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mogelijk uit de hoek te komen. 
Op tv worden alle excessen 
met plezier getoond en uitver-
groot, want gewoon is er gelijk 
aan saai. 
 
Erkenning van ons individueel 
wezen is een absolute voor-
waarde om psychisch gezond 
te blijven. Laat nu juist dat 
een bron van frustratie zijn bij 
vele personen. De meesten van 
ons, patiënten, mantelzorgers 
en verzorgers, de dichte fami-
lieleden, de mensen van de 
verpleging, hebben echter geen 
spectaculair leven. Ze krijgen 
weinig erkenning van de bui-
tenwereld. Het is een gewoon 
leven dat dagelijks zijn gang 
gaat. De zorg staat voorop. 
Vooruitzicht op genezing is er 
niet. De ziekte van Huntington 
is een voortschrijdend proces 
waarmee alle partijen elke dag 
geconfronteerd worden. Het is 
elke dag steeds gewoon het 
beste van zichzelf geven en 
verder gaan met het leven. En 
ja, “soms is het leven lastig”, 
soms heel lastig en daaraan 
ontkomen we niet. 

“Soms is het leven lastig, af en 
toe is het een feest, maar 
meestal is het gewoon.” Het 
zijn de woorden van psychiater 
Dirk De Wachter. Ik vond ze in 
een tijdschrift en sindsdien 
hangen deze woorden op het 
prikbord, goed in het zicht als 
ik aan de ontbijttafel zit. Het is 
een soort ochtendgroet gewor-
den om me tijdens de dag 
spreekwoordelijk bij de les te 
houden. Zelfs de kleinkinderen 
durven al eens te verwijzen 
naar die spreuk als de dag niet 
verloopt zoals ze gehoopt had-
den. Het helpt me om zaken die 
me irriteren een beetje te rela-
tiveren en anderzijds om van 
het mooie in mijn belevingsge-
voel een feest te maken, want 
echt feesten is niet altijd nood-
zakelijk of mogelijk. “Af en toe 
is het een feest” en omdat echt 
feesten met alles erop of eraan 
maar af en toe kan doorgaan, 
is het mooi om af en toe het 
feest innerlijk te vieren onder 
de vorm van verwondering, 
blijdschap, dankbaarheid en 
vrede. 
 
Bij het laatste gedeelte van de 
zin “maar meestal is het ge-
woon” stel ik me vaak de vraag 
of we nog gewoon mogen zijn 
om een bevredigend leven te 
leiden. We zijn door de digitale 
mogelijkheden in een andere 
soort wereld terechtgekomen 
dan de wereld die we vroeger 
kenden. Het leven is niet meer 
gewoon. Veel van wat we doen 
wordt op sociale media gegooid 
en we kijken onmiddellijk naar 
het aantal likes die we krijgen 
en of we niet tot op het bot af-
gebroken worden, want ook 
dat is schering en inslag. Op 
TikTok, dat ik door de kleinkin-
deren heb leren kennen, is het 
een kunst om zo spectaculair 

SOMS, AF EN TOE, MAAR MEESTAL 

De spreuk aan het prikbord 
geeft me rust. Het geeft me 
kracht te weten dat het leven 
ook gewoon kan en mag zijn. 
Belangrijk is dat, in die be-
perkte kring waar huntington-
patiënten zijn, daar voldoende 
erkenning voor elkaar leeft. 
Wederzijdse erkenning en je 
hebt weer een duwtje in de rug 
om ertegenaan te gaan. De 
blijvende verwondering in en 
om elkaar. Ieder van ons heeft 
dat nodig. Dat noem ik ook 
wel eens het leven is af en toe 
een feest: kunnen vertrouwen 
op de andere en wederzijds 
respect tonen.  
Ik wens jullie dat laatste zeker 
toe. 
 
Magdalena Van Renterghem 
Waarschoot Lievegem  
juni 2021 
 
 

Foto: Unsplash - Ray Hennessy 
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VAN DE REDACTIE 

Af en toe een feest, soms een tegenslag… 
 
Lieve lezer,  
graag zouden wij alleen goed nieuws brengen, maar wij mogen en kunnen onze ogen niet afwenden wan-
neer niet alles verloopt zoals wij gehoopt en gewenst hadden. En af en toe is het een feest, maar af en toe is 
er ook een tegenslag of erger nog, volgen tegenslagen elkaar op. Waarover heb ik het? Lees het artikel van 
onze wetenschapswatcher Gerd. Elke ernstige wetenschapper weet dat onderzoek bedrijven veel frustraties 
impliceert en af en toe ook een succes. Gerd heeft het over tegenslagen in het wetenschappelijk onderzoek. 
Ook dat berichten behoort tot onze taak. En wij gaan dat niet uit de weg. Het is te belangrijk voor de geloof-
waardigheid bij de lezers… 
 
Maar toch gaat het feest, lees het onderzoek, verder. En daarover berichten dan onze gelegenheidsredac-
teurs Ann Mulders en Bea De Schepper. Het Enroll-HD-team onder leiding van prof. Wim Vandenberghe 
en zijn enthousiaste jonge medewerkers zoeken onze hulp om de ziekte van Huntington beter te leren ken-
nen. Zo helpen ze mede een (wereldwijd) platform te creëren dat deelnemers zoekt voor klinische studies 
die zo belangrijk zijn in de strijd tegen de ziekte.  
 
En Gerd heeft het over nog andere tegenslagen. Over doodgaan, over verlies en rouw… De zieke gaat niet 
plots dood, maar beetje bij beetje. De partner en de kinderen moeten telkens omgaan met dat verlies, dat 
beetje bij beetje doodgaan, met het rouwen erom. Gerd bewerkte een artikel van Manu Keirse over deze 
problematiek…  
 
En dat verlies, beetje bij beetje, gebeurt reeds in een vroeg stadium, in het begin nauwelijks merkbaar. En 
dat brengt problemen met zich, namelijk op het gebied van veiligheid, het bewaren van je onafhankelijk-
heid… Onlangs hebben wij het thema van autorijden belicht. Rita vertaalde nu een artikel over de bedrei-
ging van de veiligheid ten gevolge van de ziekte en over wat wij eraan kunnen doen. Het is een artikel vol 
met praktische tips en richtlijnen voor de zieke en de verzorgers. En het belang om te anticiperen op proble-
men.  
 
En Rita heeft nog meer nieuws voor ons. Onze webstek is vernieuwd! Dorien, een hogeschoolstudente, rea-
geerde op een oproep in het kader van de Warmste Week en ontwierp voor ons een aantrekkelijke, heden-
daagse en gebruiksvriendelijke webstek.  
 
En om dit Van de redactie af te sluiten, toch nog een 
woordje over af en toe een feest, deze tekenen van 
hoop en geloof in het leven. Op de achterflap vond ik 
twee heel bijzondere aankondigingen: een meisje van 
elf, Michelle, die met succes een actie op touw zet om 
de liga financieel te steunen en een uitnodiging voor 
een Ledendag! Ik ben ontroerd door dat kleine meisje 
met een groot hart voor onze zieken. Bravo, Michelle! 
En de uitnodiging voor de Ledendag brengt in deze 
tijden heel veel hoop. Ik kijk ernaaruit om jullie allen 
weer te zien. Wij geven niet op, wij gaan verder. Lie-
ve lezer, ik schrijf dit Van de redactie op de eerste 
zomerdag na die ellendige april- en meimaand en ik 
realiseer me dat de vakantie voor de deur staat. Daar-
om wenst de voltallige redactieraad je een heel goede 
en veilige vakantie… 
 

Arie Roelandt 
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Rouw en verlies bij partners en familieleden 

Naarmate het ziekteproces bij de ziekte van Huntington vordert, wordt de directe omgeving van de patiënt 
steeds opnieuw geconfronteerd met een verliessituatie. Het wordt ook steeds moeilijker om de ander te 
bereiken, zeker als de patiënt een uitgesproken persoonlijkheidsverandering ondergaat of wanneer een 
echt diepgaand gesprek niet langer mogelijk is als gevolg van de cognitieve achteruitgang. 

Deze verliessituaties zijn eigenlijk een opeenstape-
ling van verschillende soorten van verlies: het ver-
lies van een 'gezonde' partner of een 'gezonde' ou-
der, het verlies van vertrouwde gedragspatronen en 
rolpatronen, het verlies van wederkerigheid en van 
onderlinge steun, verstoring van het evenwicht bin-
nen het gezin, verlies van sociale contacten, verlies 
van een gezamenlijke thuissituatie bij opname van 
de patiënt en uiteindelijk het verlies van de persoon 
bij diens overlijden. 

Verlies aanvaarden gebeurt niet ineens van vandaag 
op morgen. Daar is meestal veel tijd voor nodig. 
Het proces van afscheid nemen waar partner, kin-
deren en naaste familie doorheen moeten, is te ver-
gelijken met een rouwproces en verloopt op dezelf-
de manier. Er wordt gerouwd over het verlies van 
de partner zoals hij of zij was alhoewel deze nog 
niet overleden is. Het verwerkingsproces dat al be-
gint vóór het verlies van een geliefde persoon, 
wordt in de literatuur vaak anticiperende rouw ge-
noemd. Men anticipeert niet alleen op het definitie-
ve verlies, maar men rouwt NU, TELKENS OP-
NIEUW. Misschien kunnen we dan ook beter spre-
ken van een chronische rouw of beter nog van een 
rouw ten gevolge van een chronische 
ziekte. 

Anticiperende rouw verschilt op een 
aantal punten van rouw na het overlij-
den van een dierbare. De partner of 
ouder is nog in leven en beschikt dik-
wijls nog over een redelijke lichame-
lijke conditie. Soms is de zieke zelfs 
erg levendig en opgewekt. Dit staat 
veraf van het beeld van een somatisch 
zieke en bedlegerige bejaarde. Een 
ander belangrijk verschil is dat men in 
dit soort situaties door anderen niet 
wordt beschouwd als iemand die 
rouwt. Veelal vindt men geen steun 
en begrip in de omgeving. Uit onder-
zoeksgegevens weet men dat de duur 
van de normale rouw na een overlij-
den ongeveer één jaar bedraagt. Het 
anticiperend rouwen daarentegen kan 

verscheidene jaren duren. En de beleving ervan is 
mede afhankelijk van de aard van de relatie die 
men had met de zieke, de soort persoon die men 
verliest: vader/moeder, partner, zus, … en de fre-
quentie van gedrags- en stemmingsproblemen. 
 
Aangenomen wordt dat het rouwproces een cy-
clisch verloop kent met sterk wisselende gevoelens 
van ontkenning, woede, marchanderen, depressie 
en aanvaarding. Niet alle elementen hieronder be-
schreven zullen bij elke persoon aanwezig zijn. Be-
paalde kenmerken zullen bij de ene rouwende erg 
op de voorgrond treden, terwijl ze bij een andere in 
mindere mate voorkomen. Iedereen doorleeft een 
eigen rouwreactie. Toch worden enkele typische 
belevingsreacties onderscheiden die kunnen wor-
den opgedeeld in drie fasen. 

Ontkenning, vermijding 

 
De persoon gedraagt zich alsof zijn familielid niet 
ziek is. Men kan of wil het niet onder ogen zien en 
vaak zal men een afstandelijke houding aannemen. 
Men zet zich af tegen de diagnose van de arts en 

Foto: Unsplash - Edu Grande 
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een bezoek aan moeder/vader wordt 
uitgesteld. Men stelt zich op alsof 
men te doen heeft met iemand die 
nog over al zijn mentale mogelijk-
heden beschikt. Van de patiënt 
wordt dan ook een gezond gedrag 
geëist. Soms kan dit voor de hun-
tingtonpatiënt een extra belasting 
betekenen. Deze ontkenning bij fa-
milieleden mag niet worden aange-
zien als onverschilligheid, maar kan 
worden gezien als een afscherming 
tegen te intense pijnlijke gevoelens, 
als een bescherming tegen het ver-
driet en de machteloosheid. Deze 
fase geeft het individu de tijd om 
dingen op een rijtje te zetten vooral-
eer het verlies ten volle wordt erva-
ren. Ontkenning treedt vooral op in 
het begin van het ziekteproces. Wanneer de ziekte 
vordert, wordt het volhouden van deze ontkenning 
vanzelfsprekend minder en minder haalbaar. Toch 
blijft bij sommige familieleden de ontkenning erg 
lang bestaan of duikt ze geregeld weer op. 
 
Confronterende fase 

 
In deze fase is het leed het meest intens. De ontken-
ning neemt af en emoties zoals angst, woede, 
schuld, eenzaamheid, diep verdriet, pijn, depressie... 
volgen en gevoelens van machteloosheid en verdriet 
nemen toe. Dit gaat soms gepaard met slaapstoor-
nissen en een gebrek aan eetlust. Gevoelens van 
ontkenning en depressie, van hoop en wanhoop 
kunnen elkaar geregeld afwisselen. Sommige men-
sen sluiten zich volledig af van de buitenwereld. 
Niemand mag weten wat er aan de hand is en ze 
hebben de neiging hun ziek familielid te verbergen 
voor anderen. Gevoelens van schaamte werken erg 
isolerend. Ook schuldgevoelens kunnen de kop op-
steken. De partner of andere familie heeft het ge-
voel dat hij nooit genoeg voor de zieke doet en dat 
hij ook nu nog steeds tekortschiet. Men verwijt 
zichzelf dat men niet meer geduld heeft opgebracht.  
Schuldgevoelens kunnen ook een verlammende uit-
werking hebben. Ze maken het moeilijk de juiste 
beslissingen te nemen. De huidige situatie kan niet 
realistisch worden ingeschat, omdat er te veel wordt 
gekeken naar gemaakte fouten en situaties waarin 
men tekortgeschoten is. Men wil van alles goedma-
ken terwijl men aan het einde van zijn krachten is. 
Het is heel gewoon dat personen die zich nauw ver-
bonden voelen met de zieke, vroeg of laat schuldge-
voelens krijgen. Het geeft aan dat men het familie-
lid graag ziet. 

Tijdens deze fase kunnen ook gevoelens van agres-
sie en opstandigheid voorkomen. Deze kunnen on-
der meer voortkomen uit de onvermijdelijke gevoe-
lens van machteloosheid en kunnen zich richten 
naar zichzelf, de zieke of professionele hulpverle-
ners. Dit kan zich dan uiten in allerlei opmerkingen 
omtrent de behandeling en de verzorging. Ook te-
genover de patiënt zelf kunnen agressieve gevoe-
lens optreden. Dergelijke gevoelens kunnen op hun 
beurt dan weer aanleiding geven tot ernstige 
schuldgevoelens. Naast gevoelens van agressie 
kunnen ook angstgevoelens voorkomen: angst voor 
het verdere verloop, separatieangst, angst voor het 
onbekende, angst voor erfelijkheid, angst voor 
agressie. Deze angst kan gepaard gaan met allerlei 
fysiologische symptomen zoals verminderde ener-
gie, verminderde eetlust, maag- en darmklachten, 
slapeloosheid, vermoeidheid, hartkloppingen, dui-
zeligheid, hoofdpijn, rusteloosheid, kortademig-
heid, enz. 

Aanvaarding, herstel 

 
Na verloop van tijd komen vele familieleden tot 
een zekere vorm van acceptatie of aanvaarding van 
de toestand. Dit betekent dat men het bestaan van 
de ziekte, met alle beperkingen die erbij horen, on-
der ogen ziet zonder daarom in diepe wanhoop te 
verzinken. Gevoelens van pijn en verdriet zullen 
aanwezig blijven, maar de schuldgevoelens en 
agressie spelen een minder grote rol. Aanvaarding 
betekent ook dat men voor de patiënt zowel als 
voor zichzelf de meest haalbare oplossing kan kie-
zen. Men kan dan rekening houden met het welzijn 
van de patiënt en met de eigen draagkracht bij de 

Foto: Unsplash - Lina Trochez  
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keuze van de verschillende alternatieven: zelf de 
zorg volledig op zich nemen, ondersteuning door 
professionele hulp in de thuissituatie, opname in 
een WZC of nursinghome. Aanvaarding betekent 
ook dat de familie de patiënt heeft leren accepteren 
als een persoon die steeds verandert, een persoon 
die niet meer dezelfde is als voorheen. 
 
Niet iedereen komt even snel tot aanvaarding. Vol-
ledige aanvaarding wordt, zolang de zieke persoon 
leeft, wellicht door niemand bereikt. Sommigen 
zullen het verlies pas aanvaarden wanneer ze, na het 
overlijden van het familielid, het rouwproces volle-
dig hebben doorgemaakt.  
 
Er wordt van uitgegaan dat mensen na het overlij-
den van een dierbare vier taken dienen te volbren-
gen. Dat zijn: het aanvaarden van het verlies; het 
voelen van de pijn die het gevolg is van het verlies; 
het aanpassen aan een leven en een situatie waarvan 
de overledene geen deel meer uitmaakt; de overle-
dene emotioneel een plek geven en verder leven 
zonder hem. 
Bij chronische aandoeningen zoals de ziekte van 
Huntington beginnen deze taken al lang voor het 
moment dat je partner of ouder overleden is en 
meestal ben je met verschillende rouwtaken tegelij-
kertijd bezig. Verlies dringt meestal maar geleide-
lijk door. Verstandelijk begrijp je dat je partner cog-
nitief achteruitgaat; emotioneel is het een hele klus 
om ook in de dagelijkse realiteit te accepteren dat 
dit gevolgen heeft voor zijn gedrag en jullie relatie. 
Aangezien je familielid nog leeft, word je steeds 
opnieuw geconfronteerd met nieuw verlies en is het 
aanvaarden van verlies en het voelen van de pijn die 
het gevolg ervan is een continu proces. Naarmate je 

familielid zieker wordt, zal dit ook leiden tot grote 
of minder grote veranderingen in jullie leven. De 
mate waarin dit het geval is, is onder meer afhanke-
lijk van de rol die je familielid vervulde. Als je part-
ner bijvoorbeeld steeds het belastingformulier in-
vulde, zal je dit nu zelf moeten regelen of als hij 
wordt opgenomen in een zorginstelling, kom je 
thuis in een leeg huis. 
 
Verder leven zonder je zieke partner, nieuwe ban-
den aangaan en weer richting vinden in je leven is 
misschien wel de moeilijkste taak van allemaal. Je 
partner is immers nog niet dood maar de persoon 
die je leven heeft gedeeld, is er niet meer. Soms 
herken je nog flitsen van de persoon op wie je ver-
liefd werd, maar soms is hij zo teruggetrokken en in 
zichzelf gekeerd dat je nog amper contact kunt ma-
ken. Sommige mensen hebben al zoveel verdriet 
gehad tijdens het ziekteproces dat ze nauwelijks 
energie hebben om te rouwen als de persoon sterft. 
Pas na het overlijden kun je ten volle rouwen, niet 
alleen om de mens die werd getroffen door de ziek-
te van Huntington, maar ook om het verlies van de 
mens die hij was voordat hij deze ernstige aandoe-
ning kreeg. 
 

Gerd(a) De Coster 
 
Bronnen: 
 

Rouw en verlies bij familieleden van dementeren-
den. Brochure van het Expertisecentrum dementie 
Vlaanderen. http://www.dementie.be 
 

Helpen bij verdriet en rouw. Manu Keirse (2008) 
Uitgeverij Lannoo. 
 

Foto: Unsplash - Humam 
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ENROLL-HD 
 

Op zoek naar mensen die samen met wetenschappers willen mee-
werken aan een betere kennis van de ziekte van Huntington 

Ann-Julie Trippas is 25 jaar jong. Ze studeerde Biomedische Wetenschappen aan de UHasselt. Sinds 
oktober 2019 werkt zij als studiecoördinator in het UZ Leuven. De studies die zij coördineert betreffen 
vooral bewegingsstoornissen, zoals bv. de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington. Ze werkt 
samen met prof. Wim Vandenberghe en Petra Weckx, haar collega-studiecoördinator. 

We ontmoetten elkaar, en Bea De Schepper, op af-
stand via een Zoom-gesprek. 
 
Ann-Julie 
 

Ik ken persoonlijk geen patiënten noch families met 
de ziekte van Huntington maar ik ben wel altijd ge-
ïnteresseerd geweest in neurologische aandoenin-
gen. Dat boeit me onder andere omdat op dit mo-
ment het onderzoek van de hersenen nog echt ruim-
te geeft voor nieuwe inzichten en ontdekkingen. En 
natuurlijk het feit dat de ziekte van Huntington nog 
steeds niet kan behandeld worden. Meewerken aan 
een kans om die ziekte (en ook Parkinson) te kun-
nen behandelen, dat heeft me altijd al geïnspireerd. 
Dat is wat mij drijft om hier op de dienst neurolo-
gie elke dag verder te werken aan dit onderzoek. 
 
De huntingtonpatiënten die we volgen, kennen we 
via Enroll-HD. We zien de patiënten jaarlijks. De 
meeste mensen die bij ons meedoen met Enroll-
HD, zijn mensen die nog geen symptomen hebben. 
Ook zijn er een aantal deelnemers die beginnende 
symptomen hebben. Ten slotte zijn er ook 
enkele deelnemers die negatief getest zijn 
of die nog geen predictieve test gedaan 
hebben en zieken in de familie hebben. 
 
Hoe vinden jullie die mensen? 
 

Ann-Julie 
 

Wij nodigen vooral mensen uit die we ken-
nen via onze huntingtonraadplegingen en 
via ons genetisch testprogramma. Aan hen 
vragen we of ze willen deelnemen aan on-
ze studie die patiënten opvolgt gedurende 
een lange tijd. Onlangs hebben we ook een 
webinar gegeven samen met de Huntington 
Liga om ook via deze weg mensen te vin-
den die willen deelnemen aan onze studie. 

Waarom zijn jullie eigenlijk op zoek naar meer 
deelnemers voor Enroll-HD? 
 

Ann-Julie 
 

Eerst en vooral proberen wij de ziekte van Hunting-
ton beter te begrijpen, hoe meer deelnemers, hoe 
meer informatie. Anderzijds is het ook een platform 
waar wij aan mensen kunnen vragen of ze bereid 
zijn om deel te nemen aan andere klinische studies. 
Daarbij denk ik aan behandelingsstudies maar ook 
aan studies met nieuwe hersenscans. En uiteraard 
hoe groter ons platform van mogelijke deelnemers 
is, hoe meer onze kennis kan groeien. 
 
Is het moeilijk om mensen te overtuigen om mee te 
doen? 
 

Ann-Julie  
 

Nee, de grootste inspanning voor ons is deelnemers 
zoeken/bereiken. Ze overtuigen is minder moeilijk. 
Wie deelneemt, moet maar één keer per jaar bij ons 
langskomen en dan wordt o.a. een bloedstaal afge-

Het Enroll-HD-team:  
Petra Weckx, prof. Wim Vandenberghe, Ann-Julie Trippas 
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nomen. We kijken dan ook naar veranderingen in 
motoriek, cognitieve toestand of medicatiegebruik 
en vragen of er andere dingen zijn gebeurd, een 
operatie bijv. die een invloed kunnen hebben op 
hun toestand. Het onderzoek kan twee uur duren, 
maar meestal zijn we na een uurtje, anderhalf uur al 
klaar. 
 
Hoeveel deelnemers telt jullie onderzoek van-
daag? 
 

Ann-Julie 
 

In Vlaanderen gaat het momenteel om 38 deelne-
mers. Wij zijn uiteraard niet het enige onderzoeks-
centrum die deze studie uitvoert. Het gaat om een 
wereldwijde studie. In totaal nemen 19 landen deel. 
Op 174 sites en ziekenhuizen, verspreid over 4 ver-
schillende werelddelen, wordt informatie verza-
meld over de ZvH. UZ Leuven is de enige Enroll-
HD-site in Vlaanderen. In Nederland heb je sites in 
Leiden, Nijmegen en Maastricht. 
 
Hoe moeilijk is het dan om mensen te bereiken? 
 

Bea 
 

Wij geven via de Huntington Liga informatie over 
Enroll-HD. Wij vragen niet wie al dan niet mee-
doet. Wij hebben geleerd om daarover zeer discreet 
te zijn. Het blijft nog steeds moeilijk, omwille van 
het dominante karakter van de ziekte. Men wil niet 
geweten hebben dat men uit een familie komt met 
die ziekte. Wij hebben ook heel weinig mensen die 
hun gezicht willen lenen voor informatiecampag-
nes. In veel families is dit nog steeds een groot ta-
boe. Mensen willen misschien wel meewerken aan 
een interview in Dominant maar sommigen doen 
dat liefst niet onder hun eigen naam. 
 

Ann-Julie  
 

De mensen die bij mij komen via de klinische prak-
tijk, hebben al een gesprek gehad met prof. Wim 
Vandenberghe. Als ze bij ons komen, weten ze ook 
dat wij gebonden zijn aan het beroepsgeheim. In de 
studie komen geen namen voor en de data die wij 
verzamelen, worden verwerkt onder een pseudo-
niem. Stel: wij nemen jaarlijks een bloedstaal van 
mensen die daarmee instemmen. Die stalen worden 
nooit op naam gezet. Die krijgen een bepaald stu-
dienummer en op die manier worden ook alle ande-
re data verzameld. Dus prof. Vandenberghe en ik 

weten wel dat nummer X persoon A is, maar nie-
mand anders weet dat. Die privacy wordt zeer strikt 
gegarandeerd. De mensen die bij ons langskomen, 
zijn ook heel gemotiveerd. Wij hebben, naast oude-
re deelnemers, ook heel veel jonge deelnemers in 
de studie. Ons publiek is een beetje divers zeg 
maar. Het is voor ons belangrijk om 4 categorieën 
van mensen te bereiken: degenen die negatief getest 
hebben, degenen die iemand in de familie hebben 
met ZvH en die de test nog niet gedaan hebben, 
deelnemers die nog geen symptomen hebben en 
mensen met symptomen maar nog heel vroeg in de 
ziekte. Degenen die verder in de ziekte gevorderd 
zijn, mogen we niet opnemen in deze studie, omdat 
de studie vooral gericht is op het begin van ziekte 
van Huntington. 
 

Bea 
 

Vroeger dacht men dat de ziekte begon als de men-
sen ongecontroleerde bewegingen maakten, maar 
nu weet men dat de ziekte al veel vroeger begint en 
dat er dan al een cognitieve verandering heeft 
plaatsgevonden bij hen. Men hoopt eveneens om in 
deze studie een antwoord te vinden op de vraag 
wanneer de ziekte juist begint. 
 
Hoelang loopt die studie al? 
 

Ann-Julie 
 

De studie loopt op onze site al sinds 2018. Daar-
voor liep er een gelijkaardige studie, genaamd RE-
GISTRY, die beperkt was tot Europa. Enroll-HD is 
wereldwijd. 
 
En is er hoop? Is er licht aan het einde van de 
tunnel? 
 

Ann-Julie 
 

Wel omdat wij als platform dienen om klinische 
studies naar de ZvH te vergemakkelijken, kunnen 
wij het alleen maar aanmoedigen dat mensen deel-
nemen, want hoe meer studies er gebeuren, hoe 
groter de kans op succes.  
 

Ann Mulders en Bea De Schepper 
 
Meer weten over Enroll-HD: www.enroll-hd.org 
Contactadres in het UZ Leuven: 
ann-julie.trippas@uzleuven.be of telefonisch op het 
nummer 016 34 64 51. 
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INFORMATIE EN UITNODIGINGEN VAN DE HUNTINGTON LIGA VIA E-MAIL 
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KLINISCH ONDERZOEK: STAND VAN ZAKEN 

De stopzetting van het Roche-onderzoek gebeurde 
op advies van het Independent Data Monitoring 
Committee (iDMC). Dit comité bestaat uit een 
groep van onafhankelijke deskundigen die de gege-
vens van het lopende onderzoek vanaf het begin 
hebben gevolgd. Deze comités zijn dus per definitie 
volledig gescheiden van de patiënten, artsen en far-
maceutische bedrijven die bij het onderzoek betrok-
ken zijn. Hun enige taak is om het onderzoek perio-
diek te controleren om te bepalen of het al dan niet 
moet worden voortgezet. Over het algemeen stellen 
zij twee soorten vragen: ten eerste, zijn er onver-
wachte veiligheidsproblemen? Als, bijvoorbeeld, 
alle mensen die een medicijn kregen, een heel 
vreemd symptoom begonnen te krijgen, zou dit co-
mité dat zien en opdracht geven tot stopzetting van 
het proces. Ten tweede kunnen zij vaststellen dat de 
kans op enig voordeel voor de deelnemende patiënt 
uiterst onwaarschijnlijk lijkt.  
 
Ondertussen vond de jaarlijkse CHDI Therapeutics 
Conference plaats (https://nl.hdbuzz.net/304, 
https://nl.hdbuzz.net/305, https://nl.hdbuzz.net/306) 
en werden er meer details bekend. Er is geen enkele 
manier om de waarheid te verzachten: bij patiënten 
die het middel toegediend kregen, werden de symp-
tomen niet beter vergeleken met patiënten die een 
placebo kregen. Er waren geen problemen met de 
veiligheid van het middel. Wel werd vastgesteld dat 
de ventrikels een groter volume hadden. Ventrikels 
zijn de structuren die het hersenvocht produceren 

en vervoeren doorheen de schedelholte. Het is 
moeilijk om deze informatie te interpreteren en een 
verdere analyse is nodig. 
 
Het middel van Wave was specifiek gericht op de 
mutante versie van het huntingtine-eiwit en is niet 
geschikt voor alle huntingtonpatiënten. Het goede 
nieuws is dat de normale versie van het eiwit intact 
bleef tijdens de behandeling en dat er geen veran-
dering was in de niveaus Nfl. Nfl is een biomarker 
die de ontstekingsactiviteit in de hersenen meet. 
Wave ontwikkelt nu een derde ASO met een verbe-
terde chemische structuur die in de nabije toekomst 
in klinische onderzoeken zal worden getest. 
Hoewel de onderzoeken met Roche en Wave niet 
zijn verlopen zoals we hadden gehoopt, is er nog 
steeds een brede consensus onder veel onderzoe-
kers dat het verminderen van huntingtine een po-
tentieel veelbelovende benadering zou kunnen zijn 
voor de behandeling van de ZvH. ASO’s zijn ech-
ter niet de enige manier om de niveaus van het 
huntingtine-eiwit te verlagen en andere bedrijven 
gebruiken andere strategieën. 

Het bedrijf uniQure heeft een therapie ontwikkeld 
met de naam AMT-130 waarvan ze hopen dat het 
een eenmalige behandeling zou zijn voor de ziekte 
van Huntington. AMT-130 wordt toegediend via 
een hersenoperatie en gebruikt een virus om de be-
handeling door de hersenen te verspreiden. De be-
handeling richt zich op de genetische boodschap-

Het klinisch onderzoek naar behandelingen voor de ziekte van Huntington kreeg de laatste maanden af 
te rekenen met tegenslagen. Zo werd het fase 3-onderzoek van Roche met tominersen, een ASO-medicijn 
dat het huntingtine-eiwit moet verlagen, stopgezet. Daarnaast maakte Wave Life Sciences bekend dat de 
ontwikkeling van twee ASO’s die ze hadden getest bij mensen met de ziekte, wordt stopgezet. 
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pen van zowel het schadelijke als het normale hun-
tingtine-eiwit. Het resultaat is dat beide worden 
verlaagd. 

Begin april kregen de eerste zes vrijwilligers hun 
behandeling. In een volgende fase worden er in de 
VS nog 16 patiënten behandeld en zullen 15 patiën-
ten in Europa het middel krijgen in een open-
labelonderzoek. De aard van deze gentherapie bete-
kent dat de behandeling onomkeerbaar is. AMT-
130 veroorzaakt een permanente verandering in 
elke hersencel waar het terechtkomt. Er wordt na-
melijk een nieuw stukje genetisch materiaal geïn-
troduceerd, dat het recept om het huntingtine-eiwit 
te fabriceren, wijzigt. De hoop is dat deze eenmali-
ge behandeling de symptomen van de ziekte ver-
traagt. 

Hersenchirurgie of regelmatige ruggenprikken zijn 
geen ideale behandelingsmethoden en zouden zeker 
niet breed toegankelijk zijn voor iedereen met de 
ZvH. Omdat ASO’s grote en omvangrijke molecu-
len zijn, kunnen ze de bloed-hersenbarrière niet 
passeren. De bloed-hersenbarrière is een inge-
bouwd beveiligingssysteem. Het bestaat uit een net-
werk van bloedvaten die belangrijke voedingsstof-
fen doorlaten en schadelijke stoffen tegenhouden. 
Helaas houdt de bloedhersenbarrière vaak ook le-
vensreddende medicijnen tegen. Hierdoor kunnen 

de huidige ASO's enkel de huntingtineniveaus in het 
centrale zenuwstelsel verlagen.  

De tot dusver ontwikkelde huntingtineverlagende 
therapieën met kleine moleculen zijn niet in staat 
om de genetische boodschap op dezelfde manier te 
onderbreken als ASO’s of gentherapiebenaderingen. 
In plaats daarvan richten zij zich op de machinerie 
in onze cellen die genetische boodschappen snijdt, 
plakt en voorbereidt voor het maken van eiwitten, 
een proces dat splicing wordt genoemd. Deze kleine 
moleculen worden door wetenschappers daarom 
vaak splicing-modulatoren genoemd.  

Er wordt ook grote vooruitgang geboekt in de gen-
technologie die nieuwe manieren biedt om verschil-
lende ziekten te behandelen. De RNA-vaccins die 
zijn ontwikkeld voor covid-19, zijn slechts één ver-
bazingwekkend voorbeeld, maar er zijn ook bedrij-
ven die werken aan nieuwe genetische technologie-
ën om de ZvH te behandelen. 

Dit is slechts een kleine selectie uit de talloze klini-
sche onderzoeken en studies die momenteel aan de 
gang zijn. Een volledig overzicht vind je op https://
nl.hdbuzz.net/303. 

Gerd(a) De Coster 

De Huntington Liga nodigt hierbij alle partners uit voor een 
bijeenkomst 

 
 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 OM 13U00  
MECHELEN 

 

 
Wij spreken af aan de hoofdingang van het  station.  

Let op: NIET station Mechelen-Nekkerspoel,  
WEL station Mechelen 

 

Inschrijving verplicht bij de Sociale Dienst van de Huntington Liga 
(ten laatste donderdag 9/09) 

 
telefoon: 016 45 27 59 

e-mail: socialedienst@huntingtonliga.be 
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MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE WEBSITE 
Eind vorig jaar heeft de Huntington Liga een oproep gelanceerd op de website van De Warm-
ste Week om vrijwilligers te vinden die onze website in een nieuw kleedje wilden steken. Er 
meldde zich een studente in het kader van haar opleiding in de AP Hogeschool - Antwerpen. 
Wij willen Dorien hier dan ook bedanken voor haar inzet. 
  
Graag stellen wij hier de mogelijkheden van de nieuwe website eventjes aan jullie voor. Het 
was de bedoeling om de website aantrekkelijker en vooral toegankelijker te maken en wij 
denken dat dit gelukt is. Zoals hieronder zal blijken, kan je er heel wat nuttige informatie vin-
den. 
 

Neem zeker eens een kijkje! 

Onder het blokje Huntington 
Liga wordt de werking van de 
liga voorgesteld. Naast de So-
ciale Dienst worden alle wer-
kingen die gedragen worden 
door de betrokkenen, voorge-
steld. Je vindt informatie over 
de vakantiewerking, de regio-
werking, de jongeren-, gendra-
gers- en partnerbijeenkomsten. 

Wanneer je het blokje Ziekte 
van Huntington aanklikt, krijg 
je informatie over de verschil-
lende aspecten van de ziekte 
zoals het ziektebeeld, de erfe-
lijkheid, de diagnose,…. 
Je kan telkens het item dat je 
interesseert, aanklikken. 
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Dit onderwerp is nieuw op onze website. 
We hebben hier enkele korte getuigenissen verzameld 
van mensen betrokken bij de ziekte van Huntington. 
We weten dat deze getuigenissen waardevol zijn voor 
betrokkenen. Voel je je geroepen om ons iets te ver-
tellen over jouw eigen ervaringen, laat ons dat zeker 
weten. 

Op de website kan je ook doorklikken 
naar onze Facebookpagina.  
Het is de bedoeling dat je hierop recente 
informatie vindt over de werking van de 
liga. 

Via Publicaties kan je aan heel wat informa-
tie komen die van belang kan zijn voor be-
trokkenen, zowel risicodragers, patiënten als 
partners. We merkten dat weinig mensen op 
de vorige website hun weg vonden naar de-
ze informatie. Met de nieuwe website hopen 
we dat dit een stuk vlotter gaat.  
 
Wanneer je op Lees meer klikt bij Publica-
ties, krijg je het hiernaast afgebeelde over-
zicht. Daar kan je dan doorklikken naar de 
informatie die je nodig hebt. 
  

Rita Muyldermans 
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 Het evenwicht tussen veiligheid en onafhankelijkheid 

Een opmerking voor zorgenden  

Het verzorgen en ondersteunen van iemand met de ZvH kan een uitdaging zijn, zowel voor mantelzorgers 
als voor professionele hulpverleners. Als zorgende is het van belang dat je jouw grenzen bewaakt en niet 
alleen voor de huntingtonpatiënt, maar ook voor jezelf zorgt. 

De ziekte van Huntington (ZvH) is een complexe neurodegeneratieve ziekte die de getroffen per-
soon in heel wat van zijn mogelijkheden raakt. Naarmate de ziekte voortschrijdt, kunnen mensen 
met de ZvH de gevolgen van hun acties niet altijd meer correct inschatten en als gevolg daarvan 
zichzelf onbedoeld in risicovolle situaties brengen. 

Naarmate de ZvH vordert, slaag je er misschien niet altijd meer in om de dingen te doen zoals je dat ge-
woon was. Door vroegtijdig steun te zoeken bij mensen om je heen, heb je later een vertrouwde groep van 
mantelzorgers en professionele hulpverleners die je ondersteunen tijdens de verdere evolutie van de ziek-
te. Zorg ervoor dat bij het plannen van jouw toekomstige zorg, jouw wensen en voorkeuren duidelijk zijn.  

Een opmerking voor personen met de ziekte van Huntington 

 Wanneer je voor een huntingtonpatiënt zorgt, streef je naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit. 
Het behoud van de onafhankelijkheid en respect voor de keuzes van de patiënt spelen hierbij een 
belangrijke rol. Vaak is het zoeken naar een evenwicht waarbij zowel de zorgende als de patiënt zich 
goed voelt. 

 De beste zorg wordt geboden wanneer het gezin samen met de professionele hulpverleners een team 
vormt. 

 Het is belangrijk om op systematische basis een overleg in te plannen met de neuroloog en/of psy-
chiater. Ze kunnen de evolutie van de ziekte, de medicatie en de behandelingsopties bekijken, zodat 
de symptomen ten gevolge van de ziekte in de thuisomgeving beter hanteerbaar zijn.  

 Door het inzetten in de thuissituatie van een ergotherapeut, een kinesist en een logopedist kan de pa-
tiënt vaak wat langer zijn onafhankelijkheid bewaren. 

 De evolutie van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt. Daarnaast heeft niet elke patiënt evenveel 
last van dezelfde symptomen. De zorgbehoefte van elke patiënt kan dus erg verschillend zijn. Het is 
belangrijk om regelmatig een evaluatie van het vooropgestelde zorgplan te maken. 

 Het zorgplan moet ermee voor zorgen dat je beter voorbereid bent op mogelijke evoluties in de ziek-
te die tot bezorgdheid kunnen leiden. Het doel is om proactief te zijn en zo crisissituaties te vermij-
den of beter te beheersen. 

 De ziekte vermindert het vermogen van een persoon om met veranderingen om te gaan. Het is daar-
om belangrijk om de ondersteuning geleidelijk te introduceren bij de patiënt, m.a.w. start de kinesi-
therapie en de ergotherapie niet tegelijkertijd op. 

Veiligheidsoverwegingen 
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 Familie en vrienden kennen meestal de voorkeuren van de patiënt en weten hoe ze best met hem om-
gaan. Het is dus belangrijk om naar hen te luisteren. 

 Het is belangrijk om de wensen van de patiënt te respecteren, zolang zijn gedrag geen ernstig risico 
vormt voor hemzelf of voor de omgeving. Voorkom in ieder geval zoveel mogelijk om in een 
machtsstrijd met de patiënt terecht te komen. Probeer zolang mogelijk te onderhandelen over haalba-
re opties. 

 

Er bestaat heel wat informatie die je kan vinden op onze website of de website van zusterorganisaties uit 
andere landen. Hieronder geven we een overzicht van een aantal problemen, met daarbij de hulpverleners 
die eventueel ondersteuning kunnen bieden voor het probleem. Daarnaast geven we ook enkele tips en 
een aantal brochures die op onze website terug te vinden zijn. In deze brochures worden de problemen 
diepgaander behandeld.

Mogelijke risico’s bij mensen met de ziekte van Huntington 

Aard van het risico 
Professionele ondersteuning 
voor het probleem 

Beschikbare 
informatiebronnen 

 
Slik- en ademhalingsproblemen 

 
Logopedist 

 
Brochure: 
Slikproblemen bij huntingtonpatiënten 
Eten en drinken. Informatie en advies 
 

Infoblaadje voor  logopedisten: Lo-
gopedische behandeling voor spraak-
stoornissen 
www.huntingtonliga.be 
 

 
Problemen bij het autorijden 

 
Huisarts, neuroloog, psychia-
ter, CARA 

 
Brochure en infoblaadje: 
Autorijden 
www.huntingtonliga.be 
 

 
Tand- en mondzorg 

 
Tandarts, mondhygiëniste 

 
Ga regelmatig op controle bij de tand-
arts of mondhygiëniste. 
 

 

De belangrijkste tip die we je hier nu al kunnen geven is de volgende: 

http://www.huntingtonliga.be
http://www.huntingtonliga.be
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VERTALERS GEZOCHT! 

 
Evenwichtsproblemen - vallen 

 
Ergotherapeut, kinesithera-
peut, huisarts, neuroloog 

 
 Nodig de ergotherapeut uit om even-

tuele aanpassingen aan de omgeving 
van de patiënt te bekijken. 

 Start op tijd met een valtraining. 
 Overweeg een personenalarm. 
 

Infoblaadje: 
Veiligheid in en om het huis 
www.huntingtonliga.be 
 

 
Brandgevaar ten gevolge van 
koken, roken, verwarmingstoe-
stellen 

 
Ergotherapeut, huisarts 

 
 Maak zoveel mogelijk gebruik van 

brandveilig materiaal. 
 Plaats rook- en vuurmelders. 
 Plaats een brandblusapparaat en een 

branddeken. 
 Maak indien mogelijk gebruik van 

een rookrobot en een brandvrije 
schort. 

 Wanneer koken een risico wordt, 
schakel dan over op maaltijddiensten. 

 

 
Veiligheid in huis 

 
Ergotherapeut, thuisbegelei-
dingsdiensten 

 
Maak een afspraak met een van de hier-
naast genoemde diensten om te kijken 
welke aanpassingen in huis het risico 
kunnen beperken. 
 

Infoblaadje: 
Veiligheid in en om het huis 
www.huntingtonliga.be 

 
Onwillekeurige bewegingen 

 
Neuroloog, kinesitherapeut, 
ergotherapeut 

 
 Pas de omgeving van de patiënt aan, 

zodat hij zich gemakkelijk in en om 
het huis kan bewegen. 

 Maak gebruik van loophulpmiddelen. 
 Raadpleeg de neuroloog voor aange-

paste medicatie. 

 
Persoonlijke hygiëne 
  

 
Thuisverpleegkundige, 
thuisbegeleidingsdienst, 
familiehulp, huisarts 

 
 Neem preventief goede gewoonten 

op het vlak van zelfhygiëne aan. 
 Vraag ondersteuning van een thuis-

verplegingsdienst. 

 
Psychische problemen zoals 
onder meer angsten, impulsivi-
teit, grensoverschrijdend gedrag 

 
Huisarts, psycholoog, psy-
chiater en neuroloog 

 
Maak tijdig een afspraak met de huis-
arts. 
 

Infoblaadjes: 
 Cognitieve problemen bij hunting-

tonpatiënten 
 Depressie en de ziekte van Hunting-

ton 
 Reactief gedrag bij mensen met de 

ziekte van Huntington 
www.huntingtonliga.be  

http://www.huntingtonliga.be
http://www.huntingtonliga.be
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Seksuele problemen 

 
Huisarts, neuroloog, psychia-
ter 

 
Infoblaadje: Seksuele problemen  
 
Brochure: Seksualiteit bij de ziekte 
van Huntington 

 
Slaapstoornissen 

 
Huisarts, neuroloog, psychia-
ter 

 
Maak een afspraak bij de huisarts om de 
problemen te bespreken. 

 
Gewichtsverlies 

 
Huisarts, diëtist, logopedist, 
neuroloog 

 
Maak een afspraak bij de huisarts om de 
problemen te bespreken. Vraag eventu-
eel naar een doorverwijzing naar een van 
de hiernaast genoemde hulpverleners. 
 
Brochures: 
 Slikproblemen bij huntingtonpatiën-

ten 
 Eten en drinken 
www.huntingtonliga.be 

Bron: 
https://www.huntingtonsociety.ca/wp-content/uploads/2020/07/48-Safety-and-Independence-in-HD.pdf 

Vertaling en bewerking: Rita Muyldermans 

 

 

 

MANTELZORGERS VAN MENSEN MET DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON 
 

Een facebookgroep voor mantelzorgers 

 
Deze facebook groep wil mantelzorgers de kans geven om tips en ervaringen uit te wisselen en aller-
lei vragen te stellen als je leven een andere wending kreeg doordat je partner, je kind of iemand an-
ders uit je naaste omgeving getroffen werd door de ziekte van Huntington.   
 
Hoe kan je als mantelzorger lid worden van deze groep? 
 

- Je moet een eigen Facebookprofiel hebben. 

- In de zoekfunctie van Facebook typ je ‘mantelzorgers van mensen met de ziekte van Huntington’. 

- Je vraagt om lid te worden. 

- Daarop krijg je automatisch twee vragen voorgeschoteld: 

 1.  Ben je mantelzorger van iemand met de ziekte van Huntington? Ja/neen 

 2.  Ben je lid van de Huntington Liga? Ja/neen 

- Is het antwoord op beide vragen ‘ja’, dan keurt de Sociale Dienst jouw lidmaatschapsvraag voor 
de groep goed en dan word je lid van de groep. 

- Eénmaal je lid bent van de Facebookgroep, kun je ook zien wie de andere leden zijn; je kunt le-
zen wat er in de groep gepost wordt; je kunt zelf een bericht posten of beantwoorden. 

http://www.huntingtonliga.be
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NUTTIGE ADRESSEN 
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 

 

Spelonckvaart 30 
9180 MOERBEKE-WAAS 

 

Ondernemingsnummer: 415438528 
Bankrekening: BE59 4414 6189 2126 

KRED BE BB 
 

RPR Gent 

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. Laga  
 
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 
Lucy De Cat 
jongerenwerking@huntingtonliga.be 
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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 identificatienummer 
000037513. 

Huntington Liga VZW 
Krijkelberg 1 
3360 Bierbeek 
 

tel 016 / 45 27 59 
socialedienst@huntingtonliga.be 
www.huntingtonliga.be 
Ondernemingsnummer: 
415438528 
RPR Gent 

GIFTEN 

 

Voor giften van  
40 euro en meer  

ontvangt u  
een attest van  

fiscale vrijstelling 

 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

 
 

06-03/08/2021 Midweek De Kleppe, Everbeek 
 

03-05/09/2021 Ontspanningsweekend, Hotel Cecile, De Panne 
 

12/09/2021 Partnerbijeenkomst, station Mechelen om  
  13u00 bij de hoofdingang van het station 
 

24/09/2021 Regio Limburg - Genk, Familiebijeenkomst   
  om 19u30, Bijlokalen kerk, Lieve Vrouwstraat, 
  Genk 
 

08-10/10/2021  Patiëntenweekend, Parkhotel, De Panne 
 

17/10/2021 Ledendag om 12u00, Polyvalente zaal  
  bibliotheek Zemst, Schoolstraat 23  

MODERNE TIJDEN 

Mensen die graag hun uitnodigingen voor Liga-activiteiten per mail krij-
gen, 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 kan ook Dominant digitaal als pdf –file bekomen. Je kan ze dan mooi 
samen zetten in een map. 
 

Dit betekent minder papier in de brievenbus voor jou en voor ons minder 
administratie en portkosten. 
 

Ons e-mailadres: socialedienst@huntingtonliga.be 

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 ver-
melding «Abonnement Dominant » 
Voor leden van de Liga is de abonne-
mentsprijs in het lidgeld inbegrepen. 
Het lidgeld (12.50 euro) is niet fiscaal 
aftrekbaar. 
Voor giften van 40 euro en meer ont-
vangt u een attest van fiscale vrijstel-
ling. 

REDACTIERAAD 
 
 

Willy Cruysweegs 
Gerd(a) De Coster 
Dirk Liessens 
Rita Muyldermans 
Arie Roelandt 
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Michelle  zamelt geld in voor de 
Huntington Liga  
 

Michelle (11 jaar) heeft een actie op touw gezet 
om de Huntington Liga te steunen. 
 
Via Facebook en Instagram liet ze haar volgers 
weten dat haar Omama de ziekte van Huntington 
heeft en dat ze zelfgemaakte armbandjes ver-
kocht om het werk van de Liga te steunen.  
 
Ze heeft zo 200 armbandjes gemaakt waardoor 
de Huntington Liga 600 euro mocht ontvangen.  

 

 
Op zondag 17 oktober wil de Huntington Liga graag een extra Ledendag organise-
ren om onze leden de kans te geven elkaar terug te ontmoeten, hopelijk in coro-
navrije omstandigheden. 
Zoals gewoonlijk voorzien wij in een broodmaaltijd onder buffetvorm.  
 
Prof. Wim Vandenberghe zal ons op de hoogte brengen van de jongste ontwikke-
lingen op wetenschappelijk vlak. 
Verder zal er gewoon veel tijd zijn om elkaar terug te ontmoeten en bij te praten.  
 
 

Voor meer informatie of om in te schrijven:  
Sociale Dienst 
016 45 27 59 
socialedienst@huntingtonliga.be 

Hopelijk terug samen! 
 

LEDENDAG  
Zondag 17 oktober 2021 

ZEMST 
Polyvalente zaal Bibliotheek, Schoolstraat 23 

 


