
Voor mensen met de ziekte van  
Huntington bieden wij op locatie 
Overduin liefdevolle zorg en de mo-
gelijkheid om er te wonen. Familie en 
vrienden zijn de hele dag welkom.  
 
Wonen bij Overduin  
Bent u door uw ziekte te veel afhankelijk gewor-
den van zorg en is zelfstandig wonen niet meer 
mogelijk? Dan kunt u kiezen om in Huntington 
Expertisecentrum Topaz Overduin in Katwijk te 
gaan wonen. Wonen bij Overduin staat voor de 
nabijheid van gespecialiseerde zorg en een zo 
zelfstandig mogelijk leven met ondersteuning en 
begeleiding. Dit in een prettige, huiselijke sfeer, 
waar mogelijkheden tot activiteiten geboden 
worden.   
 
Zowel de zorg als de woonruimten zijn afge-
stemd op uw mogelijkheden. Met veel individu-
ele aandacht, persoonsgerichte begeleiding en 

structuur, bieden wij een beschermde woonom-
geving aan bijna tachtig mensen met de ziekte 
van Huntington. Een veilige plek waar bewoners 
zich prettig en geborgen voelen en zorg altijd 
dichtbij is. Een heel mooie plek bovendien,  
want vanuit Overduin heeft u prachtig uitzicht 
op de duinen en bent u zo op het strand of in 
het gezellige centrum van Katwijk.  
 
Als wonen thuis niet meer (permanent) gaat 
In Huntington Expertisecentrum Topaz woont u 
met de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. 
Of dit nu voor tijdelijk of voor vast is. Daartoe  
is ons gespecialiseerde team aan behandelaren 
altijd nabij. Uw verzorging, verpleging en  
begeleiding is in handen van onze ervaren  
medewerkers met jarenlange ervaring met en 
kennis van de ziekte van Huntington. En stimu-
leren wij u zo veel als mogelijk zelf te doen, 
zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft waar 
dit kan. Waar het niet lukt, zijn wij er voor u.  
 
De route naar wonen bij Topaz,  
hoe loopt die?  
Wilt u zich oriënteren op wonen bij Topaz  
Overduin? Vaak heeft u al contact gehad met 
het expertisecentrum, bijvoorbeeld met de  
polikliniek of de maatschappelijk werker.  
Die laatste brengt u in contact met de juiste  

 
 
Wonen met zorg



personen en helpt u bij het nemen van de  
stappen die nodig zijn voor de verhuizing. Zodra 
u bij ons woont, neemt onze specialist ouderen- 
geneeskunde (een arts) de medische zorg en  
behandeling over van uw huisarts. Samen met  
u en uw naaste wordt een passend behandelplan 
besproken dat aansluit op de nieuwe woon- 
situatie.  
 
Helaas is de ziekte van Huntington niet te gene-
zen, te vertragen of af te remmen. We kunnen 
wel helpen bij het behouden en in sommige  
gevallen herstellen van uw mogelijkheden en  
zelfredzaamheid. Met – waar nodig aangepaste 
vormen van - logopedie, fysiotherapie en andere 
behandelingen waar u baat bij heeft. Hiermee 

richten we ons op het zo dragelijk mogelijk 
maken van de ziekte. Ook zijn er activiteiten die 
hieraan bijdragen, bijvoorbeeld in de Moesduin 
of het Duinloopprogramma. Voor vragen over 
het wonen bij Huntington Expertisecentrum 
Topaz kunt u terecht bij het Serviceloket. De 
contactgegevens vindt u onderaan. 
 
Wat houdt wonen bij Overduin in?  
Als bewoner heeft u een eigen zit-slaapkamer 
waar u zich terugtrekt als u behoefte heeft aan 
privacy. Gezelligheid en aanspraak vindt u in  
de gemeenschappelijke huiskamer met keuken 
die u deelt met een aantal medebewoners.  
Op verschillende huiskamers is een gastvrouw 
aanwezig die bijdraagt aan het dagelijks leven  
en de sfeer op de huiskamer. De activiteiten- 
begeleiding gaat in op uw persoonlijke interesse 
en mogelijkheden. De gastvrouw betrekt u in  
de huiskamer bij activiteiten en heeft aandacht 
voor de mensen die er in de huiskamer zijn, als 
verweven onderdeel in het dagelijks leven. 
 
Huntington Expertisecentrum Topaz in Overduin 
kent vijf verschillende woonunits, te weten  
Anemoon, Arabis, Duingras, Acacia en Brem.  
De woonomgeving en zorg is afgestemd op de 

Het Huntington Expertise- 
centrum Topaz op Overduin  
in Katwijk heeft de afgelopen 
decennia specialistische exper-
tise en ervaring opgebouwd op 
het gebied van mensen met de 
ziekte van Huntington en de 
ziekte zelf. Als erkend Topcare 
Huntington specialist maakt dat 
Topaz Overduin inmiddels 
uniek. Voor de kroon op dat 
werk richten wij ons op de  
benoeming tot doelgroep  

expertisecentrum binnen het 
landelijk netwerk begin 2023. 
Voor mensen met de ziekte  
van Huntington, hun naasten, 
behandelaren en zorgverleners 
bieden wij consultatie, advies, 
een breed palet aan ondersteu-
nings- en behandelmogelijk-
heden én dragen wij bij aan 
ontwikkeling daarvan door  
onderzoek te verrichten en  
kennis te delen.  

Binnen het expertisecentrum  
is ‘het warme hart’ voor de 
mensen met de ziekte van  
Huntington merkbaar. Onze 
professionals sluiten vanuit hun 
jarenlange ervaring creatief en 
mensgericht aan op dat wat 
ertoe doet voor hen en hun 
naasten. Dat vormt de drijfveer 
om telkens te verbeteren. U 
bent van harte welkom bij het 
Huntington Expertisecentrum 
Topaz. 

Aangenaam kennismaken  
met het Huntington Expertisecentrum Topaz



verschillende fasen van de ziekte van Huntington 
en veranderende behoeften van bewoners.  
Hierdoor ontstaan accenten in de leefomgeving.   
De visie en uitgangspunten komen echter op  
alle units overeen. Zo wordt er primair vanuit  
de relatie gewerkt om u als bewoner zo goed 
mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit uit zich in 
het vinden van de maximale mogelijkheden die 
aan de kwaliteit van leven hoe beperkt ook,  
kunnen bijdragen. Medewerkers helpen u daarbij 
met het bieden van structuur en oplossingen. 
Daarbij kijken we naar het totaalbeeld dat we van 
u hebben, uw netwerk en de interactie die er is 
met uw omgeving. Ook kijken we naar wat u in 
het verleden gewend was, welke gewoonten of 
patronen er waren en proberen wij daarop aan  
te sluiten. Heeft u er bijvoorbeeld altijd van  
gehouden om er netjes uit te zien, dan helpen  
wij u daarbij. “Het team vult elkaar hierop aan en 
de teamleden maken zich er sterk voor. We zijn 
er voor de mensen en voor de tijd die ze hier 
verblijven”.  
 
Gespecialiseerde zorg  
Er is ook een gespecialiseerde unit voor mensen 
met complex gedrag en/of andere psychiatri-
sche problematiek die om gerichte expertise  
vragen. Hier krijgen mensen met de ziekte van 
Huntington de behandeling en begeleiding die 
aansluit op hun behoefte en levenswijze. Dit kan 
voor korte of langere duur zijn. Wanneer deze 
ondersteuning en zorg aanslaat en de situatie 
stabiliseert, is wonen op de eigen of een andere 
meer passende woonunit soms weer mogelijk.  
  

Nieuwbouw 
Op het terrein van Overduin bouwen we een 
nieuwe, moderne woonvoorziening voor bewo-
ners met de ziekte van Huntington. Ook een deel 
van het hoofdgebouw renoveren we grondig. Na 
de renovatie komen hier gemeenschappelijke 
voorzieningen voor alle cliënten  
en bewoners van Overduin, zoals behandel- en 
activiteitenruimtes. In dit deel van het gebouw 
wordt ook de nieuwe kapel ondergebracht.  
Tussen de bestaande bouw en het nieuwbouw-
deel komt een nieuw te bouwen restaurant als 
verbindend element. De renovatie van het hoofd-
gebouw is in januari 2022 gestart. Na afronding 
daarvan starten we in het derde kwartaal van 
2022 met de nieuwbouw. We verwachten de 
nieuwbouw in 2024 in gebruik te kunnen nemen. 
Bewoners worden op de hoogte gehouden van 
de voortgang.   

Contactgegevens  
Nachtegaallaan 5, 2225 SX Katwijk 
T   06 10 24 34 00  (8.00 -17.00 uur) 
      of 088 921 2700 
M  servicelokethuntington@topaz.nl 
W www.topaz.nl/huntington 
W www.huntingtonplein.nl 
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