
Voor mensen met de ziekte van 
Huntington die begeleiding en /of 
behandeling ontvangen van het 
Huntington Expertisecentrum Topaz 
is het mogelijk om via beeldbellen 
contact te onderhouden met 
zorgverleners en behandelaren. 
Door te telefoneren met beeld 
(beeldbellen) kunnen deze mensen 
die thuis wonen toch gemakkelijk 
contact onderhouden met het 
Huntington Expertisecentrum voor 
begeleiding, behandeling, vragen, 
advies en informatie.    
 
Wat houdt het in?  
Het Huntington Expertisecentrum Topaz heeft 
een brede deskundigheid én ervaring opge-
bouwd in de ondersteuning en behandeling van 
mensen met de ziekte van Huntington. Veel 
mensen met de ziekte van Huntington wonen 
nog thuis. Om in de thuissituatie nabij te zijn en 
te kunnen ondersteunen bij het zelfstandig 
wonen kunnen we gebruik maken van beeld-
zorg. Via een digitale omgeving wordt er bege-
leiding en behandeling op afstand geboden, is 
er toegang tot informatie over de ziekte van 
Huntington, praktische tips en kunt u vragen 
stellen aan handelaren en zorgverleners.  
 
Hoe werkt het?  
Het beeldbellen werkt via IQare, dit is een online 
platform. Om te kunnen beeldbellen is een  
speciale IQare computer nodig, die krijgt u in 
bruikleen van het Huntington Expertisecentrum 

Topaz. U kunt ook gebruik maken van een eigen 
laptop of iPad. Via een beveiligde omgeving 
kunt u inloggen op het systeem en gebruik 
maken van de beeldbel mogelijkheden die er 
zijn zoals;  
• contact via beeldbellen, bijv. om vragen te 

stellen of te overleggen met behandelaren;  
• agenda bijhouden; 
• instructiefilms;  
• inzien van ‘mijn behandelplan’; 
• praktische informatie en kennis uitwisselen. 
 

 
Beeldzorg –  
dichtbij op afstand 



Voor wie is het? 
Het beeldbellen via IQare is bedoeld voor men-
sen met de ziekte van Huntington en mantelzor-
gers die begeleiding en / of behandeling krijgen 
vanuit het Huntington Expertisecentrum Topaz.  
 
Informatie en aanvragen van  
IQare beeldbellen 
Voor meer informatie of het aanvragen neemt u 
contact op met u maatschappelijk werker of via 
servicelokethuntington@topaz.nl. 
 
Wat biedt Topaz nog meer? 
• HD-café 

Het HD-café is een ontmoetingsplek voor 
mensen met de ziekte van Huntington, hun 
naasten, hulpverleners en belangstellenden. 
Elk kwartaal organiseren we een bijeenkomst, 
waarin een thema centraal staat dat 

gerelateerd is aan de ziekte van Huntington. 
Tijdens de bijeenkomsten ontvangt u 
informatie en is er uitgebreid gelegenheid tot 
het stellen van vragen en het uitwisselen van 
ideeën en ervaringen. De data voor het HD-
café vindt u onder HD-café link.   

• Huntingtonplein.nl  
Dit is een digitaal kennisplein voor mensen 
met de ziekte van Huntington. 
Het Huntingtonplein is ontwikkeld in 
samenwerking met mensen met de ziekte van 
Huntington, mantelzorgers en professionals en 
is bedoeld om hen te ondersteunen in het 
omgaan met de ziekte van Huntington. Zij 
kunnen hier informatie halen èn brengen; 
vragen stellen èn beantwoorden. Verder staan 
hier tips en adviezen, contact met specialisten, 
praktijkverhalen, instructiefilmpjes, nieuws en 
bijeenkomsten.

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

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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