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JOJO-EFFECT 

Mijmering 

 
Het duister van december nestelt zich in ons lijf.  
We plooien verplicht naar binnen 
want buiten woedt een vreselijke storm. 
Covid19 lijkt wel op een orkaan 
en sleurt op een verraderlijke manier 
alles mee wat hij graaien kan. 

 
Het duister van december nestelt zich in onze geest 
want alles wat we goed kenden  
heeft een rode stopknop gekregen. 
Knuffels beperken, weinig zoenen op de wang, 
niet te dicht bij elkaar en gesprekken voeren 
achter de sluier van het masker voor de mond. 
 
Maar zijn we niet een beetje als het duister  
van december? Soms zijn we ook de voorbode  
van een nieuwe tijd die na de winter weer begint. 
Laten we daarom kijken naar de indigoblauwe sterrenhemel 
die kwistig kristalglimpjes strooit in het rond. 
Na het duister komt steevast weer de troost en de stuwing 
van het opkomende licht. 

Foto: Unsplash - Toni Cuenca 
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VAN DE REDACTIE 

Uitweg? 
 
Misschien schrijf ik eerst over dit opbeurende en hoopgevende nieuws: de Nobelprijs voor Scheikunde 
werd dit jaar in oktober toegekend aan twee microbiologen, dames, mag toch eens gezegd worden door een 
heer-redacteur, die de revolutionaire techniek CRISPR-Cas ontwierpen en waarover wij sedert 2017 arti-
kels publiceren in Dominant. Het erfelijke materiaal met genetic engineering aanpassen, de lijn tussen reali-
teit en fictie lijkt flinterdun. Dit moeten jullie beslist lezen in deze Dominant! Dit is balsem op de wonde 
van die andere, minder fictionele realiteit, waarover iedereen het heeft, waarmee we gaan slapen en wakker 
worden en waarover niemand nog wat wil horen. De grote vraag is of er een uitweg in zicht komt. Hoop en 
wanhoop wisselen elkaar af. 
 
Magdalena, onze Grande Dame, vergelijkt de gevolgen van de pandemie met de bewegingen van een jojo 
en wat dat betekent voor patiënten, betrokkenen, mantelzorgers en hulpverleners. En Magdalena’s column 
is realiteit. Veel betrokkenen kunnen hun dierbaren niet meer zien, spreken, aanraken, knuffelen, in de ar-
men nemen. Wij moeten onze fysieke sociale contacten beperken, we moeten de regels respecteren want 
velen onder ons zijn risicopersonen door leeftijd, onderliggende problemen, algemene lichamelijke toe-
stand. Mensen hebben ondersteuning nodig. En dat brengt mij naadloos bij het volgende waarover ik wil 
schrijven. Vorige week viel er een brief in de bus, van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur 
van de liga, gericht aan ons ligaleden. Die brief droeg een sterke boodschap met zich mee, een statement. 
Met die brief wil het bestuur ons een hart onder de riem steken. Ja, de liga bestaat nog en is er nog altijd 
voor ons. Langs de poort van de Sociale Dienst kunnen wij er steeds terecht. Het is een warme oproep om 
dit ook te doen in geval van nood of gewoon, zomaar. Wij zijn er voor jullie! 
 
Rita brengt een sociaal artikel over de thuiszorg en vooral over een aantal diensten zoals poetshulp of op-
pasdiensten die kunnen helpen om thuiszorg, soms een bovenmenselijke taak, te ondersteunen en mogelijk 
te maken. Maar opgelet, mantelzorger zijn betekent ook goed voor jezelf zorgen, anders blijf je niet over-
eind. En daarover vertaalde en bewerkte Gerd een heel interessant en nuttig artikel, want de mantelzorger 
vergeet maar al te vaak zichzelf. En in het verlengde hiervan herhalen wij nogmaals wat de Huntington Liga 
is, wat onze doelstellingen zijn, waarvoor wij staan en wat wij kunnen doen. In ons Canadese zusterblad 
vonden wij een getuigenis van Lauri over haar vader die huntington heeft en wiens symptomen met dron-
kenschap verward worden. Andermaal blijkt hoe be-
langrijk informatie rond de ziekte is om misverstan-
den te vermijden. En Gerd brengt ons nog het verslag 
van een videoconferentie van het European Hunting-
ton’s Disease Network (EHDN) met een stand van 
zaken omtrent het wetenschappelijk onderzoek. 
 
Lieve lezer, er is hoop dat een beter jaar voor ons ligt. 
Terwijl ik dit schrijf, evolueren de cijfers in de goede 
richting en horen wij elke dag over de komst van 
veelbelovende vaccins. Maar dat is toch nog altijd de 
toekomst en neemt niet onmiddellijk de eenzaamheid 
bij onze mensen weg. De nood om elkaar te kunnen 
zien is groot, maar toch moeten wij nog even volhou-
den. Een derde golf mag er nooit komen. Wat ik jullie 
dan vooral wens, is de moed om vol te houden… Dan 
ben ik ervan overtuigd dat wij elkaar weerzien in de 
lente. Houd het ondertussen veilig en gezond en breng 
de feestdagen door op een veilige manier. Ik doe het-
zelfde, beloofd… 
 

Arie Roelandt 
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We horen het wel eens: "Mijn partner heeft de ziek-
te van Huntington maar nu ben ik degene die in het 
ziekenhuis lig!" Onderzoekers weten dat zorgen 
voor een chronisch zieke een effect heeft op de ge-
zondheid en het welzijn van de mantelzorger. Man-
telzorgende partners die mentale of emotionele 
spanning ervaren, lopen meer risico om te overlij-
den dan mensen van dezelfde leeftijd die geen man-
telzorger zijn. De combinatie van verlies, langduri-
ge stress, de fysieke eisen van de zorgverlening en 
de biologische kwetsbaarheden die met het ouder 
worden gepaard gaan, kunnen dus extra gezond-
heidsproblemen veroorzaken. Oudere mantelzor-
gers zijn niet de enigen die extra risico's lopen. Ba-
byboomers die mantelzorgen voor hun ouders en 
tegelijkertijd jongleren met werk en opvoeding van 
puberende kinderen, zien ook vaak de kwaliteit van 
hun leven achteruitgaan. En de groep van jonge 
mantelzorgers, zo'n 20.000 tot 40.000 jongeren in 
Vlaanderen, zijn dikwijls een vergeten groep. Naar 
schatting 1 op 5 scholieren groeit op in een gezin 
waar een ouder, broer of zus hulp nodig heeft van-
wege een beperking, een verslaving of een psy-
chisch probleem. 
 
Ondanks deze risico's doen mantelzorgers van alle 
leeftijden minder vaak een beroep op preventieve 
gezondheidszorg dan niet-mantelzorgers en zorgen 
zij vaak minder goed voor zichzelf. Los van leef-
tijd, geslacht, ...... melden zij o.m. 
slaaptekort, slechte eetgewoonten, te 
weinig lichaamsbeweging, niet spor-
ten, niet uitzieken of in bed blijven 
bij ziekte, te weinig tijd voor vrien-
den, uitstel van medische zorg voor 
zichzelf. 
 
Zorg verlenen kan een emotionele 
roetsjbaan zijn. Aan de ene kant ge-
tuigt de zorg voor een dierbare van 
liefde en toewijding en kan dit een 
zeer lonende persoonlijke ervaring 
zijn. Aan de andere kant kunnen uit-

putting, zorgen, ontoereikende middelen en de 
voortdurende zorgvraag enorm stresserend zijn. 
Mantelzorgers hebben ook meer kans op een chro-
nische ziekte dan niet-mantelzorgers, namelijk ho-
ge cholesterol, hoge bloeddruk en neiging tot over-
gewicht. Studies tonen aan dat mantelzorgers bo-
vendien meer risico lopen op een depressie. 
 
Het komt er dus op aan om goed voor jezelf te 
zorgen! 
 
Je kunt de impact van een chronische of progressie-
ve ziekte of handicap bij een dierbare niet stoppen. 
Maar je kunt wel veel doen om in je persoonlijke 
welzijn en in je eigen behoeften te blijven voorzien. 
Vaak zijn attitudes en overtuigingen een belemme-
ring om goed voor jezelf te zorgen. Het kan een 
patroon zijn dat er stilaan is ingeslopen: zorgen 
voor een ander is dan gemakkelijker dan zorgen 
voor jezelf. Als mantelzorger moet je jezelf echter 
afvragen wat er gebeurt als jij ziek wordt en niet 
langer kunt zorgen voor je dierbare. 
 
Misvattingen die stress vergroten en zelfzorg in de 
weg staan: 

 Ik ben verantwoordelijk voor de gezondheid 
van de ander (...ouders, partner, volwassen 
kind...). 

GOED VOOR JEZELF ZORGEN 

In een vliegtuig komen de zuurstofmaskers naar beneden. Wat doe je? Zoals we allemaal weten, 
is de regel dat je eerst je eigen zuurstofmasker opzet voor je iemand anders helpt. Alleen als we 
onszelf eerst helpen, kunnen we anderen effectief helpen. Voor jezelf zorgen is een van de be-
langrijkste aandachtspunten en dit wordt vaak vergeten. Als er in jouw behoeften wordt voorzien, 
profiteert ook de persoon voor wie je zorgt daarvan. 
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 Als ik het niet doe, zal niemand het doen. 

 Als ik het goed doe, krijg ik de liefde, aandacht 
en respect die ik verdien. 

 Wij hebben geen hulp van buitenaf nodig. 

 Ik heb mijn vader beloofd dat ik altijd voor mijn 
moeder zou zorgen... 

 

Deze gedachten en overtuigingen kunnen ervoor 
zorgen dat mantelzorgers voortdurend proberen te 
doen wat niet doenbaar is of te controleren wat niet 
kan worden gecontroleerd. Dit leidt tot gevoelens 
van mislukking en frustratie. Het is dus belangrijk 
om te begrijpen welke hindernissen je beletten 
om goed voor jezelf te zorgen. 
 
Hierna volgen een aantal tips om beter voor jezelf 
te zorgen. 
 
Persoonlijke stress verminderen 
 
Hoe we een gebeurtenis waarnemen en erop reage-
ren, is een belangrijke factor in hoe we ons aanpas-
sen en ermee omgaan. Stress is niet alleen het ge-
volg van een situatie, maar ook van de perceptie 
ervan, of je het glas als halfvol of halfleeg ziet. Het 
is belangrijk om te onthouden dat je niet de enige 
bent die dit meemaakt. 

Je stressniveau wordt beïnvloed door vele factoren: 

 Is de zorgverlening vrijwillig? Als je het gevoel 
hebt dat je geen keus hebt, is de kans groter dat 
je spanning, verdriet en wrok ervaart. 

 Je relatie met de zorgvrager. Soms zorgen men-
sen voor een ander in de hoop de relatie te ver-
beteren. Als dit niet gebeurt, kan je spijt en ont-
moediging voelen. 

 Je manier van omgaan met de dingen (coping 
skills). Hoe je in het verleden met stress omging, 
kan voorspellen hoe je daar nu zult mee om-
gaan. Maak eens een lijstje met je sterke punten 
en wat je toen geholpen heeft. 

 Je mantelzorgsituatie. Sommige zorgsituaties 
zijn stressvoller dan andere. De zorg voor ie-
mand met dementie bijvoorbeeld gaat vaak met 
meer onzekerheid gepaard dan de zorg voor ie-
mand met een lichamelijke beperking. 

 Is er ondersteuning beschikbaar? 
 
Het is belangrijk om je alarmbellen te herkennen 
(o.m. prikkelbaarheid, slaapproblemen en vergeet-
achtigheid, te veel alcohol...) en niet te wachten tot 
je overweldigd bent. Wat veroorzaakt stress bij 
jou? Neem je te veel hooi op je vork, zijn er me-
ningsverschillen in je gezin, vind je het moeilijk 
om nee te zeggen of ben je een perfectionist? 
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Ga na wat je wel kunt veranderen en wat niet. Ont-
houd dat jij alleen jezelf kunt veranderen, niet die 
andere persoon. Als je dingen probeert te veranderen 
waarover je geen controle hebt, zal het gevoel van 
frustratie alleen maar toenemen. Slechts datgene 
waarover je zelf controle hebt, kan je veranderen. En 
een kleine verandering kan al een groot verschil ma-
ken.  
 
En onderneem dan actie! 
 
Actie ondernemen om jouw spanningen te beheersen 
geeft een gevoel van controle hebben (over de situa-
tie). Activiteiten zoals tuinieren, wandelen en andere 
vormen van lichaamsbeweging, mediteren of koffie 
drinken met een vriend kunnen helpen om spannin-
gen te verlagen. Kies een activiteit die voor jou het 
beste werkt. 
 
Acties die je kunt ondernemen: 

 Boek een kortverblijf voor je familielid zodat je 
een pauze kunt inlassen. 

 Zoek hulp bij zorgtaken, schakel thuiszorg in bij 
het ochtendtoilet of de bereiding van maaltijden. 

 Neem deel aan activiteiten zoals wandelen bij-
voorbeeld. 

 
Constructief communiceren 
 
Constructief kunnen communiceren is een van de 
belangrijkste vaardigheden van een mantelzorger. 
Als je communiceert op een manier die duidelijk, 
assertief en constructief is, word je gehoord.  
 

 Gebruik ik-boodschappen in de plaats van jij-
boodschappen. Door te zeggen: "Ik voel me 
boos!" in plaats van "Je hebt me boos gemaakt!", 
kun je aangeven welk effect het gedrag van de 
ander op jou heeft zonder met de vinger te wij-
zen. Hierdoor is de kans kleiner dat de ander in 
de verdediging schiet. 

 Respecteer de rechten en de gevoelens van de an-
der. Zeg niets dat de rechten van de ander schendt 
of opzettelijk de gevoelens van die persoon 
schaadt. Erken dat de ander het recht heeft om 
gevoelens te uiten. 

 Wees duidelijk en specifiek. Spreek rechtstreeks 
met de persoon. Hint of hoop niet dat de persoon 
zal raden wat je nodig hebt. Andere mensen zijn 
geen gedachtelezers. Als je open spreekt over wat 
je nodig hebt of voelt, loop je natuurlijk het risico 
dat de ander het niet eens is met je of nee zegt 
tegen je verzoek. Door zo te spreken geef je ook 
aan de mening van de ander te respecteren. Als 
beide partijen open zijn, is de kans op begrip gro-
ter. 

 Wees een goede luisteraar. Luisteren is het be-
langrijkste aspect bij communicatie. 

 
Hulp vragen en accepteren 
 
Veel mantelzorgers weten niet goed hoe ze de goe-
de wil en de bereidheid tot helpen van anderen kun-
nen accepteren of zijn terughoudend om zelf hulp 
te vragen. Je moet dan immers toegeven dat je niet 
alles zelf kunt regelen. Hulp kan komen van fami-
lie, vrienden en professionelen. Vraag het hen. 
Wacht niet tot je aan het eind van je Latijn bent. 
Hulp zoeken wanneer je die nodig hebt, is een te-
ken van persoonlijke kracht. 
 
Zoek dus actief naar extra steun voor je patiënt, 
zorg voor een netwerk van familieleden en vrien-
den die samen met de patiënt nog iets kunnen on-
dernemen. Tracht niet alles zelf te doen. Maak eens 
een lijstje met welke taakjes of activiteiten de ande-
ren je kunnen helpen. Iemand kan bijvoorbeeld een 
paar keer per week een wandeling maken met de 
zieke. Je buurman kan dingen meebrengen van de 
supermarkt. Een familielid zou je kunnen helpen 
met je administratie. Of maak een lijstje en laat de 
helper kiezen wat hij zou willen doen. Zo wordt de 
ander niet overweldigd door de 'job' en is het ook 
vol te houden. Geef de ander ook de ruimte om 
'nee' te zeggen, misschien zegt die een volgende 
keer wel 'ja'! 

Bewerking en vertaling Gerd(a) De Coster 
 
Gebaseerd op Taking Care of Y OU: Self-Care for 
Family Caregivers. https://www.caregiver.org) 
 

Nederlandstalige websites:  
https://steunpuntmantelzorg.be/ben-ik-
mantelzorger/ 
 

Online platform voor jonge mantelzorgers:  
https://www.zojong.be/ 
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Thuisverpleging 
 
Vermoedelijk is deze dienstverlening het meest be-
kend bij de huntingtongezinnen. Verpleeghulp kan 
geboden worden door een dienst of een zelfstandig 
verpleegkundige in de buurt. Wanneer de hulp 
slechts ingeroepen wordt voor het wassen en aan-
kleden (toilet), dan hoeft geen voorschrift van de 
huisarts voorgelegd te worden. De thuisverpleeg-
kundige scoort de mate van afhankelijkheid van de 
patiënt op een evaluatieschaal (Katz-schaal). Deze 
schaal meet wat de patiënt nog kan of juist niet 
meer kan. Bij een voldoende hoge score kan de 
hulp voor het wassen en aankleden door een ver-
pleegkundige opgestart worden. Voor alle andere 
verpleegkundige handelingen heb je een voorschrift 
van de huisarts nodig. 
 
De ondersteuning die geboden wordt, is afhankelijk 
van de mate waarin je hulp nodig hebt. Dit wordt 
meebepaald door de score 
op de evaluatieschaal. De-
ze bepaalt ook de vergoe-
ding die de verpleegkun-
dige dienst ontvangt van 
het RIZIV. De verpleeg-
kundigen zullen langsko-
men tussen 7u00 en 
21u00. Er kan ook een 
beroep gedaan worden op 
een wachtdienst die men 
24u/24u kan bellen voor 
dringende hulp. 
 
Gezinszorg 
 
Ook de diensten gezins-
zorg zijn bij onze families 

vaak bekend. Zij ondersteunen het gezin in het be-
redderen van het huishouden. Zij helpen bij een 
aantal taken zoals koken, boodschappen doen, was-
sen en strijken en kunnen ook licht poetswerk voor 
hun rekening nemen. Dat laatste kan nooit hun 
hoofdtaak zijn. De verzorgende kan ook helpen bij 
lichaamsverzorging zoals bij het wassen, eten en 
drinken. Zij mogen echter geen verpleegkundige 
taken voor hun rekening nemen. Ze kunnen ook een 
hulp zijn bij het op orde houden van de gezinsadmi-
nistratie en het budget. Vaak brengen de verzorgen-
den door deze ondersteuning ook structuur in een 
gezin en bieden zij de gezinsleden emotionele en 
psychosociale ondersteuning. 
 
Gezinszorg komt tijdens de week voor 2 uur of 4 
uur bij jou langs. In sommige gevallen kan dit 
meermaals per week zijn. Dit hangt af van de situa-
tie van het gezin. Soms is ook hulp tijdens de week-
ends mogelijk. De kostprijs van gezinszorg is af-

ONDERSTEUNING IN DE THUISZORG 

Het hoeft geen betoog dat partners die zorg bieden aan een huntingtonpatiënt in de thuissituatie het vaak 
niet gemakkelijk hebben. De zorg voor de patiënt komt doorgaans niet alleen. Er is ook nog het huishou-
den, het welzijn van het gezin en vooral dat van de kinderen, de job,… Te veel taken om op te noemen, 
laat staan om ze alleen tot een goed einde te brengen. Professionele hulp van buitenaf kan een oplossing 
bieden. Hulp toelaten in het gezin is niet altijd gemakkelijk. Vaak vindt de patiënt het onnodig, ziet hij 
het als een inbreuk op zijn privacy, als een bewijs van wat hij allemaal niet meer kan. De confrontatie 
kan groot zijn, zo ook de weerstand. Ook voor de partner kan het lastig zijn om een deel van de taken uit 
handen te geven. Nochtans kan deze hulp van essentieel belang zijn om als gezin het hoofd boven water 
te houden en nog voldoende tijd en energie over te houden om ook op een leuke manier samen activitei-
ten te doen. In dit artikel willen we een overzicht geven van de mogelijkheden die verschillende diensten 
bieden om het gezin te ondersteunen. 
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hankelijk van je inkomen en het aantal personen ten 
laste. Bij een eerste, verkennend bezoek wordt dit 
berekend. 
 
Poetshulp 
 
Wanneer het onderhouden van het huis een pro-
bleem wordt, kan er ook een beroep gedaan worden 
op poetsdiensten. De meeste diensten gezinshulp en 
de OCMW’s bieden ook poetsdiensten aan. 
 
De kosten zijn ook hier afhankelijk van het gezins-
inkomen en de gezinssamenstelling. De financiële 
bijdrage werd niet wettelijk vastgelegd en kan dus 
verschillen van dienst tot dienst. Wanneer het ge-
zinsinkomen boven een bepaalde grens ligt, bij-
voorbeeld door het inkomen van een werkend ge-
zinslid, kan het erg duur worden om op deze ma-
nier poetshulp in huis te halen. In dat geval kan 
men beter een beroep doen op poetshulp via dien-
stencheques. 
 
De prijs van poetshulp via dienstencheques is af-
hankelijk van het aantal cheques die aangekocht 
worden en van de zorgnood. Een dienstencheque 
kost 9 euro per stuk voor de eerste 400 stuks en 10 
euro voor de 100 volgende stuks. Er wordt evenwel 
een belastingvoordeel toegekend van 1,8 euro per 
dienstencheque op de eerste 169 stuks waardoor 
deze netto 7,20 euro kosten. Een gebruiker kan 
maximaal 500 dienstencheques aankopen (1000 
voor een gezin). Voor mensen met een specifieke 
zorgnood wordt deze limiet opgetrokken tot 2000 
cheques per kalenderjaar. Voor hen blijft de kost-
prijs 9 euro wanneer ze meer dan 400 stuks kopen. 

Dit geldt voor mensen die zich in een 
van de onderstaande situaties bevinden: 

 ingeschreven zijn in het Vlaams 
 Agentschap voor Personen met een 
 Handicap (VAPH); 

 een tegemoetkoming ontvangen van 
 de FOD Sociale Zekerheid; 

 in aanmerking komen voor het zorg-
 budget voor ouderen met een zorg-
 nood; 

 minimum 7 punten scoren op de zelf-
 redzaamheidsschaal van de FOD Soci
- ale Zekerheid. 
 

Heel wat huntingtonpatiënten voldoen 
aan een van de hierboven opgesomde 
voorwaarden en kunnen dus, indien ze 
meer dan 400 dienstencheques zouden 
wensen te gebruiken, deze toch tegen de 
prijs van 9 euro aankopen. 

 
Klusjesdiensten 
 
Voor allerlei kleine klusjes zoals het maaien van 
gras, snoeiwerk, schilderen, behangen, kleine her-
stelwerken in en rond het huis kan men in de mees-
te gemeenten een beroep doen op de klusjesdienst 
van het OCMW of op bepaalde diensten voor ge-
zinszorg die ook beschikken over een klusjesdienst. 
De prijs die hiervoor aangerekend wordt, verschilt 
van dienst tot dienst. Sommige diensten houden 
hiervoor ook rekening met het gezinsinkomen. 
 
Wijk-werken 
 
Sinds 1 januari 2018 werd het vroegere PWA-
stelsel vervangen door wijk-werken. Wie klusjes 
wil laten uitvoeren zoals bv. grasmaaien, kleine 
herstellingswerkzaamheden, koken en afwassen, 
meubelpakketten laten monteren,… kan hiervoor 
een wijk-werker inschakelen. De wijk-werker is 
een werkzoekende die ondersteund wordt door een 
begeleider van de VDAB of het OCMW. Via dit 
systeem kunnen werkzoekenden extra werkervaring 
opdoen, waardoor ze daarna sneller aan de slag 
kunnen op de arbeidsmarkt. De wijk-werker wordt 
door de gebruiker betaald met een wijk-
werkcheque. De kostprijs verschilt van regio tot 
regio. De kostprijs van een cheque in een bepaalde 
regio kan opgezocht worden via de website: https://
www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker. Op deze site 
vindt men ook alle nodige informatie over de aan-
vraag. 
 

Foto: Unsplash - Kelly Sikkema 
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Maaltijddiensten 
 
Bij sommige OCMW’s kan je terecht voor warme 
maaltijden aan huis tegen doorgaans democratische 
prijzen. De meeste OCMW’s verbinden hieraan 
voorwaarden zoals leeftijd of een bepaalde zorg-
nood. Uiteraard kan men ook gebruikmaken van 
een private traiteur. 
 
Boodschappendienst 
 
In een aantal gemeenten organiseert het OCMW 
een boodschappendienst. Het gaat hier om vrijwil-
ligers die een boodschappenlijstje ophalen en de 
boodschappen na het winkelen bij de gebruiker 
thuis afleveren. Informeren hiervoor kan bij het 
OCMW of bij de gemeente. Eventueel kunnen de 
boodschappen ook samen met de gebruiker gedaan 
worden. Een aantal warenhuizen hebben ook een 
afhaaldienst of leveren aan huis. 
 
Oppasdiensten 
 
Om de gezonde partners de kans te geven om soms 
even op adem te komen, kan men een beroep doen 
op een oppasdienst. Deze dienst wordt aangeboden 
door sommige mutualiteiten of diensten die gezins-
hulp organiseren. Opgeleide vrijwilligers komen 
dan enkele uren aan huis om de patiënt gezelschap 
te houden. Eventueel kunnen zij ook helpen bij het 
eten of met het toiletbezoek. Dit geeft de mantel-
zorger de kans om eventjes te ontsnappen aan de 
dagelijkse zorg voor de zieke. Soms kan het ook 
voor de patiënt aangenaam zijn om eventjes ander 
gezelschap te hebben, zeker als er een vertrouwens-
band kan ontstaan. Voor deze dienst wordt een be-
perkte bijdrage gevraagd, die varieert van dienst tot 
dienst. 
 
Sommige diensten bieden ook nachtoppas aan. Dit 
betekent dat er iemand bij jou komt inslapen die 
dan helpt bij kleine zorgtaken zoals uit- en aankle-

den, toiletbezoek en ontbijt. Op deze manier krijgt 
de mantelzorger wat ondersteuning en een rustige 
nacht. Het aantal nachten dat dit mogelijk is, dient 
afgesproken te worden. De kostprijs verschilt, maar 
kan oplopen tot 30 euro/nacht. Sommige diensten 
vragen dat de nachtoppasser kan beschikken over 
een eigen kamer met bedlinnen. Sommige mutuali-
teiten bieden een tussenkomst aan wanneer de 
nachtoppas wordt uitgevoerd door een erkende 
dienst. 
 
Al deze diensten kunnen de thuiszorg ondersteunen 
en maken het ook mogelijk om de patiënt langer 
thuis te verzorgen. Het prijskaartje dat aan deze 
dienstverlening hangt, kan evenwel sterk oplopen. 
Mensen met de ziekte van Huntington gaan gelei-
delijk aan achteruit. Dit heeft een grote impact op 
de zorg die moet verleend worden door de mantel-
zorger. Het is dan ook belangrijk om geleidelijk 
meer hulp in te schakelen. Om dit betaalbaar te 
houden is het dus ook van belang om regelmatig de 
tegemoetkomingen waar de patiënt recht op heeft te 
herbekijken. Het kan best zijn dat, door de voort-
schrijdende ziekte, de patiënt recht heeft op bijko-
mende tegemoetkomingen of dat het bedrag dat hij 
krijgt verhoogd kan worden. Neem hiervoor contact 
op met de maatschappelijke dienst van de mutuali-
teit. Zij kunnen jou begeleiden in deze zoektocht. 
 

Rita Muyldermans 
 

Bronnen: 

MS-Link, 2019/1. Helpene Handen. Een overzicht 
van diensten in de thuiszorg. Stiene Catteeuw 

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/
thuiszorg/hulp-aan-huis/thuisverpleging 

https://www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/
Thuiszorggids/070316.php 

https://www.familiehulp.be/ons-aanbod/ik-wil-zorg
-voor-mijzelf-een-ander/thuiszorg/gezinszorg 

https://dienstencheques.vlaanderen.be/ 
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 DE HUNTINGTON LIGA. EEN FAMILIEVERENIGING! 

In afwachting van een remedie, wil de liga ervoor zorgen dat: 
 
 de ziekte niet of laattijdig wordt vastgesteld door gebrek aan informatie zowel bij de families als bij 

de hulpverleners; 

 de patiënt en zijn familie niet te maken krijgen met bijkomende problemen, zoals vroegtijdig werk-
verlies, sociaal isolement,…  ten gevolge van de ziekte; 

 de ziekte geen nieuwe slachtoffers maakt door de families en hulpverleners te informeren over het 
erfelijke aspect van de ziekte, zodat betrokkenen een bewuste keuze kunnen maken. 

Wat beogen wij? 

Als zelfhulpgroep bieden wij ondersteuning aan gezinnen en families die leven met de ziekte van Hun-
tington. Dit doen we op verschillende manieren. 
 
De liga organiseert zelfhulpactiviteiten waarop betrokkenen elkaar op een informele manier kunnen ont-
moeten: 
 regionale praatavonden en ontspanningsactiviteiten; 

 gesprekken voor specifieke groepen zoals partners, gendragers of jongeren; 

 meerdaagse activiteiten: 

 Patiëntenweekend 
 Tweemaal per jaar organiseert de Huntington Liga een vakantieweekend voor patiënten, al dan niet 

samen met hun familie. Tijdens dit weekend nemen vrijwilligers de zorg voor de patiënten op zich, 
hierbij ondersteund door een verpleegkundige die als vrijwilligster deelneemt. 

Wat bieden wij? 

De families en vrijwilligers actief in onze vereniging vertellen samen een krachtig verhaal van 
zorgzame mensen die samenwerken om de kwaliteit van leven van alle betrokken families te verbe-
teren. Bij de Huntington Liga begrijpen we wat je doormaakt, of je nu zelf de ziekte hebt, zorgt 
voor iemand met de ziekte, gendrager of risicodrager bent. 

De Huntington Liga werd in 1974 opgericht door enkele betrokken families onder impuls van prof. dr. F. 
Baro en prof. dr. H. Van Den Berghe, beiden verbonden aan de K.U. Leuven. Als zelfhulpgroep richt de 
Huntington Liga zich tot alle patiënten, families, hulpverleners en belangstellenden die bij de ziekte be-
trokken zijn. De Huntington Liga is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en wordt geleid door een 
Raad van Bestuur, die is samengesteld uit afgevaardigden van alle geledingen van de vereniging. De da-
gelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur. 

Wie zijn wij? 
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Bronnen: 
 

https://www.huntingtonsociety.ca/wp-content/uploads/2020/10/Family-Services-Factsheet-Oct-2020.pdf 
 

Huntington Liga. De ziekte van Huntington, brochure, 2019 

 

Vertaling en bewerking: Rita Muyldermans  

 

 Ontspanningsweekend  
 Jaarlijks wordt een ontspanningsweekend aan zee georganiseerd voor mensen betrokken bij de 

Huntington Liga. Tijdens dit weekend wordt geen ondersteuning voorzien voor patiënten. 
 

 Midweek 
 Elk jaar wordt voor gezinnen met beginnende patiënten, die nog zelfstandig kunnen functione-

ren, een midweek in Everbeek georganiseerd. 
 
Naast het lotgenotencontact kunnen alle betrokken families een beroep doen op ondersteuning door 
maatschappelijk assistenten werkzaam op de Sociale Dienst van de Huntington Liga. Indien nodig wer-
ken zij hiervoor samen met professionelen uit het werkveld. Het uiteindelijke doel is zowel de patiënten 
als de families beter te omkaderen en zorg op maat te garanderen. Ook risicodragers, gendragers, part-
ners en andere betrokken familieleden of vrienden van de familie kunnen bij ons terecht voor informatie 
en ondersteuning. 
 
Om met onze vereniging te bereiken wat wij willen, is het van belang om zoveel informatie als moge-
lijk beschikbaar te stellen aan de betrokken families, de hulpverleners en het brede publiek. Wij weten 
uit ervaring dat kennis en inzicht in de ziekte de omgang ermee een stuk gemakkelijker maakt! 
Daarom legt de vereniging reeds vanaf haar ontstaan de klemtoon op het verspreiden van informatie via 
verschillende kanalen. 

 Met regelmaat worden er nieuwe brochures, folders en teksten over de ziekte van Huntington ge-
maakt en online geplaatst op onze website. Indien gewenst kunnen mensen dit materiaal uitgeprint 
ontvangen. Dit informatiemateriaal behandelt alle aspecten van de ziekte. 

 Driemaandelijks publiceert de Huntington Liga haar tijdschrift ‘Dominant’ dat naar alle leden van 
de vereniging gestuurd wordt. 

 Tweemaal per jaar wordt er een informatieavond georganiseerd in een centrumstad. Deze avond 
richt zich zowel op families als op hulpverleners. 

 Jaarlijks wordt er voor de leden een Ledendag georganiseerd waarin thema's aan bod komen die hen 
aanbelangen en waar tevens een update van het wetenschappelijk onderzoek gegeven wordt. 

 Tweejaarlijks organiseert de Huntington Liga een studiedag voor professionelen. Daarnaast kunnen 
instellingen en organisaties steeds terecht bij de Sociale Dienst indien zij vorming over de ziekte 
wensen. 

 Om meer begrip en steun voor de patiënten en hun families in de samenleving te creëren, streeft de 
Huntington Liga er ook naar om de ziekte bekend te maken bij het brede publiek. Om dit te bereiken 
tracht de liga zoveel mogelijk informatie over de ziekte via de media te verspreiden. 
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Foto: Unsplash - Prisicilla Du Preez 

Bron: 
https://northernontario.ctvnews.ca/sudbury-
woman-opens-up-about-her-father-s-
huntington-s-disease-1.4938469 
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De Sociale Dienst 
 
De Huntington Liga werd in 1974 opgericht door 
en voor families. Doorheen al die jaren heeft de 
vereniging als voornaamste doelstelling de onder-
steuning van de betrokken families vooropgesteld. 
Naast de zelfhulpactiviteiten die een belangrijk on-
derdeel van de vereniging uitmaken, werd in 1986 
een Sociale Dienst opgericht.  Deze dienst zou de 
families professioneel ondersteunen. 
 
In 2019 werd er met de Sociale Dienst contact op-
genomen in verband met 174 patiënten en 20 risi-
codragers. Vaak zijn het hulpverleners die met de 
Sociale Dienst contact opnemen in hun zoektocht 
naar meer informatie over de ziekte en naar de juis-
te benadering van de families die zij begeleiden. 
Uiteraard hebben wij ook rechtstreeks heel wat 
contact met patiënten en betrokken familieleden die 
informatie vragen of onze hulp inroepen. 
 
Uit onze informatie blijkt dat ongeveer 60% van de 
patiënten nog thuis verblijven. Dit betekent dan ook 
dat de organisatie van de thuiszorg een belangrijk 
onderwerp is waarvoor de ondersteuning van de 
Sociale Dienst wordt ingeroepen. Door het inscha-
kelen van de juiste diensten is de thuiszorg vaak 
langer haalbaar voor de patiënt en zijn omgeving. 
Deze diensten zorgen niet alleen voor het comfort 
van de patiënt, maar ook voor de begeleiding en 
ondersteuning van de andere gezinsleden. Door hun 
specifieke expertise omtrent de ziekte kunnen de 
maatschappelijk assistenten van onze Sociale 
Dienst bijkomende informatie en extra ondersteu-
ning bieden aan de hulpverleners die aan huis ko-
men. 
 
Elk jaar wordt er door de maatschappelijk assisten-
ten ook heel intensief begeleiding aangeboden bij 
de overgang van de thuissituatie naar een opname. 

Dit jaar ging het om 18 patiënten. De ervaring leert 
ons dat deze overgang voor de patiënt en zijn fami-
lie erg moeilijk is. De stress en het verdriet die ver-
oorzaakt worden door het feit dat de thuiszorg niet 
meer haalbaar is, wegen vaak heel zwaar. De zoek-
tocht naar een aangepaste instelling waar de patiënt 
en de familie zich thuis voelen, is vaak slopend en 
lang. 
 
Ook in 2019 ging er nog veel aandacht naar de pro-
blemen die zich voor mensen getroffen door de 
ziekte van Huntington stelden bij de aanvraag van 
een persoonsvolgend budget (PVB) bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH). De Sociale Dienst heeft ondertussen reeds 
enige ervaring opgebouwd met het aanvragen van 
deze budgetten. De problemen die we daarbij voor-
zien hadden, blijken nu bewaarheid te worden. De 
toegekende budgetten zijn vaak onvoldoende om 
een volledige opname mogelijk te maken. Daar-
naast is er onvoldoende geld om de mensen die een 
goedkeuring van hun budget hebben, uit te betalen. 
Het gevolg is dat mensen een brief ontvangen met 
de goedkeuring en de hoogte van hun budget en 
meteen in de brief kunnen lezen dat het budget nu 
nog niet kan uitgekeerd worden wegens budgettaire 
tekorten. Met andere woorden, ze moeten wachten 
tot er opnieuw geld is. Een nieuwe wachtlijst dus. 
Voor mensen met een degeneratieve aandoening, 
zoals de ziekte van Huntington, is dit natuurlijk een 
groot probleem. De Huntington Liga heeft hierover 
reeds contact genomen met de administratie en het 
kabinet, maar een oplossing werd nog niet gevon-
den. 
 
Naast de patiënten waarrond in 2019 contact is ge-
weest, probeert de Huntington Liga ook zicht te 
houden op de bredere groep van patiënten. Momen-
teel hebben wij zicht op een groep van 301 patiën-
ten. Het gaat hier steeds om mensen die op een ge-

DE HUNTINGTON LIGA IN 2019 

In dit nummer willen we nog eventjes aandacht schenken aan het jaar 2019. Onlangs kregen de leden 
van de Raad van Bestuur van de Huntington Liga het jaarverslag van de vereniging toegestuurd . Dit 
verslag wordt elk jaar gemaakt en moet een beeld geven van de werking van de vereniging. Normaal 
wordt dit verslag tijdens een bestuursvergadering goedgekeurd maar dat is dit jaar wegens corona anders 
gelopen. Graag laten we jullie kennismaken met de thema’s die voor de vereniging in 2019 belangrijk 
waren. 
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geven moment contact met ons hebben gehad en 
toestemming hebben gegeven om in ons bestand 
opgenomen te worden. 
 
Bij de totale groep van patiënten focussen we ons 
vooral op de verblijfplaats van deze mensen. In de 
mate van het mogelijke leggen we een verband met 
hun leeftijd en ziektefase. Uit de cijfers blijkt dat 
iets meer dan de helft van de patiënten (56%) thuis 
verblijft. Van de mensen die opgenomen zijn, ver-
blijft 55% in een woonzorgcentrum, 26% in een 
VAPH-instelling en 16% verblijft in een psychiatri-
sche instelling. Als we kijken naar het stadium van 
de ziekte blijkt dat de kans op een opname toe-
neemt naarmate de ziekte erger wordt. Als we naar 
de leeftijd kijken, zien we dat van de patiënten die 
opgenomen zijn, de oudsten meestal verblijven in 
een woonzorgcentrum en dat jongere patiënten 
meer verblijven in een VAPH-instelling. Deze ge-
gevens zijn voor de liga van belang omdat het uit-
eindelijke doel steeds de verbetering moet zijn van 
de situatie van de mensen getroffen door de ziekte 
van Huntington. Met deze gegevens benaderen we 
dan ook de beleidsmakers en doen we voorstellen 
om de situatie van de patiënten echt te verbeteren. 
 
Lotgenotencontact 
 
De liga is natuurlijk veel meer dan de Sociale 
Dienst. Denken we maar aan alle activiteiten die 
door de vrijwilligers georganiseerd en ondersteund 
worden, succesvolle activiteiten zoals het Patiën-
tenweekend, het Ontspanningsweekend, de Mid-
week, de jongeren- en partnerbijeenkomsten, de 
gendragerbijeenkomsten en de regioactiviteiten. 
Een honderdzeventigtal mensen maken van deze 
gelegenheden gebruik om steun te vinden bij elkaar 

en zich te ontspannen. We kunnen voor de organi-
satie van deze activiteiten rekenen op een veertigtal 
vrijwilligers. Bijeenkomsten zoals de onovertroffen 
Boerderijdag en de Ledendag bepalen mee de iden-
titeit van onze vereniging en kunnen elk jaar op-
nieuw rekenen op heel wat bijval van de leden. Al 
deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden door 
de inzet van onze vrijwilligers. We willen hen hier 
dan ook graag extra bedanken. Hun belangeloze 
inzet is onontbeerlijk voor de getroffen families en 
de vereniging! 
 
Al deze activiteiten zouden evenwel niet mogelijk 
zijn zonder de steun van de leden. De Huntington 
Liga telde in 2019 om en bij de 450 leden. Als de 
liga wil spreken namens de huntingtonfamilies is 
het aantal leden niet onbelangrijk. Daarnaast zijn er 
ook heel wat mensen die de Huntington Liga steu-
nen met een gift. Anderen nemen heel wat initiatie-
ven om sponsoringactiviteiten op te zetten. Al deze 
inkomsten laten de vereniging toe om haar wer-
kingskosten te financieren. Hiervoor willen we dan 
ook alle leden en sympathisanten van harte danken! 
 
De Huntington Liga blijft zich inzetten om de kwa-
liteit van leven van huntingtonpatiënten en hun fa-
milies te verbeteren. Dit is een belangrijke be-
staansreden van onze vereniging en daar willen we, 
met jullie hulp, dan ook alles op inzetten. 
 

Rita Muyldermans 

Ledendag  
te Zemst 
2019 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

Jaarabonnement: te verkrijgen door storting van 12,50 euro op rekening 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 ontvangt u een attest van fiscale vrijstelling. 

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 kunt u zich 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 identificatienum-
mer 000037513. 

REDACTIERAAD 
 
 

Willy Cruysweegs 
Gerd(a) De Coster 
Dirk Liessens 
Rita Muyldermans 
Arie Roelandt 

Huntington Liga VZW 
Krijkelberg 1 
3360 Bierbeek 
 

tel 016 / 45 27 59 
socialedienst@huntingtonliga.be 
www.huntingtonliga.be 

GIFTEN 

 

Voor giften van  
40 euro en meer  

ontvangt u  
een attest van  

fiscale vrijstelling 
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NUTTIGE ADRESSEN 
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 

 

Spelonckvaart 30 
9180 MOERBEKE-WAAS 

 

Ondernemingsnummer: 415438528 
Bankrekening: BE59 4414 6189 2126 

KRED BE BB 

SOCIALE DIENST 
 

Krijkelberg 1 016 45 27 59 
3360 BIERBEEK 
 

Lut Haentjens Kelly Natens Ivo Michiels 
Rita Muyldermans Pascaline Reniers Els Zimmermann 

 
www.huntingtonliga.be 

socialedienst@huntingtonliga.be 

 

DAGELIJKS BESTUUR 
 
 

 

André Willems, 9030 GENT  09 226 25 30 
voorzitter, penningmeester 
 

Bea De Schepper, 9180 MOERBEKE-WAAS  09 346 89 91 
ondervoorzitter 
 

Luc Erseel, 1740 TERNAT  02 582 56 98 
 

André Dewallef, 1702 GROOT-BIJGAARDEN  02 466 21 43 
 

Diane Gabriels, 2140 BORGERHOUT  03 239 51 78 

RAAD VAN BESTUUR 
 
 

Suzy Beun, 2950 KAPELLEN  0498 88 14 56 
Andrea Boogaerts, 2800 MECHELEN  015 41 38 88 
Gerd De Coster, 2930 BRASSCHAAT  03 651 44 14 
Gino Dendooven, 8540 DEERLIJK 
Ils Deraedemaeker, 2170 MERKSEM 
Willy D’Haeyere-Maria Desmet, 8800 ROESELARE 051 20 71 40 
Els Geyskens, 3600 GENK 
Jacky Mennicken, 4770 AMEL 080 34 93 48 
Johan Oreel, 1601 RUISBROEK 0478 58 55 61 
Arie Roelandt, 9450 HAALTERT 053 62 20 72 
 

 

GENETISCHE CENTRA 
 
 

CME - U.Z. Gasthuisberg Leuven 016 34 59 03 
prof. dr. Vogels   mevr. Verbeke 
 mevr. Plasschaert  
 
Dienst Medische Genetica, Univ. Ziekenhuis Gent 09 332 36 03 
Dr. Janssens mevr. Van Tongerloo 09 332 68 33 
 
Medische Genetica, Vrije Universiteit Brussel  
Contactpersoon:  mevr. Baut 02 477 60 71 
 
Centrum voor Medische Genetica, 03 275 97 74 
Universiteit Antwerpen 
prof. dr. Blaumeiser mevr. Spaas 

   

 

REGIONALE CONTACTPERSONEN 
 
 

ANTWERPEN 
Gerd De Coster 03 651 44 14 
Peter Benoitlei 19A, 2930 BRASSCHAAT 
gerdadecoster@telenet.be 
 

Diane Gabriels 03 239 51 78 
Verzoeningsstraat 22, 2140 BORGERHOUT 
dianegabriels30@gmail.com 

 
BRABANT - Ternat 
Luc Erseel, Steenvoordestraat 50A, 1740 TERNAT 02 582 56 98 
luc.erseel@telenet.be 

 
LIMBURG - Genk 
Els Geyskens 
hun.lotgenotencontact@telenet.be 
huntingtonliga.limburg@telenet.be    

 
OOST-VLAANDEREN - Gent 
Fam. De Schepper,  09 346 89 91 
Spelonckvaart 30, 9180 MOERBEKE-WAAS  
bea.deschepper@skynet.be 
 

André Willems, Flanelstraat 30, 9030 GENT 09 226 25 30 

 
WEST-VLAANDEREN - Roeselare 
 

Willy D’Haeyere - Maria Desmet 051 20 71 40 
Izegemse Aardeweg 51, 8800 ROESELARE 
dhaeyere.willy@skynet.be 
 

PATIENTENWEEKEND 
 

Sociale dienst Huntington Liga, Pascaline Reniers 016 45 27 59 
socialedienst@huntingtonliga.be 

HOME MARJORIE 
 
 

Kerselaarlaan 27, 2220 HEIST OP DEN BERG 
Bart Corthals, directeur 015 25 85 80 
 

www.homemarjorie.be 
home.marjorie@emmaus.be 
Giften: BE94 7370 2191 9114 

 
 

Andrea Boogaerts 
Voorzitter Home Marjorie vzw 015 41 38 88 
Boomgaardstraat 9, 2800 MECHELEN 

WALLONIE 
 

LIGUE HUNTINGTON FRANCOPHONE BELGE (LHFB) 
Montagne Ste Walburge 4b, 4000 LIEGE 04 225 87 33 

www.huntington.be 

JONGERENWERKING 
 

Johan Oreel           0478 58 55 61 
jongerenwerking@huntingtonliga.be 
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De eerste sessie van het gedeelte klinische onder-
zoeken begon met een lezing van Sarah Tabrizi 
(UCL, VK). Zij presenteerde inzichten uit de open-
labeluitbreiding van Tominersen, de huntingtinever-
lagende therapie ontwikkeld door Roche. In dit ver-
volgonderzoek wordt gedurende 15 maanden geke-
ken naar de veiligheid van de behandeling op lange-
re termijn bij een kleine groep van gendragers die 
nog geen symptomen hebben. Een van de belang-
rijkste bevindingen van het onderzoek was dat lan-
ger wachten tussen twee dosissen het huntingtineni-
veau nog steeds voldoende verlaagt. Dit meer ge-
spreide behandelingsregime resulteerde tevens in 
minder negatieve bijwerkingen voor de behandelde 
patiënten. 
 
Het behandelingsregime van acht weken zal nu 
worden gebruikt in de GENERATION HD1-studie 
die moet nagaan of de behandeling met Tominersen 
de uitkomst voor huntingtonpatiënten verbetert. We 
weten dat dit medicijn het huntingtineniveau ver-
laagt wanneer we dat meten in het ruggenmerg-
vocht van een behandelde patiënt. Dat is een goede 
indicator voor clinici voor het huntingtineniveau in 
de hersenen. Nu moeten de onderzoekers nog uit-
zoeken of de huntingtineverlaging voldoende is om 
de symptomen van de patiënt te verbeteren. De stu-
die is nu volledig ingeschreven en we zijn de 791 
huntingtonpatiënten die zich hebben aangemeld 
voor deze kritieke klinische studie zeer dankbaar. 
Ondanks de coronapandemie stelt Roche dat er hard 
gewerkt wordt om de risico's van de lopende onder-
zoeken te beperken en de veiligheid van patiënten, 
wetenschappers en huntingtonfamilies te garande-
ren. 
 
Vervolgens presenteerde Anna Heinzmann (ICM 
Institut du Cerveau, Frankrijk) een update over de 
PRECISION HD-studie, een andere huntingtine-
verlagende therapie, ontwikkeld door de firma Wa-
ve. De therapie van Wave richt zich specifiek op de 
gemuteerde vorm van het huntington-gen. Deze be-

nadering zou de voorkeur moeten genieten aange-
zien het niet raakt aan het niet-gemuteerde hunting-
tine-eiwit. Deze behandeling is echter alleen be-
schikbaar voor patiënten met een specifieke streep-
jescode in hun DNA. Niet elke patiënt komt dus in 
aanmerking. Tot nu toe hebben de wetenschappers 
van Wave aangetoond dat hun therapie veilig is bij 
patiënten. In het eerste kwartaal van 2021 zullen 
meer bevindingen volgen. 
 
De volgende presentatie gaf een overzicht van het 
onderzoek naar de natuurlijke historie van de ziekte 
van Huntington, SHIELD HD. Deze studie wordt 
uitgevoerd door Triplet Therapeutics. Anne Rosser 
(Universiteit van Cardiff, VK) legde uit hoe dit on-
derzoek de basis zal leggen voor toekomstige klini-
sche onderzoeken die gericht zijn op het herstellen 
van DNA-schade. Triplet heeft namelijk in hunting-
tonmuismodellen aangetoond dat het verlagen van 
bepaalde DNA-schadeherstelproteïnen het proces 
van somatische expansie van de CAG-herhaling 
kan stoppen. Door deze manier van aanpak hoopt 
Triplet de onderliggende pathologie van de ziekte 
te kunnen behandelen. Dit onderzoek naar het na-
tuurlijke verloop van de ziekte moet ook de ontwer-
pers van toekomstige klinische onderzoeken infor-
meren over welke maatregelen ze moeten nemen 
om erachter te komen bij patiënten of hun therapie 
werkt. De patiënten die aan dit onderzoek deelne-
men, zullen gedurende 2 jaar door clinici worden 
beoordeeld met een verscheidenheid aan methoden 
en zowel de gegevens als de stalen (zoals bloed) die 

VERSLAG VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN HET 
EUROPESE NETWERK 

In september 2020 organiseerde het European Huntington's Disease Network (EHDN) een webinar met 
presentaties over een aantal recente wetenschappelijke en klinische onderzoeken naar de ziekte van 
Huntington (ZvH). Onderzoekers, artsen, patiënten en andere geïnteresseerden namen deel, op afstand, 
aan een namiddag gevuld met lezingen en vraag- en antwoordsessies om meer te weten te komen over de 
laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de ziekte van Huntington. We geven hier een overzicht van 
de updates van het klinisch onderzoek.  
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van deze patiënten worden afgenomen, zullen van 
cruciaal belang zijn om de toekomstige klinische 
onderzoeken beter vorm te geven. 
 
Bernhard Landwehrmeyer (Universiteit van 
Ulm, Duitsland) hield de volgende lezing over 
PROOFHD. Dit onderzoek zal de mogelijkheid 
bekijken om huntingtonpatiënten met het medicijn 
pridopidine te behandelen. Pridopidine kan de 
dopaminesignaalfunctie van zenuwcellen beïnvloe-
den en is al onderzocht in eerdere klinische studies. 
Hoewel deze teleurstellende resultaten opleverden, 
zal dit nieuwe onderzoek bekijken of betere resulta-
ten behaald worden als het middel veel langer 
wordt toegediend aan beginnende patiënten. 
 
Ralf Reilmann (George Huntington Instititut, 
Duitsland) presenteerde een update over de AAV-
gentherapie van uniQure die ook ger icht is op 
het verlagen van huntingtine. Het medicijn AMT-
130 wordt toegediend tijdens een eenmalige her-
senoperatie. Deze benadering is gebaseerd op virus-
sen en verandert het DNA van de patiënt onom-
keerbaar. Wetenschappers hebben al kunnen aanto-
nen dat deze behandeling om huntingtine te verla-
gen veilig en effectief is in kleine en grote diermo-
dellen van de ZvH (ratten, varkens en apen). De 
huidige AMT-130-01-studie zal kijken hoe dit zich 
vertaalt bij mensen. Of het medicijn nog steeds vei-
lig is bij de kleine groep patiënten die het zal toege-
diend krijgen. 26 patiënten zullen deze behandeling 
via een hersenoperatie krijgen en zij zullen worden 
opgevolgd in gespecialiseerde huntingtonklinieken 
over de hele wereld. De inschrijving voor het on-
derzoek is momenteel gaande in de VS. 
 
Anne-Catherine Bachoud-Levi (INSERM, 
Frankrijk) hield een lezing over de klinische studie 
MIG HD. Deze studie onderzoekt al sinds meer  
dan 10 jaar het gebruik van stamcellen bij de be-
handeling van de ZvH. Hoewel de geteste behande-
ling in dit specifieke onderzoek niet succesvol was 
voor de behandeling van de ZvH, hebben de weten-
schappers veel geleerd over de beste praktijken van 
dit soort behandelingen met stamceltransplantaties. 
Sinds deze studie zijn er enorme doorbraken ge-
weest in onze kennis over stamcellen. Bachoud-

Levi en haar team zijn hoopvol dat nieuwe stamcel-
therapieën huntingtonpatiënten in de toekomst kun-
nen helpen. 
 
De laatste spreker van deze dag was Hugh 
Rickards (Univer siteit van Birmingham, VK) 
over het HEATED-project. Dit moet het recht op 
eerlijke toegang tot effectieve medicijnen voor hun-
tingtonpatiënten onderzoeken. Aangezien er een toe-
nemend aantal zeer beloftevolle medicijnen in kli-
nisch onderzoek zijn, verwachten veel huntingtonon-
derzoekers dat er een paar zijn die zullen goedge-
keurd kunnen worden voor gebruik bij patiënten. Het 
zou kunnen dat deze medicijnen erg duur zijn, waar-
door niet alle huntingtonpatiënten ze kunnen betalen. 
Rickards werkt eraan om de uitdagingen van de be-
taalbaarheid en toegankelijkheid van huntingtonme-
dicijnen beter te begrijpen, zodat zoveel mogelijk 
patiënten toegang krijgen eens deze therapieën be-
schikbaar worden. 
 

Vertaling en bewerking Gerd(a) De Coster 

Je kunt alle presentaties online bekijken op http://
www.ehdn.org/plenary-meeting. 

Voor meer informatie over lopende klinische onder-
zoeken: http://www.hdtrialfinder.net. De Nederland-
se versie zal een van de komende weken actief wor-
den. 

 
 

WEBINARS OVER DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON 
 

Prof. Bernhard Landwehrmeyer 
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NOBELPRIJS VOOR CRISPR-Cas 
 
 
 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8 

VIB - Vlaams Instituut voor Biotechnologie 
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DE HUNTINGTON LIGA IN CORONATIJDEN 
 

Door de noodzakelijke maatregelen om COVID-19 te bestrijden, moesten wij met 
spijt in het hart dit voorjaar heel wat activiteiten afschaffen. Het ziet er naar uit 
dat we ook tijdens deze winter elkaar nog niet meteen zullen kunnen ontmoeten.  
 
 

 

 

 
De vrijwilligers van de Huntington Liga blijven op post en kunnen telefonisch of 

per e-mail gecontacteerd worden. Je vindt hun gegevens terug op deze website on-

der de rubriek Contact  

 

De Sociale Dienst kan je tijdens de kantooruren steeds bellen of mailen. Je kan ook 

een huisbezoek vragen of een bezoekje brengen aan de Sociale Dienst. 

Uiteraard verloopt elk contact op een veilige manier. 

 

Aarzel niet om van dit aanbod gebruik te maken als je 

problemen hebt of als je gewoon eens met iemand wilt 

praten. 

 

Neem contact op met de Sociale Dienst en maak een 

afspraak:   
 

 016/45 27 59  

  socialedienst@huntingtonliga .be 

MAAR… jullie kunnen altijd bij ons terecht! 

 

Gehaakte diertjes voor de Huntington Liga vzw 
 

Zoals vorig jaar hebben Lieve, Denise en Suzy het 
hele jaar diertjes gehaakt met het idee dat we weer 
met de Warmste Week in de ziekenhuizen konden 
staan om alles te verkopen ten voordele van de Hun-
tington Liga.  
 

Tijdens de lockdown was dit een aangename bezig-
heidstherapie !  
 

De sanitaire crisis houdt Lieve niet tegen en ze ver-
koopt haar mooie haakwerkjes nu van bij haar thuis 
en de vensterbank is haar uitstalraam geworden, de 
klanten krijgen hun aangekochte zaken door het keu-
kenraam aangereikt. De kopers krijgen tevens een 
brochure van de Huntington Liga mee zodat ze tege-
lijkertijd geïnformeerd worden over de ziekte.  
 

De opbrengst gaat zoals vorig jaar integraal naar de 
liga.  
 

Suzy Beun 

Foto: Unsplash—Freestocks 


