
  Dominant 2/2022 

 

 P904154 

  

          EEN UITGAVE VAN DE HUNTINGTON LIGA VZW 

In dit nummer 
 

 Tijdig aanvragen van een persoonsvolgend budget 

 Wetenschappelijk onderzoek: hoever staan we? 

 Deel uitmaken van je gemeenschap 

 Het is een komen en gaan bij de Sociale dienst 

  DOMINANT 

 Driemaandelijks tijdschrift april - mei - juni 2022 jaargang 41 nr. 2 
 V.u.: A. Roelandt, Paardemarkt 20, 9520 St.-Lievens-Houtem 
 Afgiftekantoor: 3360 Bierbeek 

Foto via Jan Geyskens 

 P904154 



2 Dominant 2/2022 

 

 

 

Zeldzame helderblauwe lucht 
 
De laatste paar dagen had ik een beetje te veel in de tuin gescharreld. 'Werken' schrijven zou een be-
lediging zijn voor mensen die echt werken. Wat vermoeid door de arbeid maar voldaan kwam de ze-
tel goed van pas. Languit lag ik lekkerlui uit te rusten tot plots mijn aandacht werd getrokken door 
een zeldzame helderblauwe lucht. Hoe wonderlijk prachtig deed de blauwe lucht het jonge frisse 
groen van de bomen en de struiken glanzen. De duiven kwamen af- en aangevlogen, wellicht om er-
gens een veilig nest te bouwen. Mijn hart was vervuld van intense vreugde bij al dat wondermoois. Ik 
lag gewoon te genieten van de lucht tot plots een lange, witte staart van een vliegtuig de lucht bru-
taal doormidden sneed. Ik werd weer in de realiteit gegooid. Als het een foto was geweest, kon je 
met een schaar het tafereel gewoon in twee snijden. 
 
Het voorval bracht in mijn hoofd allerlei gedachten op gang. We denken zo vaak dat alles hetzelfde 
zal blijven en vergeten dat alles zo veranderlijk is. Het heeft me geleerd dat het goed is om even halt 
te houden in het moment. De blauwe lucht is daar maar voor enkele ogenblikken en als we niet van 
die kleine ogenblikken kunnen genieten, dan is het voorbij. Met genieten bedoel ik dat ik me bewust 
ben van het ogenblik, van het NU en niet wacht op een volgend ogenblik. Ja, ik weet het, het is mis-
schien wat filosofisch gezeur maar ik heb nu begrepen dat ik voor geluk niet moet wachten op grote 
gebeurtenissen die ooit eens zullen komen. En vele kleine momentjes van geluk maken het ook 
groot. 
 
Een andere gedachte die me overviel, was de herinnering aan de verplichte lockdown in 2020. Toen 
had ik de wekker gezet om midden in de nacht naar de stilte te luisteren. Zalige momenten. Wat ben 
ik blij dat ik dat toen heb gedaan. Van de nood een deugd maken noemen ze dat. Het moment bij zijn 
vel nemen. Niet laten ontglippen. Zo zijn er tal van voorvallen die zich onverwacht voordoen en als je 
dat moment laat voorbijgaan, dan is de kans groot dat het zich niet meer voor jou herhaalt. Als je 
naar de lucht kijkt, zie je hoe wolken voorbijdrijven. Zelden blijven ze onbeweeglijk. Zelden heb je 
lang de blauwe lucht voor jou alleen. Het is een voortdurend wisselend spel. Een supermooi boeiend 
schouwspel dat ons attent maakt op het verglijden van de tijd waarin niets hetzelfde blijft. 
 
Een andere gedachte die bij me opkwam, is de realiteit dat zoveel huntingtonpatiënten vaak gekluis-
terd zijn aan bed of zetel, of de ruimte waarin ze verblijven. Ik ga vaak op bezoek bij een vrouw die 
reeds enkele jaren het bed niet meer kan verlaten. Haar wereld beperkt zich o.a. tot het zicht dat ze 
heeft vanuit haar bed. Vanuit je ziekbed blijf je steeds vanuit dezelfde hoek naar de wereld kijken. 
Haar beeld lijkt onveranderlijk hoewel er veel beweging is op straat en hoewel er op zondag veel 
wandelaars voorbijkomen, beleeft ze er geen vreugde meer aan. Hoewel de lucht zich in verschillen-
de gedaantes manifesteert, ziet ze dat niet meer. 
 
Ik kan opstaan uit de zetel en me verplaatsen en dus verandert telkens mijn zicht op de tuin, maar ik 
vraag me af hoe het zicht op de tuin zou evolueren als ik zoveel jaar naar hetzelfde moet kijken. Toch 
een hele zware opgave voor patiënten. Misschien kunnen we meer attent zijn voor deze problema-
tiek. In ons jachtig leven staan we niet stil bij de vraag hoe mensen vanuit zetel of ziekbed de tijd be-
leven. Ik hoop dat ze toch hier en daar wat glimpjes mogen opvangen die hun wereld weer een beet-
je opfleuren. 
 
Aan iedereen wens ik een mooie zomer toe en geniet van de kleine momenten die plots je hart en 
ziel beroeren. Laat ze niet ongemerkt voorbij gaan. 
 

Magdalena Van Renterghem 
Waarschoot-Lievegem juni 2022 
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 Van de redactie 

Panta Rhei, niets blijft hetzelfde 
 
Lessen in ‘gelukkig zijn’, bestaat dat ? Jazeker, lees Magda’s kolom met talrijke tips om zelfs in moeilij-
ke omstandigheden ‘gelukkig te zijn’. Magda neemt ons mee in haar tuin. Misschien tegen haar wen-
sen in is zij de filosofe en illustreert zij hoe dat geluk verborgen ligt in kleine dingen en hoe vluchtig 
het is. Alles stroomt, verandert, niets blijft hetzelfde meende Heraclitus, de Griekse filosoof. Toch kan 
het eenvoudig zijn, leer dat geluk ontdekken, leer ervan genieten. En ja, zelfs de huntingtonpatiënt 
die gekluisterd is aan bed kan nog genieten van die helderblauwe lucht die de lente ons geeft. 
  
Lieve lezer, ikzelf ben ‘gelukkig’ met de veranderingen, met het ‘nieuwe bloed’ dat door onze vereni-
ging stroomt. De Huntington Liga leeft! ‘Nieuwe mensen’ hebben onze vereniging versterkt. Maar an-
derzijds maakt het afscheid van Rita en Pascaline me toch weemoedig. Na decennia van toewijding is 
voor hen het ogenblik gekomen. Een lichtpunt echter is het ‘nieuwe bloed’. Charlotte en Ingrid ne-
men hun taak ter harte en schrijven over het komen en gaan bij de Sociale dienst. Charlotte etaleert 
haar redactionele capaciteiten in nog enige andere artikels. Zij geeft haar indruk over een studiedag 
voor professionelen en ervoer deze kennismaking als boeiend en inspirerend. Charlotte plaatst ook 
een oproep om vrijwilligers te vinden. Vrijwilliger zijn doe je voor het goede doel maar helpt ook om 
‘gelukkig te zijn’. Een interview met Frans en Suzy, die twintig en tien jaar ervaring in vrijwilligerswerk 
hebben, sluit hierbij goed aan. 
 
De verzorging van een huntingtonpatiënt organiseren is geen sinecure. Op de Ledendag heeft Lut 
Haentjes een uiteenzetting gegeven over het aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) om 
die zorg te helpen organiseren en over de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Charlotte en Lut 
geven met een stappenplan een helder overzicht van de procedure. Nadien volgen enige nuttige web-
adressen en een lijst met nuttige afkortingen. Interessant voor personen die zorg of begeleiding wen-
sen in te kopen. 
 
Dirk Liessens, begenadigd causeur, vergaste ons op de Ledendag met een bijzonder boeiende lezing 
over de stand van zaken in het onderzoek en de behandeling van de ziekte van Huntington. Hij begint 
zijn overzicht in het jaar nul, 1993, toen het huntington-gen ontdekt werd, en eindigt met de succes-
sen en mislukkingen van vandaag. Dirk besluit dat nooit voorheen de kansen en uitzicht op een ingrij-
pen in het ziekteproces groter waren, maar dat alles vraagt tijd. Tegenslagen zijn inherent verbonden 
met onderzoek, maar succes komt! Deze hoop mag ons 
vandaag echter niet blind maken voor de zorgen en de 
noden van de patiënt, de families en de mantelzorgers…  
Het artikel over deel uitmaken van jouw gemeenschap 
sluit hierbij goed aan want dat is heilzaam voor de be-
trokkenen. 
 
Wat kan ik hieraan toevoegen? Magda’s boodschap her-
halen, kijk uit naar die helderblauwe lucht en een rots-
vast geloof hebben in de woorden van dokter Dirk dat 
betere tijden komen. Wij zien elkaar weer in september.  
Beloofd? 
 

Arie Roelandt 

Inhoudsopgave  
 
Zeldzame helderblauwe lucht       2 
Van de redactie          3 
Tijdig aanvragen van een persoonsvolgend budget 
(PVB) voor het organiseren van de zorg    4 
Wetenschappelijk onderzoek: hoever staan we?  8 
Impressies studiedag voor professionelen  
11 maart 2022           13 
De vrijwilligers van de Liga zoeken versterking! Iets 
voor jou?           14 
Deel uitmaken van jouw gemeenschap    16 
Psychosociale problematiek bij de ziekte van  
Huntington           17 
Het is een komen en gaan bij de Sociale dienst  18 
Nuttige adressen          21 
Activiteitenkalender         22 
Onze activiteiten in beeld        23 
2022 heeft nog twee Liga -weekends in petto  24 



4 Dominant 2/2022 

 

 

Tijdig aanvragen van een persoonsvolgend bud-
get (PVB) voor het organiseren van de zorg 

Op de Ledendag die op zondag 20 maart 2022 
doorging, gaf Lut van de Sociale dienst een uit-
eenzetting over het belang van het tijdig aan-
vragen van een persoonsvolgend budget (PVB) 
voor het organiseren van de zorg. In dit artikel 
leggen we de procedure en de moeilijkheden 
die eraan verbonden zijn nog eens uit. 
 
De aanvraag van een PVB gebeurt bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). Om een beroep te kunnen 
doen op het VAPH, dien je aan drie voorwaar-
den te voldoen: 1) jonger zijn dan 65 jaar, 2) er-
kend zijn als persoon met een handicap en 3) in 
Vlaanderen of het Brussels hoofdstedelijk ge-
west wonen. Binnen het VAPH spreekt men van 
Trap 1 en Trap 2. Je bevindt je in Trap 1 voordat 
je een budget krijgt. Je kan dan reeds reguliere 
hulp of hulp via het VAPH krijgen. Reguliere 
hulp omvat o.a. poetshulp, gezinshulp en kin-
deropvang. Hiervoor moet je geen aanvraag in-
dienen. Daarom kreeg het ook de naam recht-
streeks toegankelijke hulp (RTH). Dit hulpaan-
bod is beperkt in tijd: het gaat om kortverblijf, 
thuisbegeleiding en/of dagopvang. Het PVB be-
hoort tot Trap 2. 
 
Het persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen 
 
Het PVB is bedoeld om zorg of begeleiding in te 
kopen. Het kan hierbij gaan om zorg binnen het 
eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, indivi-
duele begeleiders (persoonlijke assistenten), pro-
fessionele zorgverleners en/of vergunde zorg-
aanbieders. Het kan m.a.w. gaan om ondersteu-
ning die thuis of residentieel aangeboden wordt. 
 
De toeleiding naar Trap 2 bestaat uit alle stap-
pen die je moet zetten om een budget te krijgen. 

Stap 1 – Je vraag in kaart brengen 
(vraagverheldering) 
 
Je dient een aantal zaken na te gaan zodat je in 
kaart kan brengen welke vormen van zorg en on-
dersteuning voor jou het meest geschikt zijn: 
 Welke activiteiten wil je uitvoeren op vlak 

van wonen, werken, dagbesteding, vrije 
tijd, vorming, mobiliteit, sociale contacten, 
emotioneel welbevinden ...? 

 Bij welke van die activiteiten doen zich pro-
blemen voor en wanneer? 

 Wat zijn je sterktes en zwaktes? 
 Hoe leef je en hoe wil je leven? 
 Welke hulpmiddelen heb je al? 
 Welke ondersteuning krijg je al? 
 Is de ondersteuning die je al krijgt voldoen-

de of niet, en waarom niet? 
 Wie zou jou kunnen helpen, nu, in de toe-

komst of wanneer je huidige ondersteu-
ning wegvalt? 

 
Zorgen voor dergelijke vraagverheldering kan op 
verschillende manieren. Je kan er hulp voor vra-
gen aan een dienst ondersteuningsplan (DOP), 
een dienst maatschappelijk werk van het zieken-
fonds of een gebruikersvereniging. Via de tool 
www.mijnondersteuningsplan.be kan je zelf aan 
de slag. 
 
Een DOP-medewerker gaat samen met jou en 
de mensen die je belangrijk vindt en vertrouwt, 
aan het werk. Er wordt vertrokken vanuit jouw 
eigen ideeën, wensen en mogelijkheden. Je zit 
regelmatig met deze dienst samen om: 
 De vragen, wensen en ondersteuningsno-

den in kaart te brengen 
 Te bespreken wat je zelf kan doen of waar-

in je gezin je kan ondersteunen  

http://www.mijnondersteuningsplan.be
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 Gepaste ondersteuning te zoeken in de 
buurt, bij eerstelijnsdiensten of gespeciali-
seerde diensten 

 Een ondersteuningsplan op te maken 
 Ervoor te zorgen dat je ondersteuningsplan 

opgevolgd wordt 
 
Een dienst maatschappelijk werk van het zieken-
fonds maakt deel uit van het ziekenfonds en 
werkt daarom vnl. voor de eigen leden. 
 
Ook een gebruikersvereniging kan je bij deze 
stap ondersteunen. Gebruikersverenigingen zijn 
organisaties die personen met een (vermoeden 
van) handicap vertegenwoordigen. Ze maken je 
wegwijs in de mogelijkheden voor ondersteuning 
door het VAPH en in het hulpverleningsaanbod. 
 
Via de tool dien je bij de vraagverheldering 
a.d.h.v. een vragenlijst in kaart te brengen wat je 
kan, wat je wil en welke hulp er reeds is. Dit no-
teer je zo concreet mogelijk: dagactiviteiten, ar-
beid, vrije tijd, gezondheid, enz. 
 
Als uit deze vraagverheldering blijkt dat je nood 
hebt aan intensieve en frequente handicapspeci-
fieke ondersteuning, dan kan je een PVB aanvra-
gen (zie stap 2). 
 
 
 

Stap 2 – Ondersteuningsplan (OP PVB) invullen 
en indienen 
 
In het officiële ondersteuningsplan (OP PVB) geef 
je weer wat je huidige situatie is, wat je huidige 
functioneren is en welke ondersteuning reeds 
aanwezig is, wat je vraag naar zorg en ondersteu-
ning is, en wat de dringendheid van de vraag is. 
Je dient concreet te berekenen hoeveel uren, 
dagen en/of nachten er hulp nodig is. Je dient 
tevens aan te geven of het om globale of indivi-
duele hulp gaat, om psychologische hulp of om 
residentiële hulp. 
 
De globale ondersteuningsfuncties ‘dag- en 
woonondersteuning’ druk je uit in aantal dagen/
nachten per week. De individuele ondersteu-
ningsfuncties 'praktische hulp' en 'globale indivi-
duele ondersteuning' geef je weer in uren per 
week. De individuele ondersteuningsfunctie 
'psychosociale begeleiding' druk je uit in aantal 
'begeleidingen' per week (met een maximum van 
twee per week). Voor de ondersteuningsfunctie 
‘oproepbare permanentie’ geef je enkel aan of je 
die al dan niet nodig hebt. 
 
Als je dat wenst, dan kan je voor het invullen van 
je OP PVB opnieuw een beroep doen op een 
dienst ondersteuningsplan (DOP), een dienst 
maatschappelijk werk van het ziekenfonds of 
een gebruikersvereniging. 

Figuur: VAPH. De vijf concentrische cirkels staan voor de verschillende mogelijke bronnen van onder-
steuning voor de persoon  
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Stap 3 – Multidisciplinair verslag (MDV) laten 
opmaken 
 
Nadat je je OP PVB hebt opgemaakt, dien je bij-
komend een multidisciplinair verslag (MDV) te 
laten opmaken. Dit gebeurt door een VAPH-
erkende dienst, nl. een multidisciplinair team 
(MDT) van de mutualiteit of een andere erken-
de dienst. Zo’n team of dienst maakt het verslag 
op a.d.h.v. het Zorgzwaarte Instrument (ZZI). Het 
verslag beschrijft objectief wat de handicap is, 
wat de ondersteuningsnoden zijn en wat de drin-
gendheid van de vraag is. Op die manier bepaalt 
men de B-waarde (begeleidingsnood) en de P-
waarde (permanentienood). De dienst die het 
verslag opmaakte, bezorgt het aan het VAPH zo-
dat het beoordeeld kan worden door de Vlaamse 
Toeleidingscommissie (VTC). 
 
De VTC stuurt je een brief met een voornemen 
van beslissing over: 
 De erkenning als persoon met een handi-

cap 
 De prioriteitengroep: I, II of III (I = voor de 

dringendste vragen, dus kortste wachttijd) 
 De prioriteringsdatum: datum van indienen 

van het OP PVB 
 De budgetcategorie en de B- en P-waarde 
 
Als je met dit voornemen tot beslissing akkoord 
gaat, dan hoef je niet te reageren. Het VAPH zal 
je de definitieve beslissing toesturen. Als je niet 
met het voornemen tot beslissing akkoord gaat, 
dan heb je 30 dagen de tijd om een verzoek-
schrift tot heroverweging in te dienen. 
 
Een heroverweging van je PVB aanvragen 
 
Wanneer je niet akkoord gaat met het voorne-
men tot beslissing en je besluit een verzoek-
schrift tot heroverweging in te dienen, dan on-

derzoekt de heroverwegingscommissie (HOC) je 
aanvraag opnieuw. Je wordt uitgenodigd om op 
die commissie aanwezig te zijn en je dossier te 
verdedigen. Nadien geeft deze commissie een 
advies aan het VAPH. Het VAPH deelt je later per 
brief een definitieve beslissing mee. 
 
Als je met de definitieve beslissing akkoord gaat, 
dan hoef je niet te reageren. Als je niet met de 
definitieve beslissing akkoord gaat, dan kan je 
binnen de drie maanden na ontvangst van de 
brief beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank 
van het gerechtelijk arrondissement van je 
woonplaats. Het gaat hier opnieuw om een tijd-
rovende en moeilijke procedure. 
 
Na de definitieve beslissing 
 
Je krijgt het budget niet meteen na het ontvan-
gen van de definitieve beslissingsbrief van het 
VAPH. Er is een lange wachttijd tussen het ont-
vangen van de brief en de terbeschikkingstelling 
van je budget (PVB). De wachttijd wordt o.m. be-
paald door je prioriteringsgroep (I, II of III). Zoals 
hierboven reeds vermeld werd, moet je in priori-
teringsgroep I in principe het minst lang wach-
ten. Het VAPH laat je per brief weten wanneer je 
aan de beurt bent om je budget te ontvangen. 
 
Wat als je situatie in tussentijd verandert? Dan 
heb je twee opties. 
 
Optie 1 – Herziening van de prioriteitengroep 
en/of de budgetcategorie aanvragen 
 
Als je enkel een herziening van je prioriteiten-
groep wenst, dan vul je samen met het multidis-
ciplinair team (MDT) een vragenlijst is. Als je zo-
wel je prioriteitengroep als je budgethoogte 
wenst te herzien, dan dien je de volledige proce-
dure voor het aanvragen van een PVB te volgen. 

Foto: Unsplash - Northfolk 
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Je aanvraag wordt bekeken op de regionale prio-
riteitencommissie (RPC), waar ook een beslissing 
gevormd wordt. 
 
Opgelet: een herziening geeft niet altijd een po-
sitief resultaat. Het is immers zo dat je na een 
herziening kan terechtkomen in een lagere bud-
getcategorie of een lagere prioriteitengroep, ook 
kan de wachttijd langer worden doordat je priori-
teringsdatum opschuift. 
 
Optie 2 – Meervraag indienen 
 
Bij het indienen van een meervraag stel je een 
nieuwe vraag bovenop de aanvraag die je reeds 
indiende en waarover reeds beslist werd. Het 
gaat dan om een vraag naar extra budget, waar-
voor je een nieuwe prioriteringsdatum zal krij-
gen. De prioriteringsdatum van je eerste aan-
vraag blijft in dit geval behouden. 
 
Dringende nood aan een PVB 
 
Heb je dringend nood aan een PVB? Dan heb je 
als persoon met de ziekte van Huntington twee 
opties (zie hieronder). 
 
Opgelet: voor de spoedprocedure en de proce-
dure NAH of tetraplegie komen huntingtonpati-
ënten niet in aanmerking. De spoedprocedure 
geldt voor sneldegeneratieve aandoeningen. De 
ziekte van Huntington wordt niet tot deze groep 
van aandoeningen gerekend. De procedure NAH 
of tetraplegie geldt wanneer er door een niet-
aangeboren hersenletsel of verlamming van de 
vier ledematen (tetraplegie) door een hoge 
dwarslaesie sprake is van een plotse en onom-
keerbare breuk in de levenslijn. Ook hier valt de 
ziekte van Huntington niet onder. 
 
Optie 1 – Noodsituatie aanvragen 
 
Je kan een noodsituatie aanvragen wanneer de 
ondersteuning van je sociaal netwerk is wegge-
vallen door een onverwachte en acute gebeurte-
nis of als je sociaal netwerk/de reguliere hulpver-
lening/de crisishulpverlening de situatie niet 
meer kan opvangen door de aard van je handi-
cap. Als de noodsituatie goedgekeurd wordt, 
krijg je een budget voor de zorg voor 22 weken. 

Tijdens die periode moet je een aanvraag PVB na 
noodsituatie indienen. Als de noodsituatie ge-
weigerd wordt, dan kan je binnen de 30 dagen 
na ontvangst van de beslissingsbrief een her-
overweging aanvragen via de heroverwegings-
commissie (HOC). 
 
Optie 2 – Maatschappelijke noodzaak (MANO) 
laten vaststellen 
 
Je kan maatschappelijke noodzaak (MANO) laten 
vaststellen als er sprake is van ernstige verwaar-
lozing of misbruik van een persoon met een han-
dicap/de mantelzorgers/de inwonende perso-
nen. Deze vaststelling kan enkel gedaan worden 
binnen een aanvraag voor een PVB. Het multi-
disciplinaire team (MDT) vult een verslag (MDV) 
in om ernstig misbruik of verwaarlozing aan te 
tonen, waarna de Vlaamse Toeleidingscommissie 
(VTC) beslist of het al dan niet om MANO gaat. 
Ook na een negatieve beslissing over de MANO 
kan je eventueel een heroverweging aanvragen 
via de HOC. 
 
Moeilijkheden bij de aanvraag van een PVB 
 
Mensen vragen vaak pas een PVB aan wanneer 
de (thuis)situatie moeilijk haalbaar wordt. De 
aanvraagprocedure voor een PVB is echter inge-
wikkeld en duurt lang, wat maakt dat mensen 
een hele tijd in een moeilijke situatie leven. 
 
Bij huntingtonpatiënten komt daar nog eens bij 
dat ze aan een degeneratieve aandoening lijden. 
Het ziektebeeld evolueert, waardoor soms meer 
hulp en dus meer budget nodig is nog voordat 
het oorspronkelijk bepaalde budget beschikbaar 
is. 
 
Factoren zoals een gebrek aan ziekte-inzicht en 
het verwerkingsproces rond de diagnose maken 
(tijdige) aanvragen zoals deze voor het PVB extra 
moeilijk. Het is vaak lastig om te aanvaarden dat 
hulp van buitenaf nodig is. Door het budget word 
je afhankelijk van zorg- en hulpverlening, terwijl 
de eigenlijke bedoeling van deze regeling was om 
mensen meer zelfstandigheid te bieden. Hulpver-
leners kennen de ziekte van Huntington boven-
dien vaak onvoldoende. Het is echter niet evi-
dent om hen algemene richtlijnen mee te geven, 
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In 1993 werd na tientallen jaren intensief onder-
zoek door verschillende belangrijke onderzoeks-
groepen het fameuze huntington-gen op chro-
mosoom 4 ontrafeld. Naast een volledig nieuwe 
kijk op de mogelijkheden van de predictieve ge-
netische test was deze mijlpaal ook de start van 
zeer fundamenteel onderzoek naar het stoppen 
van de ziekte aan de basis, namelijk waar ze dus 
veroorzaakt wordt. Sedertdien is het verhinde-
ren, ‘bij de bron’, van de kwalijke gevolgen in de 
hersencellen als gevolg van het mutante hun-
tingtine een theoretisch haalbare mogelijkheid 
geworden. De praktische uitwerking ervan, 
evenals uiteindelijk de ontwikkeling van een be-
handeling voor de ziekte van Huntington, was 
een kwestie van tijd. Dat is bijna 30 jaar geleden. 
Zitten we nu in de laatste rechte lijn? Of zijn de 
tegenslagen van de laatste tijd toch fundamen-
teler dan gedacht? 
 
De hoeveelheid wetenschappelijke publicaties, 
de hoeveelheid onderzoekslijnen en de rappor-
teringen binnen de huntingtongemeenschap zijn 
de laatste jaren zo overweldigend dat het nog 
moeilijk is om ze allemaal bij te houden. Daarom 
wordt het onderzoek ingedeeld in verschillende 
categorieën: 1. onderzoeken en resultaten die 
de ziekte daadwerkelijk kunnen vertragen of 
zelfs stoppen, 2. fundamentele onderzoeken die 
niet noodzakelijk enkel voor de ziekte van Hun-
tington van belang zijn en tenslotte, 3. onder-
zoeken die gericht zijn op verbeteren van symp-
tomen, zorg en comfort. Sommige van deze on-
derzoeken bevinden zich nog in een fundamen-
teel of theoretisch stadium. Ze voorspellen vaak 
beloftevolle mogelijkheden maar zijn niet voor 
de eerste tien of zelfs twintig jaar klinisch toe-
pasbaar. Andere onderzoeken zitten dan weer in 
een fase van ontwikkeling die zonder tegensla-
gen kunnen leiden tot effectieve behandelmoge-
lijkheden binnen vijf tot tien jaar. Hierna volgt 
een overzicht. 
 
1. Onderzoeken gericht op vertragen of stop-
pen van de ziekte (‘disease modifying therapy’) 
 
Bij het onderzoek naar, vooral medicamenteuze,  

 

want elke huntingtonpatiënt en elke situatie is 
anders. 
 
Het is belangrijk om, indien mogelijk, de aan-
vraag voor een PVB tijdig op te starten. Weet dat 
je met vragen steeds terechtkan bij de Sociale 
dienst van de Huntington Liga. 
 
Gebruikte afkortingen 
 
We lijsten de gebruikte afkortingen hieronder 
voor je op, omdat je de meeste ervan zal tegen-
komen wanneer je bezig bent met een aanvraag 
voor een persoonsvolgend budget en wanneer je 
beslissingsbrieven toegestuurd krijgt. 
 
B-waarde Begeleidingsnood 
DOP   Dienst ondersteuningsplan 
FOD   Federale overheidsdienst 
HOC   Heroverwegingscommissie 
MANO   Maatschappelijke noodzaak 
MDT   Multidisciplinair Team 
MDV   Multidisciplinair Verslag 
OP PVB  Ondersteuningsplan Persoonsvol- 
   gend Budget 
PVB   Persoonsvolgend budget 
P-waarde Permanentienood 
RIZIV   Rijksdienst voor Ziekte- en Invalidi-
   teitsverzekering 
RPC   Regionale prioriteitencommissie 
RTH   Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
VAPH   Vlaams Agentschap voor Personen 
   met een Handicap 
VTC   Vlaamse Toeleidingscommissie 
ZZI   Zorgzwaarte Instrument 
 
Bronnen 
 
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/
pvb/algemeen 
 
https://www.vaph.be/sites/default/files/
documents/3111/wegwijs_in_het_pvb_maart_ 
2021_webversie.pdf 

 
Charlotte Didier 

Lut Haentjens 
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behandelingen wordt gesproken over de ‘fase’ 
waarin het onderzoek zich bevindt. Dit is in de 
eerste plaats een aanduiding voor datgene wat 
er dan precies wordt onderzocht: de veiligheid, 
de juiste dosis, de effectiviteit of het optreden 
van nevenwerkingen. Specifiek bij de ziekte van 
Huntington kunnen we bij deze fases ook iets 
zeggen over de tijd die nog nodig zal zijn om tot 
een daadwerkelijke beschikbare behandeling 
voor iemand met de ziekte te komen. 
 
Vooraleer een bepaalde behandeling in de eerste 
fase van een onderzoek terechtkomt, is deze al 
vaak zeer lang aan de gang. Hoe een ziekte pre-
cies ontstaat in het lichaam en langs welke me-
chanismen ze tot symptomen leidt, is de eerste 
stap. Daarom was de ontdekking van het hun-
tington-gen op chromosoom 4 dertig jaar gele-
den een belangrijke mijlpaal. Maar ook onder-
zoek bij andere genetisch bepaalde ziektes, het 
ontwikkelen van een ‘huntingtonmuis’, de gewel-
dige vooruitgang in de inzichten hoe ons DNA 
afgelezen wordt in de celkern en welke mecha-
nismen allemaal optreden vooraleer een gen 
omgezet wordt tot een eiwit, zijn absoluut nood-
zakelijk. Zo zijn de zogenaamde antisense oli-
gonucleotides (ASO’s) al bekend van in de jaren 
‘80 en loopt er onderzoek naar de effecten en 
het mogelijke gebruik ervan bij heel wat ziektes 
zoals kanker en verschillende neurologische aan-
doeningen. Op die manier staat het onderzoek 
bij de ziekte van Huntington niet alleen. 

Wanneer er een manier of een molecule gevon-
den wordt om een bepaald ziekteproces 

 
(pathogenese) te blokkeren of te onderbreken, 
volgt er eerst onderzoek op proefdieren. Vooral- 
eer een bepaalde stof aan een mens wordt toe- 
 
gediend, moet men immers absoluut zeker zijn 
dat deze niet dodelijk is of tot zware neveneffec-
ten leidt. Pas dan kan een zogenaamde ‘fase 1-
studie' van start gaan. Alle mechanismen of mo-
lecules die zich nog in de wetenschappelijke on-
derzoeksfase bevinden zoals CRISPRCas9 of Zink-
vingers, zijn daarom niet voor klinische toepas-
singen beschikbaar binnen de eerste 20 jaar. 
Fase 1-studies beogen het vaststellen van de vei-
ligheid en de algemene kenmerken zoals opna-
me in het bloed en de afbraak via lever of nieren. 
Deze studies gebeuren meestal met gezonde vrij-
willigers. Vaak kan er ook iets gezegd worden 
over de minimaal noodzakelijke dosis of de maxi-
maal toxische dosis. En natuurlijk worden be-
langrijke nevenwerkingen of onverwachte effec-
ten nauwkeurig in kaart gebracht. Pas wanneer 
een product deze fase met goed gevolg passeert, 
kan een fase 2 starten. 
 
Fase 2-studies gebeuren dan bij patiënten die de 
ziekte vertonen waartegen men een behandeling 
zoekt. Bij de ziekte van Huntington zoekt men 
hiervoor hoofdzakelijk deelnemers met begin-
nende symptomen en zonder bijkomende aan-
doeningen. Omdat men uiterst voorzichtig te 
werk gaat, worden de deelnemers grondig ge-
screend en opgevolgd. Men controleert de werk-
zaamheid van het nieuwe product bij verschillen-
de doseringen en toedieningfrequenties. En ui-
teraard houdt men minutieus alle nevenwerkin-
gen in het oog. 
 
Nadien kan een fase 3-studie beginnen. Nu wor-
den grotere groepen patiënten gerekruteerd. 
Het effect op de symptomen wordt geregistreerd 
en minder frequente nevenwerkingen komen 
aan het licht. Wordt deze fase goed doorlopen, 
dan kan het product geregistreerd worden door 
de overheidsdienst (EMA in Europa en FDA in de 
VS) en wordt het gecommercialiseerd en dus be-
schikbaar voor patiënten. Er wordt dan ook be-
paald hoe de terugbetaling in de ziekteverzeke-

Foto: Unsplash - Brano 
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nog bruikbaar is. Men denkt dat misschien een 
aanpassing van de gebruikte dosis kan helpen. Of 
dat enkel jongeren (jonger dan 48 jaar) met een 
relatief lage CAG-herhaling positief reageren. 
Maar de vraag blijft waarom een duidelijke ver-
mindering van alle meetbare parameters toch 
geen verbetering in de evolutie van de ziekte 
heeft teweeggebracht. In de nabije toekomst 
wordt duidelijk of met dit product nog succes 
kan geboekt worden. 
 
Andere ASO’s 
Omdat het effect van bepaalde ASO’s bij andere 
aandoeningen reeds is aangetoond (bv. bij spi-
naal musculaire atrofie, SMA) blijft het geloof in 
dit mechanisme zeer gerechtvaardigd. Helaas 
zijn er tot op heden geen goede kandidaten. Wa-
ve Life Sciences had enkele molecules in onder-
zoek, maar diende eveneens vorig jaar voor zijn 
twee belangrijkste producten het onderzoek stop 
te zetten wegens onvoldoende effect op het mu-
tante huntingtine. Ze werken wel verder aan een 
verfijning van hun molecules, voortbouwend op 
de reeds verworven kennis. Er bestaan thans 
geen studies die verder gaan dan fase 1. Er zijn 
dus geen bruikbare medicaties te verwachten 
voor patiënten in de eerste vijf tot tien jaar. 
 
RNAi 
RNAi (RNA interference) is een andere vorm van 
gene silencing met mogelijks positieve effecten. 
uniQure test momenteel een kleine molecule die 
rechtstreeks in de hersenen moet gebracht wor-
den. Het betreft een fase 1-studie. Ook hier moet 
men nog geduld oefenen. 
 
Splicing 
RNA maakt een afdruk van het gen op het DNA. 
Dat eerste pure RNA, pre-RNA genoemd, wordt 
nadien in de celkern nog geordend door een pro-
ces dat splicing wordt genoemd. Door in dat pro-
ces in te grijpen, kan eveneens het overschrijven 
van RNA naar het mutante proteïne afgeremd 
worden. 
 Branaplam is hier de voornaamste vertegen-
woordiger. Het werd ontwikkeld tegen SMA, 
maar bleek effectief het mutante huntingtine te 
verlagen. Er wordt momenteel een fase 2-studie 
opgestart om bij mensen met de ziekte van Hun-
tington dit effect te bevestigen. Mocht dit het 

ring geregeld wordt. Studies bij de ziekte van 
Huntington die in fase 3 geraken, kunnen daar-
om bij een gunstig verloop tot een erkende be-
handeling leiden na vijf tot zeven jaar. 
 
In een fase 4, het product is dan op de markt ge-
bracht, worden meestal extra mogelijkheden ge-
ëxploreerd zoals toepassingen bij andere ziektes 
of bij kinderen en bejaarden of voor het opvol-
gen van zeldzame nevenwerkingen. 
 
Enkele behandelmogelijkheden zijn de laatste 
jaren bij de ziekte van Huntington zeer belovend. 
Het betreft de zogenaamde ‘gene silencing’ the-
rapieën, waarbij het proces van het lezen van het 
huntington-gen op het DNA, de vorming van pre-
mRNA, splicing, mRNA en vorming van het hun-
tingtine-eiwit onderbroken wordt. Het huntingti-
ne-gen wordt dus letterlijk het zwijgen opgelegd. 
 
Tominersen 
Deze molecule is een mooie illustratie van de 
hiervoor beschreven fases. Tominersen is een 
antisense oligonucleotide en het resultaat van 
tientallen jaren research. In 2017 bleek het veilig 
genoeg om voor het eerst toegepast te worden 
bij mensen met de ziekte van Huntington, toen 
nog onder de naam Ionis-HTTRx. Men startte di-
rect een fase 1/2-studie met 46 mensen. Er werd 
een duidelijke vermindering van mutant hunting-
tine vastgesteld in het ruggenmergvocht. Dat be-
wees wellicht dat het huntington-gen ook ge-
blokkeerd werd in de hersenen bij de productie 
van het mutante huntingtine en dus de ziekte 
kon vertraagd worden. Een fase 3-studie werd 
opgestart, omdat ook de veiligheid van het pro-
duct geen probleem leek. Dit was groot nieuws, 
want voor het eerst werd een termijn van zes of 
zeven jaar genoemd voordat er mogelijks een 
product op de markt zou komen om de ziekte 
van Huntington te behandelen.  
 Deze grote studie diende echter vorig jaar on-
verwachts gestopt te worden. Zoals later bleek, 
had een onafhankelijke controle van de tussen-
tijdse resultaten aan het licht gebracht dat de 
behandelde patiënten het slechter deden dan de 
onbehandelde. Dit betekende een donderslag bij 
heldere hemel voor alle betrokkenen. Intussen 
werden de partiële resultaten zeer grondig ge-
analyseerd. Het is niet duidelijk of dit product 
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geval zijn, dan kan er binnen afzienbare tijd een 
fase 3-studie gestart worden. Zeker te volgen. 
 
DNA modificatie 
Een aantal mechanismen kunnen DNA recht-
streeks corrigeren of modificeren. Zo is er het 
CRISPRCas9, een unieke technologie die in be-
paalde bacteriën is aangetroffen. Een stukje RNA 
kan aangepast worden om een specifiek stukje 
DNA te herkennen en vervolgens kan een enzym 
dat hieraan vastzit de nodige aanpassingen aan-
brengen. Dit is een revolutionaire techniek, mo-
gelijks bruikbaar bij genetisch bepaalde aandoe-
ningen zoals de ziekte van Huntington. Hetzelfde 
geldt voor Zinkvingers. Zogenaamde Zinkvingers-
proteïne-transcriptie-factoren kunnen specifiek 
ingezet worden om de pathogene CAG-herhaling 
te blokkeren. Er zijn farmaceutische firma’s bezig 
met deze technologie, precies omdat die veelbe-
lovend is. Maar toepassingen hiervan in de medi-
sche wereld zijn nog niet voor de eerste tien jaar. 
 
2. Fundamentele onderzoeken 
 
Er zijn natuurlijk bijzonder veel fundamentele 
onderzoeken nodig binnen het terrein van de 
neurobiologie. De meeste van deze onderzoeken 
zijn niet specifiek voor de ziekte van Huntington 
maar kunnen daar ook gebruikt worden. Ik ver-
meld hierna enkele onderzoeken. 
 

 
Meten van ziektetekens in de hersenen 
Wanneer men in de hersenen kan zien waar en 
hoeveel mutant huntingtine voor schade zorgt, 
dan kan men ook zien of bepaalde medicaties 

inderdaad op die plaatsen het mutante hunting-
tine kunnen terugdringen of verminderen en of 
het hersenweefsel zich herstelt. Nu moet men 
zich, zoals bij de studie met Tominersen, verlaten 
op indirecte metingen zoals de hoeveelheid mu-
tant huntingtine in het ruggenmergvocht. Er zijn 
op dit ogenblik studies gaande met MRI-
technologie om het mutante huntingtine in het 
hersenweefsel bij patiënten precies aan te tonen 
en te lokaliseren. Als dit lukt, zal dit zeker een 
belangrijke hulp zijn bij het aantonen van gunsti-
ge effecten van toekomstige behandelingen.  
 
Adeno-geassocieerde virussystemen (AAV-
systemen) 
AAV-systemen worden gebruikt om allerlei 
stoffen tot op de plaats te brengen waar ze hun 
werking moeten uitoefenen. AAV geraken in alle 
cellen zonder gevaar voor een virusinfectie en 
kunnen bij hun verspreiding molecules van ver-
schillende aard meenemen. Een groot voordeel 
hiervan is dat medicatie via de mond kan ingeno-
men worden en toch ter plaatse in de hersenen 
geraakt. Zoals geweten dient bv. Tominersen via 
een ruggenmergprik aangebracht te worden en 
zijn er behandelingen in ontwikkeling die zelfs 
rechtstreeks in de hersenen moeten ingebracht 
worden. Indien vormen van gentherapie eenvou-
dig via de mond kunnen ingenomen worden, zal 
dat uiteraard een zeer grote toepassing kennen. 
Het onderzoek van AAV-systemen wordt dan ook 
met grote aandacht gevolgd, ook voor genthera-
piën bij de ziekte van Huntington. 
 
DNA-repair-systemen 
Er werden bepaalde genen geïdentificeerd die 
een rol spelen bij het herstellen van beschadigd 
DNA. Voor neurologische aandoeningen waarbij 
een te hoge CAG-herhaling verantwoordelijk is 
voor het veroorzaken van celdood, gebeurt er 
momenteel veelbelovend onderzoek naar FAN1 
en MHL1, twee DNA-herstelgenen die via een 
complexe interactie CAG-herhalingen zouden 
kunnen promoten. Of dit tot haalbare behande-
lingen kan leiden, is nog verre van bewezen, 
maar ook hier zijn farmaceutische firma’s mee 
aan de slag. En zoals geweten spenderen deze 
firma’s geen grote sommen geld als er geen kans 
op slagen is. 
 

Foto: Unsplash—Rohan Makhecha 
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Ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van onze 
gezondheidssystemen blijft een constante be-
kommernis: bereiken we iedereen met de ziekte 
van Huntington, de risicodragers, in België maar 
ook in andere landen? Wordt de juiste zorg gega-
randeerd, ook in de gevorderde stadia, voor fa-
milies thuis, in woon- en zorgcentra? Is het voor-
komen van angst en depressie, agressie, psycho-
se voldoende gekend en behandeld? Is er nood 
aan psycho-educatie bij sociale diensten, zieken-
fondsen? Is er voldoende kennis rond eindele-
vensfase-beslissingen of euthanasie? 
 
Het behoeft geen betoog dat voor de meeste 
mensen die met de ziekte van Huntington te ma-
ken hebben, vandaag deze zorg en bejegening 
zeer belangrijk is. 
 
Besluit 
 
Nooit was de kans op een ‘disease-modifying-
behandeling' groter dan vandaag. Het gen op 
chromosoom 4, de transcriptie via mRNA, het 
onderdrukken van het mutante huntingtine, 
nooit eerder werden deze systemen beter begre-
pen en meer belaagd dan vandaag. De tegenslag 
met tominersen en de enkele ASO’s van Wave 
kunnen niet anders dan vertragingen zijn in een 
proces dat tot succes moet leiden. Verschillende 
fase 1-studies zijn veelbelovend, enkele fase 2-
studies staan op stapel. Dit wil zeggen dat men 
nog minstens vijf jaar geduld moet hebben om 
zicht te krijgen op daadwerkelijke toepassingen 
of behandelingen. 
 
In afwachting moeten we ook het onderzoek 
naar de diagnose en bereikbaarheid/
beschikbaarheid van medische en niet-medische 
hulp, de juiste bejegening en zorg, de organisatie 
van zorg en ondersteuning, het behandelen van 
de symptomen en het bijstaan van families en 
mantelzorgers blijven opvolgen. De ziekte van 
Huntington is en blijft een zware beproeving en 
is complex, in alle opzichten. 
 

Dr. Dirk Liessens 

3. Onderzoeken die gericht zijn op verbeteren 
van symptomen, zorg en comfort 
 
Vóór het tijdperk van de gentherapieën was en-
kel onderzoek naar symptomatische behandelin-
gen mogelijk. Zo werd al lang geleden aange-
toond dat tiapridal en tetrabenazine de motori-
sche symptomen bij de ziekte van Huntington 
konden verbeteren. We gebruiken ze tot op he-
den. 
 
De laatste 30 jaar zijn verschillende molecules, 
meestal ook al gekend van bij andere aandoenin-
gen, bij de ziekte van Huntington onderzocht 
naar hun effecten op verschillende symptomen. 
De meeste ervan zoals pridopidine of Q10 heb-
ben een moeilijk parcours afgelegd, vaak met 
eerder teleurstellende resultaten. Toch blijven 
enkele van de onderliggende hypotheses, zoals 
de functie van de sigma 1-receptor, voor hoopvol 
verder onderzoek zorgen. 
 
Vandaag lopen er nog verschillende verdere stu-
dies of nieuwe studies: valbenazine (tegen cho-
rea), SRX246 (tegen angst en agressie), SOM3355 
(tegen chorea), resveratrol (anti-oxidant), dieet-
aanpassingen (vooral met omega 3), Sage 718 
(NMDA-antagonist om cognitieve problemen te 
verbeteren), dextromethorphan en quinidine 
(tegen emotionele uitbarstingen), cannabis 
(neuroprotectieve effecten, mitochondriale in-
vloeden), … 

Naast deze medicamenteuze onderzoeken blijft 
het erg belangrijk dat onderzoek gedaan wordt 
naar de effecten van bewegen en sport, of speci-
fieker kinesitherapie en logopedie, het belang 
van een gezonde levensstijl, gezond eten, enz.  

 

Foto: Unsplash - Towfiqu Barbhuiya 
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Werkgroepen 
’s Middags voorzagen de leerlingen van het VTI 
voor iedereen een warme maaltijd. In de namid-
dag werden verschillende werkgroepen georga-
niseerd. De deelnemers hadden hierin de keuze. 
Dit waren de mogelijkheden: omgaan met hun-
tingtonpatiënten in een instelling, omgaan met 
huntingtonpatiënten in de thuiszorg, logopedie 
en slikproblemen bij huntingtonpatiënten, activi-
teiten en hulpmiddelen, psychische begeleiding 
van huntingtonpatiënten en hun familie, ge-
dragsproblemen bij huntingtonpatiënten (twee 
groepen) en impact van de familie op de hulpver-
lening. 
 
Ik koos voor een van de werkgroepen rond ge-
dragsproblemen bij mensen met de ziekte van 
Huntington. Deze werd begeleid door Saskia De-
meulenaere van Home Marjorie vzw. Erg diverse 
praktijkvoorbeelden werden besproken. Saskia 
kaderde de gedragsproblemen en moeilijke situ-
aties die aan bod kwamen binnen de ziekte van 
Huntington. Hierdoor konden wij deze beter be-
grijpen. Waar mogelijk gaf Saskia handvaten mee 
om met moeilijk gedrag om te gaan. Het werd 
nogmaals duidelijk dat dé huntingtonpatiënt niet 
bestaat: niet elke patiënt toont (hetzelfde) moei-
lijke gedrag, er kunnen verschillende triggers 
werkzaam zijn, en niet elke aanpak werkt voor 
iedereen. Ook al kunnen we gedragsproblemen 
linken aan specifieke gestoorde hersenfuncties, 
de aanpak moet steeds aan het individu aange-
past worden. 
 
Ik kan besluiten dat de Studiedag voor professio-
nelen een zeer zinvol initiatief is, dat hulpverle-
ners in staat stelt om bij te leren over de ziekte 
van Huntington in het algemeen, alsook over 
specifieke thema’s die relevant zijn voor hun 
werking met de patiënten. 
 

Charlotte Didier 

De ziekte van Huntington 
De dag startte gemoedelijk met een koffiemo-
ment. André Willems, onze voorzitter, opende de 
dag met een welkomstwoordje. Daarna was het 
tijd voor de lezing van prof. dr. Wim Vanden-
berghe. Hij is neuroloog in UZ Leuven en gaf een 
verhelderende uiteenzetting over de ziekte van 
Huntington. Vele aanwezige professionelen be-
geleiden slechts één of enkele patiënten met de-
ze ziekte, dus het was zinvol om een aantal as-
pecten ervan op een rijtje te zetten. Prof. dr. 
Vandenberghe gaf o.a. uitleg over het voorko-
men en het erfelijke karakter van de ziekte, de 
verschillende mogelijke symptomen (motorisch, 
cognitief, psychiatrisch), de diagnosestelling, de 
ziektefases en de bestaande symptomatische 
behandelingen. Er werd op het einde tijd ge-
maakt voor vragen vanuit het publiek. 
 
(Neuro)psychiatrische symptomen van de ziekte 
van Huntington 
Psychologe Milana Visingirieva (Zorggroep St-
Kamillus Bierbeek) gaf een uiteenzetting over de 
(neuro)psychiatrische symptomen van de ziekte 
van Huntington. Zij benadrukte de mogelijke 
aanwezigheid van dergelijke symptomen, bv. 
apathie, reeds jaren voordat de diagnose van 
ziekte van Huntington gesteld wordt. Een multi-
disciplinaire behandeling, inclusief begeleiding 
door een psycholoog en/of psychiater is dan ook 
van groot belang. 

Impressies studiedag voor professionelen 11 maart 2022 

Op vrijdag 11 maart 2022 ging de Studiedag voor professionelen opnieuw door. Deze vond naar 
goede gewoonte plaats in het VTI te Leuven. De Studiedag staat steeds in het teken van het infor-
meren van zorgprofessionals die in de dagelijkse praktijk werken met huntingtonpatiënten en hun 
families. 

Foto: Unsplash - The Climate Reality Project 
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De Huntington Liga organiseert samen met de vrijwilligers elk jaar verschillende activiteiten. We 
hebben de hulp van vrijwilligers nodig om deze te kunnen organiseren en tot een succesverhaal te 
maken. We geloven heel sterk in de voordelen van deze activiteiten voor de patiënten en betrokke-
nen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Je krijgt voor je tijd en moeite immers heel wat voldoening, 
dankbaarheid en energie in ruil. 
 
Mee gaan wandelen tijdens een Regiobijeenkomst, broodjes smeren voor een Ledendag, voor ie-
mand zorgen tijdens een Patiëntenweekend of als begeleider meegaan op Midweek, het kan alle-
maal, bij ons telt elk engagement. 
 
Suzy en Frans vertellen wat het voor hen betekent om vrijwilliger te zijn binnen onze organisatie. 

Frans, hoe lang ben jij al vrijwilliger bij de Liga? 
 
“Dat zal toch al een jaar of 20 zijn.” 
 
Hoe ben je op het idee gekomen om vrijwilliger 
te worden bij ons? 
 
“Mijn vrouw had de ziekte van Huntington. Toen 
zij voor het eerst meeging op Patiëntenweekend, 
ging ik ook mee. We zijn erna blijven meegaan, 
omdat we dit beiden fijn vonden. Mijn vrouw is 
10 jaar geleden overleden, sindsdien ga ik mee 
op weekend om anderen te helpen. Mijn vrien-
din doet dit intussen ook.” 
 
Wat houdt vrijwilliger zijn bij de Liga voor jou 
in? 
 
“Enerzijds ga ik als begeleider mee op Patiënten-
weekend. Ik vind het leuk dat ik de patiënten en 
mijn medevrijwilligers intussen goed ken. Het is 
altijd fijn om iedereen terug te zien en te kunnen 
bijpraten. Ik streef er tijdens zo’n weekend naar 
om de patiënten fijne dagen te bezorgen. Ander-
zijds ben ik actief binnen de Partnerwerking. 
Daarbij komen mensen samen die een partner 
hebben die de ziekte heeft. Bij de meesten 

woont de partner nog thuis. Zo’n bijeenkomst 
geeft mensen de gelegenheid om ervaringen uit 
te wisselen. Ze kunnen eens vertellen hoe hun 
partner thuis is en welke problemen ze ervaren. 
Vanuit de groep wordt er geprobeerd om elkaar 
tips te geven. De groep heeft veel aan elkaar. Het 
helpt om met mensen te spreken die jouw situa-
tie herkennen. Mensen die zelf geen partner 
hebben met de ziekte van Huntington begrijpen 
vaak niet wat je doormaakt of waar je tegenaan 
botst.” 
 
Wat motiveert jou om actief te blijven als vrij-
williger? 
 
“Ik heb zelf kinderen die drager zijn van de gen-
mutatie, dus ik blijf betrokken bij de ziekte van 
Huntington. Daarom wil ik zolang ik kan actief 
blijven als vrijwilliger. Ik vind het fijn dat ik de 
andere begeleiders die meegaan op weekend 
ken en dat ik al een aantal patiënten heb kunnen 
verzorgen. Ook al is elke patiënt anders, ik heb 
wel een goed idee van hoe ik moet omgaan met 
iemand die ziek is. Wat me motiveert om de 
Partnerwerking te blijven doen, is dat ik mensen 
graag een luisterend oor aanbied.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

De vrijwilligers van de Liga zoeken versterking! 
Iets voor jou? 
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Suzy, sinds wanneer ben jij vrijwilliger bij de Li-
ga? 
 
“Ik ben voor het eerst meegegaan op Patiënten-
weekend in mei 2012, dus precies 10 jaar.” 
 
Hoe ben je op het idee gekomen om vrijwilliger 
te worden bij ons? 
 
“Mijn oom had de ziekte van Huntington. Ik had 
een goede band met hem en zijn gezin en zo ben 
ik eens met hem en mijn tante meegegaan op 
Patiëntenweekend. Mijn oom is intussen overle-
den, maar ik ben blijven meegaan op weekend.” 
 
Wat houdt vrijwilliger zijn bij de Liga voor jou 
in? 
 
“Ik ga als begeleider van een zieke mee op Pati-
ëntenweekend. Dat betekent dat ik met die per-
soon een kamer deel en 24/24u klaarsta om te 
helpen en verzorgen waar nodig. Ik zit ook in de 
pool van mensen die beschikbaar zijn voor het 
vervoer van patiënten naar bv. het Vakantie-
weekend en de Midweek. Ik neem tevens deel 

aan de lentewandeling van regio Antwerpen. 
Verder haak ik diertjes, mijn moeder en tante 
doen intussen ook mee. Het begint op een uit de 
hand gelopen hobby te lijken. Mijn man kweekt 
vetplantjes. We verkopen de knuffels en de 
plantjes ten voordele van de Huntington Liga. 
We staan op markten of verkopen onze spulle-
tjes tijdens de Warmste Week, een Ledendag of 
Boerderijdag. Naast de opbrengst die ingezet kan 
worden voor de patiëntenwerking, geeft het ex-
tra bekendheid voor de ziekte van Huntington en 
de Huntington Liga. Mensen die iets kopen, krij-
gen immers een woordje uitleg en een flyer.” 
 
Wat motiveert jou om actief te blijven als vrij-
williger? 
 
“Het familiegevoel tussen de vrijwilligers vind ik 
erg fijn. Ik haal er vriendschap uit en krijg steun 
van de anderen. Velen zijn net als ik al een hele 
poos vrijwilliger, toch worden nieuwkomers 
steeds goed opgenomen in de groep. Verder vind 
ik het mooi dat ik echt een verschil kan maken 
voor de mensen die ik help, daar haal ik voldoe-
ning uit.” 

Frans en Suzy, bedankt voor jullie mooie getuigenissen en voor jullie ongelooflijke inzet als vrijwilli-
ger. 
 
Is je interesse gewekt en wil jij je ook graag inzetten als vrijwilliger? Fijn, laat van je horen! We zijn 
bereikbaar via socialedienst@huntingtonliga.be of 016/45.27.59 en geven je graag een woordje extra 
uitleg. Tot snel! 
 

Charlotte Didier 

Foto: Unsplash - Youssef Naddam 

mailto:socialedienst@huntingtonliga.be
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Tips en hints voor iedereen 
 
Deel uitmaken van jouw gemeenschap brengt elementen samen die een verschil uitmaken voor ie-
ders gezondheid en welzijn. 
 Het helpt om te voelen dat je opnieuw een doel hebt in het leven. 
 Het is tevens een andere manier om iets te doen dat nuttig is en gewaardeerd wordt – of het nu 

betaald of onbetaald werk is. 
 Vrijwilligerswerk is een andere manier om mensen te ontmoeten. Je levert tevens een bijdrage 

en je leert nieuwe vaardigheden aan. 
 Sommige mensen vinden dat de routine structuur geeft aan hun dag of week en waarderen dat. 
 Deel uitmaken van jouw gemeenschap brengt je in contact met een bredere laag van mensen. 

Onze sociale contacten vormen een goede bron van informatie. Zij kennen mensen die nuttige 
taken doen of leren groepen in de gemeenschap kennen die kunnen helpen. Wanneer mensen 
een groter sociaal netwerk hebben, hebben zij ook toegang tot meer middelen. 

 
Een gemeenschap is niet alleen een geografische gemeenschap. Het is eveneens een ‘gemeenschap 
van belangen’. Je zou vrijwilliger kunnen worden of je zou een van je hobby’s kunnen laten organise-
ren of campagne voeren voor iets dat je nauw aan het hart ligt. Het kan echter ook betekenen dat je 
betrokken geraakt bij de Huntington Liga of een andere organisatie rond de ziekte van Huntington. 
 
Tips en hints voor patiënten in de beginfase 
 
Indien je betrokken raakt in dergelijke gemeenschapsactiviteiten, tracht dan vol te houden. Indien je 
dergelijke dingen niet doet, probeer het toch eens. Het zal je later steun geven. 
 
Je kunt altijd informatie vinden over lessen, lokale groepen en manieren om vrijwilligerswerk te doen 
op plaatsen zoals bibliotheken, kerken, gemeenschapsdiensten, lokale dagbladen en zelfs in buurt-
winkels. 
 
In elke lokale gemeenschap is een of ander vrijwilligerscentrum waar informatie aanwezig is over mo-
gelijkheden voor meer vrijwilligerswerk. 
 
Denk erover na om andere betrokkenen te informeren over jouw relatie tot huntington. Dat kan 
afhangen van het soort van activiteiten dat je doet en welke taken je onderneemt. 
 
Tips en hints voor patiënten in een verder stadium 
 
Suggesties om veranderingen te maken in het soort betaald werk dat je doet, kan ook nuttig zijn wan-
neer je interesse hebt voor onbetaald vrijwilligerswerk. Je kunt er bijvoorbeeld over nadenken om 
dingen op te geven die moeilijk beginnen te worden en in plaats daarvan andere activiteiten onder-
nemen die toch nog een beroep doen op jouw vaardigheden en ervaring en die nuttig zijn voor je ge-
zondheid en je welbevinden. 

 

Deel uitmaken van jouw gemeenschap 
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Er bestaan programma's voor mensen die vrijwilligerswerk doen om anderen te helpen meer vaardig-
heden en vertrouwen te verwerven voor het werk. Vrijwilligers die onlangs gepensioneerd zijn of ge-
stopt zijn met werken omwille van gezondheidsredenen beschikken over ervaring en vaardigheden 
die voor anderen een grote hulp kunnen betekenen. 
 Informeer bij de plaatselijke  dienst voor werkvoorziening omtrent lokale projecten. 
 De Huntington Liga kan informatie geven over vrijwilligerswerk. 

 
Tips en hints voor familie en vrienden 
 
Deel uitmaken van de gemeenschap is goed en heilzaam voor ieder van ons. Denk erover na hoe jij 
eraan kunt deelnemen. 
 
Moedig de huntingtonpatiënt aan om nieuwe activiteiten uit te testen en om de activiteiten die hij 
reeds uitoefent, te bestendigen. 
 
Misschien kun je dingen tezamen doen op basis van gemeenschappelijke interesse. Je kunt helpen 
met de praktische aspecten ervan zoals bij hobby’s of je kunt bijvoorbeeld een lift geven of plaats en 
tijdstip van activiteiten doorgeven en dergelijke… 
 
Een andere situatie waarin je de huntingtonpatiënt kan bijstaan, is in de communicatie rond zijn ziek-
te tegenover anderen, wanneer en hoe ze dat willen aanpakken en wat ze juist willen vertellen. 
 
Bron: https://hdscotland.org/wp-content/uploads/factsheets/Being%20part%20of%20your%
20community.pdf 

Vertaling en bewerking: Arie Roelandt 

 

De Vereniging van Huntington Nederland heeft een reeks van vijf brochures uitgebracht waarin de 
auteurs handvaten aanreiken om met de ziekte om te gaan. Deze boekjes zijn geen zelfhulpboeken 
maar doen een poging om partners, risicodragers, gendragers, niet-gendragers en patiënten aan de 
hand van verhalen en oplossingen van anderen, handvaten aan te reiken voor de omgang met patiën-
ten en andere familieleden en eventueel het gesprek op gang te brengen met hulpverleners en lotge-
noten. Voor de brochures is gebruik gemaakt van interviews. De citaten kunnen confronterend zijn, 
aan de andere kant leveren ze de mogelijkheid tot herkenning en inzicht.  
 
Deel 1: Partners en mantelzorgers 
Deel 2: Risicodragers 
Deel 3: Gendragers 
Deel 4: Niet-gendragers 
Deel 5: Patiënten (de volwassen en de jeugdvorm) 
 
Je kan al deze brochures downloaden via de webwinkel van de vereniging of tegen een kostprijs be-
stellen via https:/www.huntington.nl/webwinkel/brochures.html 

 
Gerd(a) De Coster 

Psychosociale problematiek bij de ziekte van 
Huntington 

https://www.huntington.nl/webwinkel/boeken/educatie-medische-aspecten,-psychologische-gevolgen-en-hulpverlening-deel-1-mantelzorgers-detail.html
https://www.huntington.nl/webwinkel/boeken/educatie-medische-aspecten,-psychologische-gevolgen-en-hulpverlening-deel-1-mantelzorgers-detail.html
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Rita en Pascaline, hoe zijn jullie terechtgeko-
men bij de Huntington Liga? 
 
Rita: “Ik ben op 15 december 
1989 gestart als werknemer bij de 
Liga. Er was toen nog geen inter-
net, dus toen ik begon, wist ik 
nog niet echt wat de ziekte van 
Huntington precies inhield. De 
Liga startte op dat moment met 
een volledig nieuw team. Geleidelijk aan werd 
dat de vaste groep die we tot dit jaar gekend 
hebben. Toen we startten, hadden we dossiers. 
Dat was het. Ons team heeft het sociale werk 
zoals we dat vandaag kennen stilaan uitge-
bouwd. Een aantal zaken die toen belangrijk wa-
ren, was de scheiding van de Sociale dienst en de 
zelfhulp,  alsook het zoeken naar extra deelne-
mers voor het Patiëntenweekend. Het doel van 
de uitbouw van de Sociale dienst was meer pati-
ënten en familieleden bereiken. En dat is gelukt.” 
 
Pascaline: “Ik begon op 1 juni 
1999 bij de Huntington Liga na-
dat ik de vacature in de krant 
had zien staan. Op mijn eerste 
werkdag dacht ik 'ga ik dit wel 
kunnen?' Ik deed een  aantal 
huisbezoeken samen met colle-
ga’s en las veel over huntington. Ik werd al snel 
heel enthousiast over de job. Voor mij voelt het 
prettig aan om in een klein team van zes perso-
nen te kunnen werken. Bovendien zijn we binnen 
het uurrooster vrij om ons werk in te plannen 
zoals we dat willen.” 
 
 

Wat hield jouw job toen en nu in? 
 
Rita: “Aanvankelijk stond ik in voor het maken 
van brochures en het schrijven voor Dominant. 
Het doel was informatie over de ziekte versprei-
den. Verder ging ik naar Regiobijeenkomsten. 
Midden jaren ’90 vertrok de toenmalige coördi-
nator en kwam een heel deel van haar taken bij 
mij terecht. Toen ik halftijds ging werken, gaf ik 
een deel door aan een collega. Later werd in 
overleg met het bestuur besloten dat ik als afge-
vaardigde van de Sociale dienst aan het Dagelijks 
Bestuur zou deelnemen.” 
 
Pascaline: “Toen ik bij de Huntington Liga begon 
te werken, was er al heel wat uitgebouwd. Na 
verloop van tijd kwam er wel werk bij, bv. het 
opmaken van dossiers voor het VAPH, het kwali-
teitshandboek, het jaarverslag. We hebben ons 
als team steeds ingezet voor het belang van de 
organisatie en de betrokkenen.” 
 
Waar kijk je met trots op terug? 
 
Rita: “In 1998-1999 ging onze eigen ‘Ronde van 
Vlaanderen’ door. Ik vond dat een zeer leuk initi-
atief. Drie dertigers uit de Jongerenwerking heb-
ben toen op vier locaties getuigd. Hun verhalen 
waren erg uiteenlopend. Eén iemand was gen-
drager en ging daar op een heel positieve manier 
mee om. Twee andere jongeren getuigden als 
risicodrager. Na deze Ronde van Vlaanderen 
werkten we ook tijdens Ledendagen met getui-
genissen. In Dominant verschijnen nu nog derge-
lijke verhalen. We merkten dat dat ervoor veel 
moeilijker was omdat mensen hun verhaal ge-
heim wilden houden, er heerste een taboe 

Het is een komen en gaan bij de Sociale dienst 

Rita ging eind mei met pensioen, Pascaline eind juni. We wilden hen niet laten gaan zonder hen in 
Dominant nog even aan het woord te laten. Samen blikken we terug op hun tijd bij de Huntington 
Liga. Charlotte vervoegde begin maart de rangen, zij volgt Rita op. Begin mei verwelkomden we In-
grid in ons team, zij zal de functie van Pascaline overnemen. In dit artikel stellen we hen aan je 
voor. 
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rond.” 
 
Pascaline: “Ik deed het Patiëntenweekend graag 
en werkte er met plezier voor zowel de patiënten 
als de vrijwilligers. Dat weekend is enorm ge-
groeid, waardoor we tegenwoordig heel wat pa-
tiënten kunnen meenemen om hen een fijn 
weekend te bezorgen. Ik vind dat Rita trots mag 
zijn op het gegeven dat ze zich ingezet heeft om 
het team samen te houden en sterk te maken. 
Rita heeft niet enkel voor zichzelf, maar voor de 
zes teamleden gevochten.” 
 
Rita: “Dank je wel voor je woorden, Pascaline. Ik 
heb dat gedaan omdat ik het belangrijk vond om 
veiligheid op de werkvloer te creëren. Er is veel 
overleg en vertrouwen tussen de collega’s. Pas-
caline mag op haar beurt trots zijn op haar ener-
gie en drive. Wanneer ze iemand begeleidt, gaat 
ze volop voor wat ze wil bereiken. Wanneer ze 
iemand bv. op een Heroverwegingscommissie 
verdedigt, dan brengt ze wat ze voelt. Dat kan 
voor mensen het verschil maken.” 
 
Pascaline: “Dank je wel. Het geeft mij veel vol-
doening als zoiets lukt. Dat pept mij op om er-
voor te blijven gaan.” 
 
Wat ga je wel of net niet missen aan je werk 
wanneer je met pensioen gaat? 
 
Rita: “Ik ga het contact met en de steun van het 
team missen. Wat ik niet ga missen is de verant-
woordelijkheid die mijn job met zich meebracht. 
Ik merkte dat ik de laatste tijd vaker bepaalde 
zorgen mee naar huis nam.” 
 
Pascaline: “Ik herken dit, voor mij zal het contact 
met het team ook een groot gemis zijn. En ook ik 
merk dat ik me vaker afvraag of ik alles wel in 
orde gebracht heb voordat ik naar huis ga. Wat ik 
verder fijn vind en zal missen aan het team, was 
het horen van andere meningen en gedachten. 
Dat houdt me alert.” 
 
Rita en Pascaline: “We hebben steeds goed en 
graag met de vrijwilligers samengewerkt. Verder 
hebben we veel respect voor alle patiënten en 
families. Ze blijven doorzetten en zich inzetten, 
ook al maken ze heel wat mee.” 

Kunnen jullie jezelf even voorstellen? 
 
Ingrid: “Ik ben afgestudeerd als logopediste en 
heb ongeveer 13 jaar in Ganspoel gewerkt met 
visueel meervoudig gehandicapten. Ik heb daar 
heel wat ervaring opgedaan met slikproblemen, 
waarvoor ik dan ook een specialisatiejaar heb 
gevolgd. Wat ik in die job vooral miste was het 
zicht op de thuissituatie van de leerlingen. Als 
logopediste ben je deel van een team en je werkt 
alleen op het domein waarin je gespecialiseerd 
bent. Dat was voor mij niet meer genoeg en 
daarom ben ik veranderd van job en heb dan een 
jaar in de thuisbegeleiding gestaan. Die job lag 
mij eigenlijk wel goed, alleen werd die combina-
tie met  de zorg voor mijn gezin met drie jonge 
kinderen op een bepaald moment te zwaar en 
dan heb ik ervoor gekozen om tijdelijk te stop-
pen met werken. Nadien ben ik dan een andere 
richting ingeslagen en heb ik een coachopleiding 
gevolgd. Momenteel begeleid ik dus een aantal 
mensen. Dit wil ik nu combineren met deze job.  
Nadat ik gestopt ben in Ganspoel heb ik de zorg  
nooit echt achter mij gelaten. Ik ben ook altijd als 
vrijwilliger actief gebleven. In het werk dat ik de 
laatste jaren deed, miste ik dat.” 
 
Charlotte: “Ik heb klinische psychologie gestu-
deerd. Na mijn stage heb ik dan beslist om neu-
ropsychologie bij te studeren omdat ik meer wou 
weten over de hersenen en hersenziektes. Daar-
na heb ik altijd gewerkt in een ziekenhuiscontext. 

Personalia 
 
Ingrid is 50 jaar en gescheiden. 
Zij heeft drie volwassen kinderen 
en woont in Kessel-Lo. Ze om-
schrijft zichzelf als een natuur-
mens en tuiniert dus graag. Ze 
speelt viool, leest graag en houdt 
van beeldhouwen en mozaïek  

     maken. 
 
Charlotte is 27 jaar en woont sa-
men met haar kat Flo in Londer-
zeel. Ze houdt van lezen en heeft 
een boekenblog. Verder speelt ze 
badminton en is geïnteresseerd in 
pottenbakken en keramiek. 
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Ik heb mij vooral bezig gehouden met diagnos-
tiek, ik nam nl. testen af bij mensen en in overleg 
met de artsen werd vervolgens al dan niet een 
dementiediagnose gesteld. Indien nodig deden 
wij nazorggesprekken.. Ik deed deels ook de be-
geleiding van de mensen die in dit kader opgeno-
men werden. Ik merkte wel dat ik mij hier iets 
minder zeker in voelde. Ik ben altijd erg in taal en 
communicatie geïnteresseerd geweest. Het werd 
mij na enige tijd duidelijk dat ik meer in die rich-
ting wilde evolueren en zo ben ik dan gaan zoe-
ken naar een job die mij dat kon bieden en ben ik 
bij de Liga terecht gekomen.” 
 
Wat is jullie eerste indruk van de werkplek? 
 
Ingrid: “Het is een beetje terugkeren in de tijd. 
Het is een minder gestructureerde omgeving dan 
ik gewoon ben, ook in de manier waarop het 
werk georganiseerd is. Ik moet hier een beetje 
mijn weg in zoeken, maar mijn eerste indruk van 
de collega’s en de andere mensen die ik tot nu 
toe ontmoet heb, is vooral hartverwarmend. Ik 
voelde mij erg welkom. Er is een grote openheid 
en iedereen tracht elkaar te ondersteunen. Wat 
mij op het Patiëntenweekend vooral geraakt 
heeft, is de toewijding van alle vrijwilligers. Ik 
vind het ongelofelijk hoe mensen toegewijd zijn 
aan hun familielid of aan de patiënt die zij ver-
zorgen. Het was  een grote familie. Die grote sa-
menhang ervaarde ik als vrij uniek.” 
 
Charlotte: “Ik volg Ingrid daar wel in. Ik werd 
overweldigd door het warme welkom. Ik kan hier 
echt bij iedereen terecht met mijn vragen. Ieder-
een wil ook echt helpen. Het is een team dat 
heel veel communiceert met elkaar. Dat is wel 
een grote meerwaarde. Er kruipt veel tijd in, 
maar iedereen haalt er ook heel veel uit.” 
 
Zie je daar dan mogelijkheden tot verbetering? 
 
Charlotte: “Op technologisch gebied is de organi-
satie op deze werkplek niet echt het meest voor-
uitstrevend. Er zouden hier en daar wel wat aan-
passingen kunnen gebeuren om alles efficiënter 
te laten verlopen, zonder dat de interne commu-
nicatie daaronder moet lijden. Ook de uitbouw 
van de sociale media kan de vereniging wat extra 
communicatiekanalen bieden.” 

Ingrid: “Ik ben nog maar enkele weken in dienst 
en moet mijn weg nog wat zoeken. Ik wil mij 
eerst inwerken in het systeem en daarna eventu-
ele aanpassingen voorstellen.” 
 
Zijn er ook aspecten aan het werk die je lastig 
vindt? 
 
Ingrid: “Ik ben iemand die structuur en rust nodig 
heeft op het werk. Het feit dat we daar met vier 
mensen kort op elkaar zitten maakt het soms erg 
druk. Dat speelt natuurlijk alleen als we er alle-
maal zijn. Ik moet nog zien hoe ik daarmee om-
ga.” 
 
Charlotte: “Ik ben ook iemand die erg gestructu-
reerd werkt. Het mailsysteem is voor mij dus wat 
lastig. Op drukke dagen geraak je niet altijd aan 
de computer met de mails en moet je mailver-
keer uitstellen. Soms is het handig als je snel 
heen en weer kan mailen met mensen en dat 
lukt niet zo goed als alles vanaf één computer 
moet gebeuren. Mocht iedereen over een eigen 
computer beschikken, dan zou dat efficiënter 
kunnen. Het feit dat er veel gecommuniceerd 
wordt, heeft veel voordelen, maar soms leidt wel 
wat af en maakt het dat je ’s avonds soms denkt 
dat je misschien meer werk had kunnen ver-
zetten.” 
 
Wat kunnen jullie bijdragen aan de toekomst 
van de Liga? 
 
Charlotte: “De Liga is op heel veel vlakken goed 
bezig. Ik heb dat gezien op het Patiëntenweek-
end. De mensen voelen zich gesteund door de 
Liga. Ook op de medische adviesraad werd dit 
door verscheidene artsen beklemtoond. Ik denk 
dat we vooral moeten werken aan de uitbouw 
van de digitale weg.” 
 

Rita Muyldermans 
Charlotte Didier 
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Centrum Menselijke Erfelijkheid, UZ Leuven 016 34 59 03 
prof. dr. Vogels  mevr. Verbeke 
 mevr. Laga 
 
Dienst Medische Genetica, UZ 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, Universiteit Antwerpen 
prof. dr. Blaumeiser mevr. Spaas         03 275 97 74 

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 

 
Vlaams-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-Vlanderen - 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 

PATIËNTENWEEKEND 
 

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

HOME MARJORIE 
 
 

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

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 

WALLONIË 
 

Ligue Huntington Francephone Belge (LHFB) 
Montagne Ste. Walburge 4b, 4000 LIEGE 04 225 87 33 

www.huntington.be 

JONGERENWERKING 
 

Johan Oreel, 1601 RUISBROEK      0478 58 55 61 
Lucy De Cat, 3150 HAACHT 
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 adressen-
bestand van de Huntington Liga en haar driemaandelijks tijdschrift Dominant. 
Deze gegevens, nl. naam en postadres, zullen worden verwerkt door de Soci-
ale 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 activi-
teiten van de Liga; 
 ▪ abonnees effectief het tijdschrift te kunnen toesturen. 
Voor kennisname en of wijzigingen kan je je richten tot de Sociale dienst van 
de 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. 

Contactgegevens 
 
Huntington Liga vzw 
Krijkelberg 1 
3360 Bierbeek 
 

016/45.27.59 
socialedienst@huntingtonliga.be 
www.huntingtonliga.be 
 
Ondernemingsnummer: 
415438528 

Voor giften van  
40 euro en meer  

ontvangt u  
een attest van  

fiscale vrijstelling. 

Activiteitenkalender 

24/08/2022 Regio Oost-Vlaanderen, pannenkoekenbak + ijsjes,  
  om 20u, De Vuist, Brugsesteenweg 519,  
  Gent - Mariakerke  
28/08/2022 Boerderijdag, vanaf 14u, Spelonckvaart 30,  
  Moerbeke-Waas 
02-04/09/2022 Ontspanningsweekend, Hotel Cécile, De Panne 
30/09/2022 Regio Limburg, Genk (onder voorbehoud)  
07-09/10/2022 Patiëntenweekend, Parkhotel, De Panne 

Moderne tijden 

Wil je graag uitnodigingen voor Liga-activiteiten per mail krijgen, dan kan 
je ons dit laten weten. Stuur ons een mailtje met vermelding van je naam, 
postadres en e-mailadres, en je krijgt daarna alle post per mail. 
 
Je kan Dominant ook digitaal als pdf-file bekomen en de nummers verza-
melen in een map. Dit betekent minder papier in de brievenbus voor jou 
en minder administratie en portkosten voor ons. 
 
Ons e-mailadres: socialedienst@huntingtonliga.be 

Jaarabonnement: te verkrijgen 
door storting van 12,50 euro op de 
rekening van de Huntington Liga 
vzw, Gent, met vermelding van 
“Abonnement Dominant”: 
BIC: KRED BE BB 
IBAN: BE59 4414 6189 2126 
Voor leden van de Liga is de abon-
nementsprijs in het lidgeld inbe-
grepen. Het lidgeld (12,50 euro) is 
niet fiscaal aftrekbaar. 

Redactieraad 
 
 

Willy Cruysweegs 
Gerd(a) De Coster 
Charlotte Didier 

Dirk Liessens 
Rita Muyldermans 

Arie Roelandt 
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                      Onze activiteiten in beeld 

Lentewandeling Regio Antwerpen te Mechelen, 24 april 

Patiëntenweekend te Oostende, 13-15 mei 

Ledendag te Zemst, 11 maart 

Foto via Arie Roelandt Foto via Arie Roelandt 

Foto via Suzy Beun Foto via Suzy Beun 

Foto via Jan Geyskens Foto via Jan Geyskens 
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     2022 heeft nog twee Liga-weekends in petto 

Patiëntenweekend 
 
Het patiëntenweekend wordt tweemaal per jaar georganiseerd door de vrijwil-
ligers, zij doen dit in samenwerking met de Sociale dienst. Van 13 t.e.m. 15 mei 
ging het eerste weekend van dit jaar door. Daarvan vind je op de vorige pagina 
enkele sfeerbeelden terug. 
 
Patiënten kunnen met hun naaste/gezin of alleen deelnemen. Er wordt vol-
doende omkadering alsook een volledig aangepast programma voorzien. 
 
Vrijdag 07 oktober t.e.m. zondag 09 oktober 2022 
Parkhotel, De Panne 

Ontspanningsweekend 
 
De Huntington Liga organiseert elk jaar een ontspanningsweekend waaraan alle 
betrokkenen en vrijwilligers kunnen deelnemen. Tijdens dit weekend wordt 
geen omkadering voor patiënten voorzien. 
 
Vrijdag 02 september t.e.m. zondag 04 september 2022 
Hotel Cécile, De Panne 

Ben je lid van de Huntington Liga en heb je interesse in onze activiteiten? Voor meer informatie kan je 
terecht bij de Sociale dienst. 
 
socialedienst@huntingtonliga.be 
016 45 27 59 

Foto: https://www.villabonpapa.be/nl/omgeving-de-panne-koksijde-nieuwpoort 


