heeft geërfd
en ook een van de kleine genetische verschillen
waarop het middel mikt. Momenteel zijn er twee
ASO's ontwikkeld die ongeveer 70 pct. van de patiënten kunnen behandelen. De veiligheid van deze
eerste twee huntingtineverlagende ASO’s wordt
momenteel getest bij huntingtonpatiënten in Canada, Europa en de VS (https://nl.hdbuzz.net/266).
Als deze behandeling veilig is, wordt vervolgens in
grotere onderzoeken getest of ze de symptomen
verbeteren. Een derde ASO zit in de pijplijn.
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uniQure richt zijn pijlen ook op het verminderen
van huntingtine in de cellen. Zij doen dit echter
door middel van gentherapie. Dit betekent dat het
genetisch materiaal van de behandelde patiënt permanent zal veranderen. Het voordeel van gentherapie is dat het maar één keer moet toegediend worden en de voordelen kunnen langdurig zijn, maar
dat geldt ook voor de bijwerkingen. UniQure
maakt hierbij gebruik van een virus dat in de hersenen wordt geïnjecteerd waardoor cellen in een
fabriekje veranderen die een wapen maken om het
schadelijke huntingtine-eiwit te verlagen. Uit diermodellen blijkt dat dit virus het huntingtine vermindert in die hersenzones die het meest kwetsbaar zijn voor de schade door de ZvH. Zes maanden na de injectie was er nog steeds een effect te
zien in het ruggenmergvocht. Begin dit jaar kreeg
het middel (AMT-130) officieel de status van
nieuw medicijn van de US Food and Drug Admi-

nistration (FDA) waardoor het kan getest worden
op mensen. (https://nl.hdbuzz.net/274).
De laatste firma die aan het woord kwam, was NOVARTIS. Novartis wil het eerste bedrijf zijn dat
een 'gewone pil' op de markt brengt om de cognitieve functies van patiënten te verbeteren en het verloop van de ziekte te vertragen. Zij zouden midden
2020 beginnen met hun klinisch onderzoek.
Ook deze keer is dit verslag niet volledig. Parallelle
sessies zorgen ervoor dat je moet kiezen. Op http://
nl.hdbuzz.net/ kun je over sommige onderwerpen
meer informatie vinden, ondertussen ook in het Nederlands. En soms is het belangrijker om in de wandelgangen te spreken met familieleden uit andere
landen en mensen die je maar één keer per jaar ontmoet.
Uw verslaggever ter plaatse,
Gerd(a) De Coster

Extra informatie:
TEDtalk over een slechte uitslag (Engels): http://www.caringvoice.org/qa-testing-for-huntingtons-disease/
Het belang van vrijwilligers (Engels): https://www.youtube.com/watch?v=ymLWY57oaqU
Sloveense film over leven et de ziekte van Huntington: When ilness becomes a challenge.
https://vimeo.com/340090578 (Engelse voiceover)
Een filmpje over gentherapie kun je vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=SUOskEqLpyY#action=share
De ziekte van Huntington gaat viraal nu uniQure stappen zet in de race naar een gentherapie.
Dominant,38/2, pag. 8

Ledendag
ZONDAG 22 MAART 2020 om 12u00
ZEMST
Polyvalente zaal Bibliotheek, Schoolstraat 23
Programma
12u00

Broodmaaltijd

13u30

Voordracht prof. Wim Vandenberghe, neuroloog, UZ Gasthuisberg Leuven.
Tijdens deze voordracht zal prof. Vandenberghe de verschillende lopende onderzoeken
naar de ziekte van Huntington toelichten.

14u30

Korte pauze

14u45

Gedrag beter begrijpen
Els Zimmermann, Sociale Dienst Huntington Liga

16u00

Koffie met cake

17u00

Einde
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Voor meer informatie:
Sociale Dienst
016 45 27 59
socialedienst@huntingtonliga.be

HET BELANG VAN DE FAMILIES IN HET ONDERZOEK
NAAR DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON
Tijdens het congres van de EHA (European Huntington Association) in Boekarest bespraken prof.
Landwehrmeyer (Duitsland) en Dina de Sousa (Schotland) het grote belang van de families in het huntingtononderzoek.

Vorig jaar in februari werd de eerste bijeenkomst
gehouden van HD-COPE (Huntington’s Disease
Coalition for Patient Engagement). HD-COPE werd
gestart vanuit de EHA in 2017 samen met de Huntington’s Disease Society of America (HDSA) en
Huntington Society of Canada (HSC). HD-COPE
heeft drie belangrijke doelen: het wil de kwaliteit
verbeteren bij klinische testen op mensen in al zijn
aspecten, het wil het onderzoeksproces versnellen
en het wil ervoor zorgen dat onderzoek er is voor
families en niet enkel gaat over patiënten. Met deze nieuwe coalitie krijgen families een rechtstreekse en impactvolle stem in het klinisch onderzoek.
De groep bestaat uit tien Europeanen, vier Canadezen en zes Amerikanen. Een van de taakomschrijvingen van HD-COPE zal het klinisch onderzoek
veranderen. In plaats van 'voor' en 'over' huntingtonfamilies wordt het met hen en voor hen. Het
perspectief van de families is wel degelijk belangrijk voor het klinisch onderzoek. Anderzijds zijn er
ook andere belanghebbenden in het wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het belangrijk dat de families het jargon en de concepten van wetenschappers en onderzoekers begrijpen.
Voor elk onderzoek is het belangrijk dat we de oorzaak begrijpen. En zelfs als we de oorzaak begrijpen, hebben we niet onmiddellijk een behandeling
die werkt! Het ontwikkelen van efficiënte behandelingen is een stap-voor-stapproces, er bestaat geen
sluiproute. Voor het onderzoek naar de ziekte van
Huntington (ZvH) moeten we samenwerken. Wij
dat zijn mensen die geraakt worden door de ziekte:
patiënten, mantelzorgers, professionelen en onderzoekers. Patiënten die zich kandidaat stellen voor
klinisch onderzoek nemen risico's en accepteren
ongemakken. Maar iedereen die betrokken is bij de
ziekte van Huntington kan een bijdrage leveren.
De ZvH is een zeldzame ziekte. Daarom is internationale samenwerking noodzakelijk. Enroll-HD is

Prof. Landwehrmeyer

daarom ook ontworpen als een wereldwijd platform. Meer dan 20.000 deelnemers, afkomstig uit
Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika, NieuwZeeland en sommige landen in Azië nemen momenteel deel aan deze studie waarin wordt nagegaan hoe de ziekte zich manifesteert in individuen
en welke veranderingen zich voordoen tijdens het
verloop van de ziekte. Enroll-HD helpt het wetenschappelijk onderzoek door gestandaardiseerde gegevens te verzamelen en deze geanonimiseerd ter
beschikking te stellen van wetenschappers.
Beschikken over informatie van grote aantallen
deelnemers helpt in de zoektocht naar genetische
en omgevingsfactoren die de ziekte positief of negatief kunnen beïnvloeden. Zo zijn er genetische
variaties gevonden tussen mensen met dezelfde
CAG-herhaling die verantwoordelijk zijn voor het
vroege of late begin van de ziekte. (https://
nl.hdbuzz.net/200). Genetische variatie of genetische diversiteit verwijst naar het bestaan van verschillen (variatie) in het genetisch materiaal van
een populatie, een biologische soort of een heel
ecosysteem. Genetische variatie leidt ertoe dat er
binnen een (populatie van een) soort verschillen
voorkomen, waardoor ieder individu uniek is. VerDominant 4/2019
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schillen in de gevonden genetische variatie bij huntingtonpatiënten zijn belangrijk bij een proces dat
DNA-herstel wordt genoemd. Dit suggereert dan
weer dat een defect in dit proces misschien de ontwikkeling van de ziekte aanstuurt. (https://
en.hdbuzz.net/270).
Veel deelnemers zijn ook belangrijk voor de planning en rekrutering van klinische onderzoeken en
voor het ontwerpen van onderzoek dat het hele
spectrum van de ziekte van Huntington representeert.
Klinische testen zijn zorgvuldig opgezette experimenten die een antwoord moeten geven op de
vraag: is deze behandeling veilig, werkt deze behandeling? Proefpersonen worden dan willekeurig
toegewezen aan een groep die de behandeling krijgt
of aan een groep die een placebo krijgt. Een placebo is een behandeling met een medicijn dat geen
werkzame bestanddelen bevat. Zo kan worden nagegaan of de echte behandeling 'betere' resultaten
geeft dan de placebobehandeling. Het meest heikele
punt bij het opzetten van een klinisch onderzoek is

het bepalen van 'primaire eindpunt(en)'. Het primaire eindpunt is het specifieke einddoel van de
behandeling, datgene dat we hopen dat het geneesmiddel zal doen. Het moet op voorhand worden bepaald evenals het aantal deelnemers die nodig zijn om deze eindpunten te toetsen en de termijn van het onderzoek. (https://nl.hdbuzz.net/203).
Een eindpunt kan zijn: minder onwillekeurige bewegingen, minder depressieve symptomen of minder apathie, vertraging van de ziekte.
Momenteel worden medicijnen SPECIFIEK voor
de ziekte van Huntington ontworpen. Het zijn o.m.
middelen die proberen de productie of de expressie
van het giftige huntingtine te verminderen of die
een effect hebben op de belangrijke mechanismen
die centraal staan bij de ZvH. Veel aandacht wordt
daarbij besteed aan wat er met een middel gebeurt
in het lichaam: komt het op de juiste plek terecht, in
voldoende hoge concentratie, kunnen we controleren of het beoogde effect bereikt wordt?
Uw verslaggever ter plaatse,
Gerd(a) De Coster

Meer informatie over lopende klinische testen:
https://nl.hdbuzz.net/272 en https://nl.hdbuzz.net/265 over het onderzoek van Roche,
https://nl.hdbuzz.net/274 over het onderzoek van uniQure
https://ir.wavelifesciences.com/news-releases/news-release-details/wave-life-sciences-provides-timing-updateprecision-hd-clinical over het onderzoek van WAVE

Enroll in UZ Leuven
UZ Leuven doet mee aan Enroll! Ze zijn de observatiestudie begonnen met een tiental deelnemers en
wensen deze groep uit te breiden. Het UZ Leuven is voornamelijk op zoek naar gendragers die nog geen
symptomen vertonen. Maar ook personen met een slechte uitslag of nog niet geteste mensen kunnen deelnemen.
Wat is Enroll? Laten we beginnen met wat Enroll niet is. Enroll is geen medisch onderzoek. Er worden
geen nieuwe medicijnen getest tijdens dit onderzoek. Deelnemen garandeert evenmin dat men later uitgenodigd zal worden om deel te nemen aan een klinische test. Wat is Enroll dan wel en waarom deelnemen??? Enroll wil zoveel mogelijk gegevens verzamelen over de evolutie van de ziekte. Deze gegevens
kunnen wetenschappers tot nieuwe inzichten brengen en op termijn leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën of medicijnen.

8
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Hoe verloopt de deelname concreet? Voorafgaand aan de eerste sessie is er een ontmoeting met een van
de verantwoordelijken van de studie. Dit is een open gesprek waarin Enroll wordt voorgesteld aan de
kandidaat. Als de persoon beslist om deel te nemen, kan hij ofwel onmiddellijk instappen ofwel tijdens
een volgend bezoek die stap zetten.
Het eerste bezoek kan anderhalf uur tot twee uur duren. In die tijd vult de deelnemer een heleboel vragenlijsten in en vervult hij een paar waarnemings- en motorische testen. Ook wordt de eerste keer een
bloedstaal genomen om de genetische status van de deelnemer te bevestigen. Het resultaat van de test
wordt noch aan de deelnemer noch aan het team meegedeeld. Het resultaat wordt enkel bewaard voor
onderzoeksdoeleinden.
Elk jaar is er een vervolgbezoek van een uur. De deelnemer kan extra testen afleggen of bloed opnieuw
laten afnemen indien hij dit wenst. Verplaatsingskosten worden terugbetaald op basis van het aantal afgelegde kilometers, ongeacht het type vervoer.
Kandidaten die in de buurt van Maastricht wonen, kunnen ook daar aan Enroll deelnemen, voor sommigen kan dit dichterbij zijn dan Leuven.
Voor meer informatie, neem contact op met de Liga.

JONGERENCONGRES IN GLASGOW
Wat?

Internationaal congres over huntington voor en door jongeren

Voor wie?

18- tot 35(+)-jarigen betrokken bij de ziekte van Huntington

Wanneer?

Van vrijdag 8 mei 2020 t.e.m. maandag 11 mei 2020

Waar?

Glasgow, Schotland

Prijs?

Gratis (vluchten en hotel inbegrepen)

Planning?

http://hdyocongress.org/schedule

Begin mei volgend jaar vindt het eerste Jongerencongres van HDYO plaats in Glasgow,
Schotland. Het is gericht op 18- tot 35-jarigen betrokken bij de ziekte van Huntington.
Wie wat over de 35 is, mag ook mee.
De planning is on line beschikbaar. Over de drie congresdagen worden zes parallelle trajecten voorgesteld: Onderwijs, Onderzoek, Persoonlijke ervaringen, Gesprekken, Beroepsopleiding en Varia. Men kan op elk moment van het ene traject naar het andere overstappen.
Ter plaatse worden vertaaldiensten aangeboden voor degenen die het wat moeilijker hebben
met het Engels. Ook zullen er toffe activiteiten georganiseerd worden tussen de sessies.
Als verantwoordelijke van de Jongerenwerking ben ik ook trots mee te delen dat een van onze jongeren haar persoonlijke ervaring op het congres zal delen: Katherine Rodger.
Een achttal jongeren hebben al laten weten dat ze meewillen.
Wil je ook mee? Neem dan contact op met
Johan Oreel
de Jongerenwerking!

0478 58 55 61

jongerenwerking@huntingtonliga.be
Dominant 4/2019
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Jongeren op het EHA
JOHANS ERVARING
Ik ben Johan, de vertegenwoordiger van de Jongerenwerking van de Huntington Liga.
Voor mij is het congres ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. Ook dit jaar was het
een positieve en leerrijke ervaring. Het was tevens de gelegenheid oude kennissen weer te
zien en nieuwe mensen te ontmoeten, onder wie jongeren uit andere verenigingen.
Dit jaar zijn vier jongeren van de Liga meegegaan naar het congres, onder wie ikzelf. Uitzonderlijk
was wel dat dit jaar een jongere van de Franstalige liga met ons meeging. Ze verving iemand die wegens haar zwangerschap had afgezegd. Onder ons verliep de communicatie vlot in het Engels. Er
heerste een goede sfeer, zowel tussen ons vijf als met de andere deelnemers.
Ik was trouwens een van de sprekers op dit congres! Mijn toespraak ging over de communicatie omtrent de ziekte binnen mijn familie en hoe deze over de jaren heen veranderd is. Meer hierover in het
sprekersgedeelte van deze Dominant!
Vrijdag werd het wel emotioneel zwaar voor mij. ‘s Morgens kregen we levensverhalen te horen
vanuit verschillende standpunten. Voor de middag vertelde ik mijn eigen verhaal voor de zaal en ’s
namiddags waren het groepsgesprekken. Maar ik vond steun bij de anderen en ben daarna wat stoom
gaan afblazen in het zwembad van het hotel.
Zaterdag en zondag was ik ziek, maar dat heeft me niet weerhouden om verder van het congres te
genieten! Zondag was het trouwens indrukwekkend om de farmaceutische bedrijven hun projecten
te zien voorstellen rond de ziekte van Huntington. Het geeft hoop voor de toekomst!
Ik kijk alvast uit naar het Jongerencongres in mei!

ELOÏSES ERVARING
Dag beste lezers! Eerst en vooral wil ik de Franstalige en Vlaamse liga’s bedanken om mij de
kans te hebben gegeven om deel te nemen aan het EHA-congres te Boekarest. Het was voor
mij de eerste keer dat ik naar een congres meeging. Het was een eerste stap naar een andere
ontdekking van de ziekte en ook een eerste stap naar anderen 'zoals ik'. Ook nog dank aan de
jongeren van de Vlaamse liga die ik vergezelde tijdens het verblijf voor de aangename momenten samen.
Het congres bestond uit verschillende deelmomenten, gesprekken en toffe workshops, zoals de workshop rond zintuiglijke stimulatie waaraan ik deelnam en de workshop rond muziektherapie die ik bijzonder interessant vond. Ook was er de tussenkomst van farmaceutische bedrijven die hun mogelijkheden voor toekomstige behandelingen voorstelden.
Eindelijk zich kunnen terugvinden en herkennen in de verhalen en ervaringen van zoveel anderen kan
echt helpen om de eenzaamheid en het onbegrip dat men kan voelen tegenover de ziekte te verminderen. Samen hebben we gedeeld, geluisterd en elkaar gesteund. Hun slogan 'Better together, stronger
together' (letterlijk vertaald 'Beter samen, sterker samen') is een feit.
Zeker is dat het niet altijd even gemakkelijk was voor het moreel om met al de gevoelens rond huntington geconfronteerd te worden. Desondanks beschouw ik deze ervaring als positief en verrijkend.
Ik was echt onder de indruk en ontroerd om de motivatie, de betrokkenheid en de vriendelijkheid te
zien van zoveel mensen die door deze ziekte met elkaar verbonden zijn ... een echte gemeenschap. En
ook aan al deze mensen, vrijwilligers, deskundigen, … stuur ik mijn oprechte dank.
10
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- congres in Boekarest
ROMANES ERVARING
Het congres is elk jaar opnieuw een fantastische en leerrijke ervaring. Voor mij zijn de belangrijkste momenten het horen van verhalen en meningen van anderen, of deze nu gelijklopen met je eigen mening of niet, en om deel te nemen aan het gesprek. Gewoonlijk gaan we
na de congresuren de stad bezoeken, maar dit jaar is ons groepje rustig in het hotel gebleven.
We hebben daar weerwolf gespeeld, gelezen, gedronken, gepraat, gezwommen en van de sauna genoten. Ik kijk alvast uit naar het volgend congres.

LUCY’S ERVARING
Ik ben Lucy, 30 jaar en pediatrisch verpleegkundige. De ziekte van Huntington situeert zich
langs mijn mama’s kant. Ik ben dit jaar terechtgekomen bij de Jongerenwerking van de Huntington Liga omdat ik zocht naar mensen die zich in dezelfde situatie bevonden als ik.
In maart heb ik dan afgesproken met Johan en Stephanie om eens te horen wat de Jongerenwerking
juist inhield. Deze afspraak was mij zo bevallen dat ik had besloten om mee te gaan naar het congres in
Boekarest. In tussentijd had ik niet meer kunnen meegaan met de uitstappen van de Jongerenwerking,
dus het was wel spannend om dan ineens een congres mee te volgen.
Donderdagochtend, afspraak in Zaventem met de andere jongeren, zenuwen gierden door mijn lichaam. Al snel kwamen de andere jongeren en checkten we in, klaar voor onze vlucht naar Boekarest.
We begonnen allemaal met elkaar te praten en hadden er zin in. Het klikte meteen met iedereen waardoor mijn zenuwen al snel verdwenen waren.
Aangekomen in Boekarest namen we de taxi naar het hotel waar we de rest van de Huntington Liga al
snel tegenkwamen. Na het innemen van onze kamers en een aperitiefje om even te bekomen van de
vlucht, besloten we om in Boekarest iets te gaan eten en elkaar te leren kennen. Het is zo herkenbaar
om met mensen te praten die hetzelfde meemaken. Dit waren geen vreemden, dit waren lotgenoten.
Vrijdag was de eerste dag van het congres en de sfeer zat er direct in. We kregen getuigenissen te horen en leerden het huntingtonlied. Tijdens de koffiepauze maak je al snel een praatje en leer je mensen
kennen van over heel de wereld. Na de lunch kon je groepssessies volgen, er was keuze tot verschillende soorten groepen waardoor deze niet te groot waren. De groepssessies waren heel inspirerend, je ondervindt dat je niet alleen zit met bepaalde vragen.
Zaterdag hebben we de congresdag afgesloten met een dansfeest. Super gewoon hoe iedereen samen
aan het dansen was. Eén grote familie! Hierna ging iedereen naar de bar van het hotel om samen te zingen. De sfeer was geweldig!
Zondag was een meer wetenschappelijk luik. Dit vond ik iets moeilijker om te volgen omdat ik hierover nog niet veel had gelezen. Maar gelukkig was er Gerd die direct zei dat ze hierover een artikel
ging schrijven in Dominant.
Na de lunch was het tijd om van iedereen afscheid te nemen. Dit weekend was veel te snel voorbij gegaan. Gelukkig was Matty, de organisator van HDYO, daar om ons te melden dat er in mei een congres plaatsvindt in Glasgow speciaal bedoeld voor jongeren. Iedereen was meteen enthousiast!
Terug thuisgekomen viel er een last van mijn schouders, ik voelde me niet meer alleen! Ik besefte hoe
blij ik was dat dit bestond!
Dit is echt een HD FAMILY!
Dominant 4/2019
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COMMUNICATIE BINNEN EEN HUNTINGTONGEZIN
Het EHA-congres in Boekarest
Johan, de vertegenwoordiger van de Jongerenwerking, heeft tijdens het congres een toespraak gehouden
over zijn ervaring omtrent de communicatie binnen zijn gezin, hoe de ziekte aan bod is gekomen en hoe
de communicatie is veranderd over de jaren heen.
Johan is op jonge leeftijd te weten gekomen dat zijn
vader ziek was, namelijk in de laatste jaren van de
lagere school. Toen werden de 'rare bewegingen'
van zijn vader hem duidelijk. Zijn vader kwam hem
moeizaam te voet afhalen op school, waar hij hem
vroeger gewoonlijk met de auto bracht.
In de jaren daarvoor probeerde Johan’s grootmoeder nog met smoesjes de ziekte te verbergen, waarschijnlijk met de bedoeling haar twee kleinkinderen
te 'beschermen' tegen de waarheid. Johan’s moeder
durfde niet in te gaan tegen de leugens van haar
schoonmoeder. Ze wou haar kinderen niet laten
denken dat hun grootmoeder slechte bedoelingen
had. Van die smoesjes herinnert Johan zich niets,
hij was nog te jong om de situatie echt te vatten.
Toen de symptomen bij zijn vader duidelijk zichtbaar werden, begon Johan zich natuurlijk vragen te
stellen. Johan’s moeder heeft nooit het nut ingezien
van te liegen. Voor haar is kennis macht. Ze heeft
toen besloten om de ziekte met de kinderen te bespreken en hun vragen te beantwoorden. Johan kon
zich niet herinneren hoe en wanneer deze gesprekken zijn verlopen. Omdat het op zo’n jonge leeftijd
gebeurde, heeft hij nu het gevoel dat hij altijd van
de ziekte geweten heeft.
Over de jaren heen kwam Johan meer en meer te
weten over de ziekte, zowel door wat zijn moeder
hem vertelde en wat hij op het internet vond, als het
dagelijks ervaren van de vooruitgang van zijn vaders ziekte. De feiten rond de ziekte werden open-

lijk gecommuniceerd binnen het gezin. Maar hoe
iedereen zich daartegenover voelde, werd zelden
besproken.
Als tiener had Johan geen idee van hoe zijn vader
zijn ziekte ervoer. Zijn moeder was duidelijk uitgeput, ze moest voltijds werken, haar twee kinderen
opvoeden en voor haar man zorgen, helemaal in
haar eentje. De situatie was zo stressvol voor haar,
dat ze soms in woede en tranen uitbarstte. Johan
had eveneens veel onderdrukte gevoelens, die hij
met niemand besprak. Wat zijn zus over de ziekte
dacht, was ook een onbekende.
Op zijn zeventiende is Johan op HDYO-kamp in
Zweden geweest. Dit was het eerste internationale
jongerenkamp waaraan de Liga deelnam. De Jongerenwerking werd kort daarna opgericht door Tijl.
Op zijn achttiende is Johan begonnen met zijn testprocedure. Hetzelfde jaar ging hij mee naar het
tweede jongerenkamp van HDYO in Spanje mee.
Deze ervaringen hielpen hem om zijn gevoelens
omtrent de ziekte openlijk te bespreken met familie
en vrienden.
Door zelf meer open te zijn, begon de rest van de
familie geleidelijk aan ook meer open te zijn. Het is
belangrijk de feiten rond de ziekte openlijk te kunnen bespreken binnen de familie, maar men vergeet
vaak het emotionele aspect te bespreken. Dit is volgens hem even belangrijk, misschien zelfs belangrijker, dan gewoon de feiten met elkaar te delen.
Kennis is macht!
Johan Oreel

De vier jongeren van
de liga die meegingen.
V.l.n.r.: Johan, Romane, Eline, Lucy
12
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Geef deze informatie door aan hulpverleners die u kent!
DE ZIEKT E VAN HUNTINGTON
STUDIEDAG VOOR PROFESSIONELEN
Vrijdag 20 maart 2020
Vrij Technisch Instituut, Brabançonnestraat 18, Leuven
Programma
Onthaal met koffie vanaf 9u00
9u45 Welkomstwoord
10u00 De ziekte van Huntington: Neurologische aspecten
Prof. dr. W. Vandenberghe, neuroloog, U.Z. Gasthuisberg, K.U. Leuven
11u00 Psychiatrische problemen bij de ziekte van Huntington
Dr. Dirk Liessens, psychiater, U.P.C. St.-Kamillus, Bierbeek
12u00 Middaglunch
14u00 - 16u30

Werkgroepen (iedere deelnemer kiest 1 werkgroep)

Inhoudelijke werkgroepen:
Gedragsproblemen bij huntingtonpatiënten
 Hulpmiddelen en aanpassingen
 Aangepaste activiteiten voor huntingtonpatiënten
 Impact van de familie op de hulpverlening


Werkgroepen per discipline:

Deelnameprijs

Verpleegkundigen en verzorgenden - Instelling
 Verpleegkundigen en verzorgenden - Thuiszorg
 Logopedie en slikproblemen bij huntingtonpatiënten
 Psychische begeleiding van huntingtonpatiënten en hun
familie

40.00 euro, warme lunch inbegrepen.
Storten op rekening:
BE86 4317 1541 2150
De inschrijving is pas definitief na
storting van het inschrijvingsgeld.



Inschrijving
Mail voor 6 maart 2020 naar:
socialedienst@huntingtonliga.be
met vermelding van:

de naam (of namen) van de deelnemer(s)

de werkgroep naar keuze

Waar
Vrij Technisch Instituut
Brabançonnestraat 18
3000 - LEUVEN

Wanneer
Vrijdag 20 maart 2020
van 9u30 tot 16u30

Voor meer informatie over de studiedag:
Huntington Liga vzw, Krijkelberg 1, 3360-Bierbeek,
Per mail: socialedienst@huntingtonliga.be
of telefonisch: 016/45 27 59
Dominant 4/2019
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MIJN KAT DURFT AL EENS ZONDER WATER TE ZITTEN…
Een getuigenis
Mijn moeder was de eerste die
lang geleden problemen kreeg.
Mijn toenmalige vriendin merkte
het eigenlijk voor het eerst op. Zij
had het gevoel dat er bij mijn
moeder iets niet klopte. Ze was
vaak moe, had weinig energie,
was lusteloos en ondernam niets
meer. We hadden wel door dat er
iets aan de hand was maar dachten eerder aan een depressie. Als
we haar erover aanspraken, werd
ze heel erg boos. Uiteindelijk heb
ik aan onze gemeenschappelijke
huisarts mijn bezorgdheid geuit.
Hij wist mij te zeggen dat hij de
ziekte van Huntington vermoedde. Dit was een echte mokerslag
voor iedereen.
Nadien startte voor ons een heel
proces. De familie werd uitgenodigd door het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van het UZ
Leuven voor een gesprek waarop
ons alle informatie werd meegedeeld, zowel over het risico als
over de mogelijkheden van de
testen. Dat was natuurlijk geen
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vrolijk moment, verre van. Na
verloop van tijd heb ik dan beslist
om mij te laten testen. Mijn zus is
mee in het diepe gesprongen en
samen zijn we de procedure ingestapt.
In september 2014 kreeg ik mijn
uitslag: een slecht resultaat. Mijn
zus had een goed resultaat. Voor
haarzelf en haar twee kinderen
was dat uiteraard heel goed
nieuws. Later bleek dat mijn
moeder 42 repeats had en dat
mijn grootvader in de grijze zone
zit. Hij had 38 repeats en is ondertussen een honderdjarige. Ik
heb geen spijt van mijn beslissing
om me te laten testen. Ik had vrij
snel beslist dat ik het wou weten.
Ik hoopte dat de uitslag van de
test mij zou toelaten om mijn leven goed te organiseren. Ik had
eigenlijk niet ingecalculeerd dat
mijn echtgenote een andere beslissing zou nemen. De slechte
testuitslag was voor haar een van
de factoren om de relatie te beeindigen. Wij hadden eigenlijk al

een vermoeden dat ik het gen had
overgeërfd. De uitslag was voor
haar, en misschien ook wel voor
mij, niet echt een verrassing. Er
waren al wel wat kleine problemen. Zo kon ik vroeger overal
zonder veel nadenken met de auto
mijn weg vinden. Nu kwam het
voor dat ik op een kruispunt
stond en toch niet meer helemaal
zeker was van de weg die ik
moest volgen. Er waren wel wat
dingen die moeilijker gingen dan
vroeger. De uitslag was een bevestiging van iets dat al sluimerend aanwezig was. Dit neemt
niet weg dat het positieve testresultaat en het beëindigen van
mijn huwelijk de moeilijkste periode van mijn leven heeft ingeluid. Je kiest niet voor die ziekte,
maar je moet er wel mee verder.
Dat is het moeilijkste vind ik.
Ik ben eigenlijk drie jaar bezig
geweest met de verwerking van
het testresultaat en de afloop van
mijn huwelijk. Het diepste punt
in deze periode was eigenlijk het
moment waarop ik echt zelfmoord heb overwogen. Ik heb me
nog wel op tijd afgevraagd waarmee ik bezig was. Maar het was
mentaal het absolute dieptepunt,
veroorzaakt door twee voorvallen
waarom ik niet gevraagd had en
waaraan ik niets kon doen: de test
en de breuk met mijn echtgenote.
Ik heb mij in die periode wel laten begeleiden door een psycholoog, vooral rond de breuk met
mijn echtgenote. Ik neem nog
altijd medicatie om mij mentaal
te ondersteunen. Het helpt om de
stress onder controle te houden.

Op een avond in december 2017
is er een omslag gekomen en ben
ik er toch in geslaagd om de ziekte te accepteren. Dat was echt een
keerpunt. Ik besefte dat de ziekte
niet zou weggaan en dat ik het
moest accepteren als een deel van
mezelf, een 'ongewenste buddy'
als het ware. Toen ben ik opnieuw beginnen lachen en heb ik
de draad stilaan weer opgepikt. Ik
heb dus drie jaar nodig gehad om
mijn leven opnieuw op de rails te
krijgen.
Een aantal dingen hebben mij
daarbij geholpen. Fitness was er
een van. Met mijn muziek op en
anderhalf uur zweten, zweten,…
de frustratie eruit werken. Ik
sportte al wel heel mijn leven,
maar op dat moment ben ik echt
een programma gaan volgen om
mijn lichaam weer in een betere
conditie te brengen. Aanvankelijk
wou ik mijn prestaties tijdens de
jaarlijkse skivakantie verbeteren,
maar gaandeweg voelde ik dat de
work-out mij heel veel deugd
deed. Ik hoop ook dat het mij
helpt om de ziekte langer op een
afstand te houden. Ik word regelmatig getest op de fitness en ik
blijk in topconditie te zijn. Maar
dat neemt niet weg dat mijn lichaam wel wordt aangetast door
huntington.
Het is goed dat ik sinds begin
2019 gestopt ben met werken. Ik
had een veeleisende job waar ik
moest voldoen aan erg strikte,
wettelijke regels. Dit legde een
strak ritme op aan de werkdag.
Daarnaast werden we in 2018 ook
nog geconfronteerd met een reorganisatie, waardoor ik opnieuw
moest solliciteren om in het bedrijf te blijven. Dit is mij gelukt,

“Ik voel in mezelf wel een heel grote frustratie en onmacht over het feit dat ik ongevraagd sowieso ga veranderen. Veel dingen die nu vanzelfsprekend zijn, ga ik
op een gegeven moment niet meer kunnen. In die eerste drie moeilijke jaren was dat een overheersend gevoel. In mijn gang hangt een soort van spreuk : Laat los
wat er was, accepteer wat er is en vertrouw wat er komen gaat. Dat is exact wat ik sinds die avond in december 2017 doe.”

maar gaf wel heel wat extra
stress. Ik was ook bang om mijn
inkomen te verliezen, op een lastige leeftijd, en met een extra
handicap om iets nieuws te moeten gaan zoeken.
Na de herstructurering op mijn
werk had ik wel gemerkt dat het
minder vlot ging om nieuwe vaardigheden aan te leren. Ik merkte
tijdens vergaderingen dat ik
moeite had om mij te concentreren. Ik kon de verschillende voorstellen die gedaan werden met
moeite bijhouden en kon daardoor ook minder inbrengen tijdens de bijeenkomsten. Ik heb
ook eens een moment gehad met
mijn directe chef waarop ik maar
nipt een uitbarsting van frustratie
hebben kunnen voorkomen. Ik
had een fout gemaakt die ik
moest rechtzetten en dat lukte
niet meteen. We hadden afgesproken om iets te gaan drinken
voor het afscheid van een collega.
Ze stonden te wachten en op mijn
vingers te kijken en toen heeft het
niet veel gescheeld of ik ontplofte.
Nu weten mijn collega’s wat mij
is overkomen tussen 2014 en
2017, maar dat heb ik ze pas on-

langs verteld. Ze kenden mijn
relatieproblemen, maar wisten
niets van de ziekte. Ik leefde eigenlijk in twee parallelle werelden. Dat heeft mij ook gered. Op
het werk moest ik mij volledig
concentreren op datgene waarmee
ik bezig was. De ziekte noch mijn
relatie speelden daarbij een rol. Ik
had geen tijd om mij op het werk
bezig te houden met mijn problemen.
Begin 2019 kreeg ik dan bij de
jaarlijkse follow-up in Gasthuisberg te horen dat er voor het eerst
in de resultaten tekenen van de
ziekte te zien waren. Misschien
heeft die herstructurering wel
voor extra stress gezorgd, waardoor de ziekte sneller in gang gezet is. Eind januari ben ik dan
gestopt met werken. Ik vind wel
dat ik mijn werk heb kunnen
stoppen op een goede manier,
zonder fouten of conflicten. Ik
heb nu nog veel contact met mijn
vroegere collega’s. Zij hebben
heel veel respect voor het feit dat
ik de hele de tijd ben blijven
doorwerken, ondanks alle problemen.
Momenteel bekijk ik mijn leven
een beetje dag per dag. Tijdens
die zware periode had ik hier in
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huis alles wel wat laten slingeren.
Vooral de tuin was volledig verwilderd. Daar heb ik nu een doel
van gemaakt om die opnieuw in
orde te maken. Dat geeft mij nu
een goed gevoel.
Ik kan me maar met één ding tegelijk bezighouden, als ik het tenminste deftig wil afwerken. Er zit
niet echt veel structuur in mijn
leven. Ik probeer daar nog wel
aan te werken. Ik laat mijn alarm
bv. nog altijd staan op het uur
waarop ik naar mijn werk vertrok. Ik merk dat het voor mij
goed is om op tijd op te staan. Zo
krijg ik meer gedaan in mijn dag.
Ik voel wel dat de ziekte mij meer
beperkt. Ik ben onwaarschijnlijk
vergeetachtig. Een paar weken
geleden ben ik terug naar Antwerpen moeten gaan om mijn bril
te gaan ophalen die ik vergeten
had. Ik moet constant dingen in
het oog houden, ik moet mij constant organiseren om ervoor te
zorgen dat ik alles terugvind en
niets vergeet. In de fitness ben ik
laatst vier keer opnieuw de trap
moeten op- en aflopen omdat ik
een en ander vergeten had. Onlangs wou ik soep maken en ik
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had een van de kerningrediënten
vergeten. Ik moet op voorhand
alles opzoeken en een briefje maken, het recept een paar keer lezen, want het blijft niet meer
plakken. Nochtans was ik vroeger
een goede student. Ik kon snel
heel wat leerstof onder de knie
krijgen. Ik merk het ook als ik
boeken lees, er blijft niet veel van
hangen. Nu moet ik de handleiding van de nieuwe stereoinstallatie bewerken met markers
en regelmatig herlezen. Het kan
ook gebeuren dat ik drie keer dezelfde film opzet. Ik weet dan
niet zeker of ik hem al gezien
heb. Dat is raar, dat geeft het gevoel dat je nooit zeker kunt zijn
van wat er nu al dan niet gebeurd
is. Je wordt daar onzeker van.
Voor mij is het lastigste dat er
tussen mijn oren van alles aan het
gebeuren is waar ik geen vat op
heb. Dat ik ’s avonds in de zetel
bewegingen heb, vind ik minder
erg. Maar wat er misgaat in mijn
hoofd, dat vind ik moeilijk. Ik
was vroeger een vrij intelligente
mens, met goede schoolresultaten. Ik had een goede job in de
bank. Dat vind ik het moeilijkste

met huntington. Mijn grootste
talent wordt aangetast. Dat verlies
vind ik het moeilijkste om te accepteren.
Ik merk nu bv. dat ik het veel
moeilijker vind om te communiceren. Ik heb heel wat vrienden
en vroeger was een mail of een
bericht sturen geen enkel probleem. Nu kost mij dat meer
moeite. Ook met vrienden merk
ik dat ik het na een tijdje beu
word om altijd te reageren op berichtjes en mails. Ik moet er te
veel over nadenken. Het wordt te
chaotisch in mijn hoofd en ik
haak af. Sommige berichten van
ex-collega’s over hoe het met mij
gaat, soms dan nog in een andere
taal, zijn gewoon te moeilijk om
te verwerken. Het is gewoon te
veel om nog te reageren. Het is
iets anders om over iets concreets
af te spreken via de sociale media. Dat lukt nog wel vlot, ook al
merk ik dat ik niet altijd meer de
energie heb ’s avonds nog overal
naartoe te trekken en elk concertje in elke uithoek te volgen.
Vroeger zou ik niets gemist hebben.

Alles neemt meer tijd. Ik doe
soms op een dag niet zoveel. Ik
ben overgeorganiseerd om niets
te vergeten: lichten uit, verwarming op en af,… Vroeger ging
dat allemaal vanzelf. Ik moest
daarover niet nadenken. Mijn leven wordt veel ingewikkelder.
Als ik mijn sportzak klaarmaak,
moet ik goed opletten: heb ik alles wel mee? Ik voel mij gesaboteerd door mijn vergeetachtigheid. Dat is heel vervelend. Vorige zaterdag stond ik bij vrienden
aan de deur om te gaan eten,
maar ik stond daar twee weken te
vroeg.
Ik kan ook zwaar gefrustreerd
geraken als dingen niet meteen
lukken. Ik ga dan door het lint,
omwille van belachelijke dingen.
Ik vind dat eigenlijk raar. Onlangs heb ik zo een pizza mishandeld, omdat ik hem niet gesneden
kreeg zoals ik dat wou. Uiteindelijk belandde hij op de grond.
Tien seconden later voel ik mij
dan belachelijk, uiteindelijk zat ik
daar dan, zonder eten. Dat voelt
raar. Een tijd terug wou ik een
knop aannaaien. Ik had op
YouTube een filmpje opgezocht.
Mijn eerste knop stond er perfect
aan, dus ik begin rap aan de tweede. Maar toen ging het ineens
mis. Ik kreeg de draad niet meer
in de naald. Toen ging mijn asbak
er bijna aan. Vroeger had ik dat
niet, ik was niet koleriek.

Ik probeer die situaties nu te herkennen en de bron van frustratie
dan eventjes opzij te zetten. Door
te stoppen met werken gaat het
ook wel beter. Ik heb mijn perfecte bubbel gecreëerd hier thuis. De
stress is verminderd en ik merk
dat die situaties minder voorkomen en dat ik het beter onder
controle heb. Het is niet volledig
weg, af en toe duikt het weer op,
maar minder.
Ik probeer mezelf nu zoveel mogelijk in vakantiemodus te zetten.
Als ik ergens naartoe moet met
de auto, zorg ik dat ik muziek
meeheb, mijn tabak, een boek en
geen tijdsdruk. Als ik dan toch in
een file terechtkom, dan stop ik
eens extra om een koffietje te
drinken. Ik hou het zo ontspannen
mogelijk. Ik probeer de stress
constant onder controle te houden.

mijn alarm op 7u00 ’s ochtends
zet. ‘s Maandags komt de poetsvrouw om 9u00. In het begin
vond ik dat wat vroeg, maar eigenlijk helpt mij dat wel op weg.
Ik moet wel aan de slag als zij
komt. Ik moet mijzelf soms aanporren om te beginnen. Soms zit
ik een half uur te denken aan iets
dat ik wil doen en moet ik tot mezelf zeggen: “Doe het nu ook
eens. Stop met erover te denken,
doe het!” Dat is eigenlijk een
constant patroon in mijn leven. Ik
stel mij dan ook tevreden met een
eenvoudiger leven. Als ik naar de
fitness geweest ben en eten in
huis heb gehaald en ik kan dan
nog wat in de tuin werken, dan
haal ik daaruit al een goed gevoel. Ik leer te accepteren.
Daniël
Neerslag: Rita Muyldermans

Ik moet mijn energie wel veel
meer doseren. Dat ben ik eigenlijk nog aan het leren.
Als ik te veel bezig ben,
“Ik ben wel trots op het feit dat ik goed
als ik mijn dag te zwaar
maak, dan merk ik dat ik uit die zware periode ben gekomen. Ik
vind dat dat mijn grootste verwezenlij’s avonds uitgeteld ben.
king uit mijn leven is, mentaal door die
Ik ben dan zelfs te moe
om nog te zappen.
moeilijke periode geraken. Uiteindelijk
ben ik sterker uit die periode gekomen.
Het kan ook lang duren
Ik heb geleerd om simpelweg gelukkig
voor ik in gang schiet.
te zijn met wat ik heb.”
Dat is een van de redenen waarom ik graag
Dominant 4/2019
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DEPRESSIE EN DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON
Depressie
Volgens de Canadese Vereniging voor Mentale Gezondheid zijn storingen in de gemoedstoestand omstandigheden die bij iemand gevoelens van intense, langdurige emoties kunnen veroorzaken met negatieve gevolgen voor het mentale welzijn, de fysieke gezondheid, de relaties en het gedrag van de patiënt.
De gemoedstoestand heeft een weerslag op het zelfbeeld, de relaties met anderen en de verhouding met
de wereld rondom hem.
Depressie is een soort storing in de gemoedstoestand die een weerslag heeft op elk aspect van iemands
leven. Depressie blijft niet beperkt tot de huntingtonpatiënt of de risicodrager, ook de familieleden en de
zorgverstrekkers zijn eraan blootgesteld.
Een aanzienlijk aantal huntingtonpatiënten kunnen last hebben van symptomen van depressie tijdens
hun leven. Depressie is vaak een symptoom in de beginfase, maar het kan in elk stadium van de ziekte
optreden. Er zijn twee (belangrijke) redenen dat depressie zo vaak optreedt:
 door omstandigheden: depressie kan ontstaan als reactie op gebeurtenissen in iemands leven zoals de

diagnose van de ziekte van Huntington (ZvH) krijgen, zijn functies in het leven binnen en buiten de
familie verliezen, niet meer kunnen werken noch taken in het gezin uitvoeren, niet meer kunnen autorijden of geconfronteerd worden met de achteruitgang van zijn lichaam;
 biologisch: neuropsychiaters zijn ervan overtuigd dat biologische factoren bijdragen tot veranderin-

gen in de gemoedstoestand. Dit zou kunnen betekenen dat depressie inherent is aan de ziekte. Onderzoek in dit gebied is aan de gang.

Tekens en symptomen van depressie
De symptomen zijn niet bij iedereen dezelfde. Het soort symptoom en de ernst varieert van persoon tot
persoon. Volgende tekens en symptomen zijn mogelijk:
 gevoelens van droefheid, angst en leegte die aanhouden,
 verlies van belangstelling en plezier in activiteiten waarvan men voorheen kon genieten en dit geldt
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eveneens op seksueel gebied,
zich wanhopig voelen,
veranderingen in eetlust en in gewicht,
veranderingen in slaappatronen, bv. slapeloosheid, vroegtijdig wakker worden of zich verslapen
energie die vermindert,
gevoelens van schuldig, nutteloos of waardeloos zijn,
geen rust hebben, prikkelbaar zijn, woede,
afnemende concentratie,
geen beslissingen kunnen treffen,
zich terugtrekken uit het sociale leven,
doodsgedachten, zelfmoordneigingen,
aanhoudende lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, verteringsproblemen, chronische pijnen.
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Diagnose van depressie
Talrijke symptomen van de ziekte van Huntington gelijken op die van depressie en kunnen verwarring
stichten. Zo heeft men bv. geheugenverlies, concentratieverlies, apathie, gewichtsverlies en slaapstoornissen. Zo is het soms moeilijk om uit te maken of het symptomen zijn van depressie of van de ZvH of
van beiden. Wanneer iemand met de ZvH lijdt aan een aantal van de hiervoor genoemde symptomen
gedurende een zekere tijd kan men best een dokter of een psychiater raadplegen.

Behandeling van depressie
Een huntingtonpatiënt met depressie kan best behandeld worden door een dokter met een aangepast
behandelingsschema dat rekening houdt met de andere symptomen en met de bijwerkingen van de geneesmiddelen die de patiënt al neemt tegen de ZvH. Een combinatie van volgende behandelingsmogelijkheden kan de beste resultaten geven:
 medicatie,
 psychotherapie (cognitieve gedragstherapie),
 ondersteuning door verenigingen,
 ondersteuning door lotgenoten,
 veranderingen brengen in de levensstijl zoals oefeningen, meditatie, dieet en zinvolle activiteiten

doen. Drugs en alcohol vermijden.
Een succesvolle behandeling kan de levenskwaliteit verbeteren. Zorgverstrekkers en familieleden kunnen een huntingtonpatiënt met depressie steun bieden. Attent zijn voor signalen die op depressie wijzen, of op het hervallen, en de huisarts of de psychiater raadplegen is een goede manier om je geliefde
te helpen. Er zijn vele professionelen die een individu en een familie kunnen helpen.

Zelfmoordgedachten
Iemand die door een depressie gaat, kan zelfmoordgedachten krijgen. Andere symptomen van depressie zoals bv. slapeloosheid of andere slaapproblemen kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van zelfmoordgedachten. Het is mogelijk dat een persoon met zelfmoordgedachten of iemand die overgaat tot
zelfmoord dit niet echt wil, maar dat hij op dat moment geen andere uitweg ziet om zijn lijden te verlichten.
Indien je bekommerd bent om iemand, praat dan met die persoon. Vraag hem of hij aan zelfmoord
denkt en of hij reeds een echt plan heeft. Met iemand spreken over zelfmoord is niet hem daartoe aanzetten. Voor iemand die echt zelfmoordgedachten heeft, kan erover praten reeds verlichting brengen.
Indien een geliefde je toevertrouwt dat hij zelfmoordgedachten heeft, neem dit dan zeker ernstig en doe
het nodige. Je kunt contact opnemen met de zelfmoordlijn (tel.: 1813), met de spoeddiensten van een
ziekenhuis of met een crisisinterventiecentrum (CIC).

Vertaald en bewerkt door Arie Roelandt
Bron
https://www.huntingtonsociety.ca/wp-content/uploads/2018/01/Depression-and-HD-Fact-Sheet.pdf
Dominant 4/2019
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NUTTIGE ADRESSEN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Spelonckvaart 30
9180 MOERBEKE-WAAS

REGIONALE CONTACTPERSONEN
ANTWERPEN
Gerd De Coster
Peter Benoitlei 19A, 2930 BRASSCHAAT
gerdadecoster@telenet.be

Ondernemingsnummer: 415438528
Bankrekening: BE59 4414 6189 2126
KRED BE BB

Diane Gabriels
Verzoeningsstraat 22, 2140 BORGERHOUT
dianegabriels30@gmail.com

SOCIALE DIENST
Krijkelberg 1
3360 BIERBEEK

03 651 44 14

03 239 51 78

016 45 27 59

Lut Haentjens
Rita Muyldermans

Kelly Natens
Pascaline Reniers

Ivo Michiels
Els Zimmermann

BRABANT - Ternat
Luc Erseel, Steenvoordestraat 50A, 1740 TERNAT
luc.erseel@telenet.be
LIMBURG - Genk
Els Geyskens
hun.lotgenotencontact@telenet.be
huntingtonliga.limburg@telenet.be

www.huntingtonliga.be
socialedienst@huntingtonliga.be

DAGELIJKS BESTUUR

OOST-VLAANDEREN - Gent
Fam. De Schepper,
Spelonckvaart 30, 9180 MOERBEKE-WAAS
bea.deschepper@skynet.be

André Willems, 9030 GENT
voorzitter, penningmeester

09 226 25 30

Bea De Schepper, 9180 MOERBEKE-WAAS
ondervoorzitter

09 346 89 91

André Willems, Flanelstraat 30, 9030 GENT

Luc Erseel, 1740 TERNAT

02 582 56 98

WEST-VLAANDEREN - Roeselare

André Dewallef, 1702 GROOT-BIJGAARDEN

02 466 21 43

Diane Gabriels, 2140 BORGERHOUT

03 239 51 78

Willy D’Haeyere - Maria Desmet
Izegemse Aardeweg 51, 8800 ROESELARE
dhaeyere.willy@skynet.be

09 346 89 91

09 226 25 30

051 20 71 40

JONGERENWERKING

RAAD VAN BESTUUR
Suzy Beun, 2950 KAPELLEN
Andrea Boogaerts, 2800 MECHELEN
Gerd De Coster, 2930 BRASSCHAAT
Gino Dendooven, 8540 DEERLIJK
Willy D’Haeyere-Maria Desmet, 8800 ROESELARE
Els Geyskens, 3600 GENK
Jacky Mennicken, 4770 AMEL
Johan Oreel, 1601 RUISBROEK
Arie Roelandt, 9450 HAALTERT

02 582 56 98

0498 88 14 56
015 41 38 88
03 651 44 14
051 20 71 40
080 34 93 48
0478 58 55 61
053 62 20 72

Johan Oreel
jongerenwerking@huntingtonliga.be

0478 58 55 61

PATIENTENWEEKEND
Sociale dienst Huntington Liga, Pascaline Reniers
socialedienst@huntingtonliga.be

016 45 27 59

HOME MARJORIE
Kerselaarlaan 27, 2220 HEIST OP DEN BERG
Bart Corthals, directeur

GENETISCHE CENTRA
CME - U.Z.Gasthuisberg Leuven
prof. dr. Vogels
mevr. Verbeke
mevr. Plasschaert

016 34 59 03

Dienst Medische Genetica, Univ. Ziekenhuis Gent
Dr. Janssens
mevr. Van Tongerloo

09 332 36 03
09 332 68 33

Medische Genetica, Vrije Universiteit Brussel
Contactpersoon:
mevr. Baut

02 474 94 85

Centrum voor Medische Genetica,
Universiteit Antwerpen
prof. dr. Blaumeiser
mevr. Spaas
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03 275 97 74

015 25 85 80

www.homemarjorie.be
home.marjorie@emmaus.be
Giften: BE94 7370 2191 9114
Andrea Boogaerts
Voorzitter Home Marjorie vzw
Boomgaardstraat 9, 2800 MECHELEN

015 41 38 88

WALLONIE
LIGUE HUNTINGTON FRANCOPHONE BELGE (LHFB)
Montagne Ste Walburge 4b, 4000 LIEGE
04 225 87 33
www.huntington.be

De wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (B.P.L) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op het
adressenbestand van de Huntington
Liga en haar driemaandelijks tijdschrift
DOMINANT.
Deze gegevens, nl. naam en postadres,
zullen worden verwerkt door de Sociale dienst van de Huntington Liga,
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek met als
doel :
 de leden op de hoogte te houden van
en uit te nodigen voor de activiteiten
van de Liga;
 abonnees effectief het tijdschrift te
kunnen toesturen.
Voor kennisname en of wijzigingen
kun je je richten tot de Sociale dienst,
Huntington Liga, t.a.v. Kelly Natens,
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek.
Aangifte van de geautomatiseerde
verwerking bij de Commissie voor de
B.P.L staat aldaar geregistreerd onder
identificatienummer 000037513.

Jaarabonnement: te verkrijgen door
storting van 12,50 euro op rekening nr.
BIC: KRED BE BB
IBAN: BE59 4414 6189 2126 van de
Huntington liga v.z.w., Gent, met vermelding «Abonnement Dominant »
Voor leden van de Liga is de abonnementsprijs in het lidgeld inbegrepen.
Het lidgeld (12.50 euro) is niet fiscaal
aftrekbaar.
Voor giften van 40 euro en meer ontvang je een attest van fiscale vrijstelling.

ACTIVITEITENKALENDER
22/01/2020 Regio O-Vlaanderen - Gent, Nieuwjaarsetentje om
20u00, De Vuist, Brugsesteenweg 519,
Gent - Mariakerke
08/02/2020 Regio W-Vlaanderen - Roeselare,
Nieuwjaarsbijeenkomst om 14u30,
Lokaal CM, Mandellaan 79, Roeselare
18/03/2020 Regio O-Vlaanderen - Gent, Pannenkoekenbak om
20u00, De Vuist, Brugsesteenweg 519,
Gent - Mariakerke
22/03/2020 Ledendag om 12u00, Zemst
27/03/2020 Regio W-Vlaanderen - Roeselare, Praatavond
om 19u30, Lokaal CM, Mandellaan 79, Roeselare
27/03/2020 Regio Limburg - Genk, Familiebijeenkomst om
19u30, Bijlokalen kerk, Lieve Vrouwstraat, Genk
29/03/2020 Partnerbijeenkomst, station Antwerpen,
om 13u00 bij de hoofdingang van het station

JONGEREN BETROKKEN BIJ DE ZIEKTE VAN
HUNTINGTON KOMEN IN HET VOORJAAR SAMEN
Wil je graag een uitnodiging,
geef dan een seintje:
jongerenwerking@huntingtonliga.be

MODERNE TIJDEN
Mensen die graag hun uitnodigingen voor liga-activiteiten per mail krijgen,
kunnen ons dit laten weten. Stuur ons een mailtje met vermelding van je naam,
postadres en je e-mailadres en je krijgt daarna alle post per mail.
Je kunt ook Dominant digitaal als pdf –file bekomen. Je kunt ze dan mooi samenzetten in een map.
Dit betekent minder papier in de brievenbus voor jou en voor ons minder administratie en portkosten.

GIFTEN
Voor giften van
40 euro en meer
ontvangt u
een attest van
fiscale vrijstelling

Ons e-mailadres: socialedienst@huntingtonliga.be
Huntington Liga VZW
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek
tel 016 / 45.27.59
socialedienst@huntingtonliga.be
www.huntingtonliga.be

REDACTIERAAD
Willy Cruysweegs
Gerd(a) De Coster
Dirk Liessens
Rita Muyldermans
Arie Roelandt
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Het
Patiëntenweekend
te Maasmechelen
Van 2 tot 4 oktober 2019 ging de
Huntington Liga samen met 17 patiënten, hun begeleiders en 16
vrijwilligers naar Home Fabiola te Maasmechelen.
Zoals steeds genoten de patiënten volop van alle aangeboden activiteiten.
We willen hier graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet!

De partners bezoeken Sint-Niklaas
Sint-Niklaas 27 oktober 2019
13u00.
Na een hartelijke begroeting
een kleine wandeling naar het
centrum. Een plaats gezocht
voor een drank.
Een luisterend oor en begrip
kan verlichting brengen. Men
vertelt over de situatie thuis en
men steunt en geeft raad aan
elkander.
Rond 17 uur afscheid nemen.
Bedankt en tot de volgende.
Groetjes
Frans Braspenning
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Prof. Bettina Blaumeiser

Informatieavond

Op donderdag 21 november organiseerde de Huntington liga te Lier haar
tweede informatieavond van 2019.
Prof. Bettina Blaumeiser, mevr. Charlotte Spaas en dr. David Crosiers, verbonden aan het UZA, gaven uitleg
over de ziekte van Huntington.
Een vijftigtal geïnteresseerden kwam
luisteren.

te Lier
Regio Antwerpen

Herfstwandeling door het

Vrijbroekpark in Mechelen
17 november 2019

Wat heeft het bladerdek toch
prachtige kleuren in de herfst!
Dit zagen veertien dappere
stappers in het Mechelse Vrijbroekpark.
Eveneens voelden zij koude en
wind maar… zij wandelden gezwind.
De drie ‘thuisblijvers’ zorgden
voor de afsluiter: een stukje
kaas, een heerlijk drankje en een aangename babbel rondden deze zondagnamiddag af.
Een aantal mensen kenden elkaar al langere tijd. We mochten ook een nieuwe
familie verwelkomen.
En we zijn blij dat we met hen kennisgemaakt hebben!
Een aangename namiddag onder (nieuwe) vrienden!
Volgende afspraak: in de lente van 2020 gaan we weer een stukje natuur verkennen en bijpraten bij een lekker hapje en drankje!
De juiste datum volgt in DOMINANT!
Dominant4/2019
4/2019
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De Huntington Liga
wenst je een
mooi eindejaar
en een
gelukkig 2020!

WZC Mater Dei - Heikruis
Mater Dei is een woonzorgcentrum gelegen te Heikruis in het Pajottenland.
De instelling maakt deel uit van de conventie voor de opname van zwaarzorgbehoevende huntingtonpatiënten.
In dat kader vangen zij 5 patiënten op.

WZC Mater Dei organiseert een quiz

Op 10 mei 2019 organiseerde het woonzorgcentum Mater
Dei hun allereerste quiz. Een honderdtal mensen nam deel
aan dit initiatief. Het doel was om de bewoners, hun familie,
de hulpverleners en sympathisanten een gezellige avond samen te bezorgen. Op het einde
van de avond ontving de winnende quizploeg, ‘Het vrolijk verbond’, de wisseltrofee. Er
waren ook mooie prijzen voor de eerste drie ploegen.
De opbrengst van deze avond werd
geschonken aan de Huntington Liga
vzw.
Wij willen alle zorgverleners en alle
deelnemers van harte bedanken voor
initiatief.
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