
Heeft u de ziekte van Huntington en 
woont u zelfstandig? Dan komt er 
veel op u af. Dat geldt ook voor uw 
familie en andere naasten. Dan is het 
fijn om met raad en daad onder-
steund te worden door iemand die 
alles weet over de ziekte en wat 
daarbij komt kijken. Over zorg en 
behandeling, maar ook over welzijn, 
relaties, wonen, werk en inkomen. 
Onze casemanagers van het  
Huntington Expertisecentrum zijn 
daarin gespecialiseerd en weten de 
weg naar de juiste instanties en het 
vinden van de antwoorden op uw 
vragen.   
 
Persoonlijke begeleiding 
De casemanager begeleidt u en uw naasten bij 
het omgaan met de ziekte. We bekijken samen 
wat u belangrijk vindt in het leven, waar uw 

kracht en kwaliteiten liggen en hoe die het beste 
zijn in te zetten. We brengen uw draagkracht en 
dat van uw naasten in kaart en zoeken samen 
naar mogelijkheden en oplossingen. Daarnaast 
is er ook ruimte en aandacht voor verwerking 
van de verlieservaring. 
 
Maatschappelijk werkers 
De casemanagers zijn gediplomeerde maat-
schappelijk werkers die u en uw naasten bege-
leiden. Vaak al vanaf het begin van het 
ziekteproces. Zo lang u thuis woont, blijft de 
casemanager uw steun en toeverlaat bij vragen  
of problemen.  
 
De casemanagers/maatschappelijk werkers  
zijn er voor:  
• Al uw vragen over de ziekte.  
• Een luisterend oor en goed gesprek. Om te 

leren omgaan met uw ziekte, bij veranderingen 
in uw woon-/werk-/sociale omgeving, het  
verwerken en accepteren van uw situatie.  

• De kortste route naar de juiste instanties.  
• Praktische hulp, bijvoorbeeld bij het aan- 

vragen van zorg, uitkering, bewindvoering  
en mentorschap, verrichten van werk of  
dagbesteding of het vinden van een geschikte 
woonvorm.  
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• (Ondersteuning bij) coördinatie van alle zorg 
die u nodig heeft.  

• Kennis overdragen aan uw naasten en/of     
verzorging over hoe ze u het beste kunnen   
ondersteunen. 

 

Persoonlijk contact   
De maatschappelijk werker gaat individueel met 
u in gesprek, maar ook samen met u en voor u 
belangrijke personen. Daarnaast begeleidt de 
maatschappelijk werker, met bijvoorbeeld de 
psycholoog, groepsgesprekken. Deze groeps-
gesprekken zijn bedoeld voor mensen in de-
zelfde situatie en met dezelfde vragen. Verder is 
er het HD-café waar relevante thema’s voor een 
breder publiek behandeld worden.  
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
U kunt maatschappelijk werk bereiken via het 
Serviceloket, waar u ook altijd met uw vragen  
terecht kunt. Het Serviceloket Huntington is op 
werkdagen (van 8.00 tot 17.00 uur) telefonisch 
bereikbaar via 06 10 24 34 00 en via service- 
lokethuntington@topaz.nl   
 

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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