
Het Huntingtonplein is de digitale 
ontmoetingsplek om kennis en  
ervaringen te delen die te maken 
hebben met de ziekte van Hunting-
ton. U kunt hier informatie halen èn 
brengen; vragen stellen èn beant-
woorden. Verder treft u hier tips en 
adviezen, contact met specialisten, 
praktijkverhalen, instructiefilmpjes, 
nieuws en bijeenkomsten aan.  
Huntingtonplein is er voor en door 
iedereen die te maken heeft met de 
ziekte van Huntington.  
 
Hoe werkt het?  
Het digitale www.Huntingtonplein.nl is bedoeld 
om informatie te vinden, kennis te halen of juist 
om uw verhaal, ervaring of kennis te brengen. 
Mensen met de ziekte van Huntington, professi-

onals, mantelzorgers en andere belangstellen-
den kunnen hier terecht voor tal van zaken en 
thema’s die met de ziekte van Huntington te 
maken hebben. Zo delen experts hun deskun-
digheid om professionals, mensen met de  
ziekte van Huntington en/of hun naasten waar 
mogelijk te helpen bij het omgaan met de ziekte 
van Huntington. Ook u wordt uitgenodigd om 
uw kennis en ervaring te delen. Dat maakt het 
Huntingtonplein alleen maar waardevoller. Het 
Huntingtonplein is ontwikkeld in samenwerking 
met mensen met de ziekte van Huntington, 
mantelzorgers en professionals. 
 
Wat u vindt op www.huntingtonplein.nl:  
Nieuws, een agenda met activiteiten, instructie-
filmpjes, uitgelichte thema’s over bijvoorbeeld 
beeldzorg. Er is een handboek over de inzet  
van hulpmiddelen. Hierin worden informatie,  
ervaringen, tips en suggesties gegeven rond de 
5 meest voorkomende knelpunten: verzorging, 
douchen, assisteren bij zelfstandige transfers, 
blokstoelen en bedden. Deze zijn opgesteld 
naar aanleiding van ervaringen van medewer-
kers van een woonafdeling van Huntington  
Expertisecentrum Topaz Overduin.  
Neemt u eens een kijkje!  

 
 
www.huntingtonplein.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

HD-café 
Heeft u meer behoefte aan persoonlijke uitwis-
seling? 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 en in de agenda.   
 

Samenwerken 
We werken nauw samen met de partners van het 
Huntington KennisNet Nederland, professionals 
en behandelaren van andere organisaties waar 
dit gewenst is.  
Bent u expert en wilt u ook uw kennis delen op 
het gebied van de ziekte van Huntington?  
Meld u dan aan via de website. 

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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