
Gespecialiseerde Huntingtondag-
behandeling biedt ondersteuning bij 
het zelfstandig (blijven) wonen. Heeft 
u de ziekte van Huntington en wilt u 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen en functioneren? Dan is 
dagbehandeling misschien iets voor 
u. U bent van harte welkom bij de 
dagbehandeling in ons Huntington 
Expertisecentrum Topaz op locatie 
Overduin.  
 
Wat doet de dagbehandeling? 
Behandelaren en gespecialiseerde medewerkers 
van de dagbehandeling staan twee of meer  
dagdelen per week voor u klaar. Zij bieden 
groeps- en persoonlijke begeleiding, behande-
lingen, therapie en andere zorg op maat.  
Daartoe wordt samen met u een programma 
opgesteld dat is afgestemd op uw wensen,  
behoeften en mogelijkheden.  
Onze professionals leren u omgaan met uw  
beperkingen en ondersteunen uw zelfstandig-
heid door het bieden van gespecialiseerde  
behandeling. Het biedt daarnaast structuur en 
gelegenheid tot sociale contacten.   
 
Voor wie? 
Dagbehandeling is speciaal voor mensen met 
de ziekte van Huntington die thuis wonen. De 
leeftijd van de deelnemers varieert. Het behan-
delaanbod stemmen we af op uw persoonlijke 
levensbehoefte, leeftijd en interesses door  
het bieden van bepaalde groepsbehandeling  
en activiteiten. 

Voor welke behandelingen  
en begeleiding kunt u bij ons terecht? 
Onze dagbehandeling kan o.a. bestaan uit 
fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk 
werk, logopedie, psychologische begeleiding en 
persoonlijk medisch advies. Ook ondersteunen 
we u en uw naasten bij het leren omgaan met 
beperkingen. Onder andere door het bieden van 
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lotgenotencontact, met advies en begeleiding 
vanuit het team.  
Dagbehandeling is mogelijk van maandag tot en 
met vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur. Uiteraard 
kunt u bij ons lunchen of dineren. Kunt u niet 
zelf naar ons toe komen? Dan helpen wij bij het 
regelen van vervoer. 
 
Informatie en aanmelding 
Dagbehandeling Huntington wordt vergoed via 
de WLZ (Wet langdurige zorg) of via de ZVW 
(Zorgverzekeringswet). Hiervoor heeft u een  
indicatie nodig. Afhankelijk van uw indicatie en 
inkomen betaalt u wel of geen eigen bijdrage. 
Wilt u zich aanmelden voor onze dagbehande-
ling, meer weten of de mogelijkheden horen om 
een dagje proef te draaien? Neem dan contact 
op met het Serviceloket Huntington. Dit is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar via 06 10 24 
34 00 (van 8.00 tot 17.00 uur), of 088 921 7200.  
U kunt ons ook bereiken via e-mail: 
servicelokethuntington@topaz.nl.  
Wilt u direct contact met medewerkers van de 
dagbehandeling bel dan 088 921 2745. 
 

Dagbehandeling onderdeel van 
Huntington Expertisecentrum Topaz 
Al meer dan veertig jaar biedt Huntington 
Expertisecentrum Topaz Overduin zorg aan 
mensen met de ziekte van Huntington en hun 
netwerk. Daarin spelen sociale en inhoudelijke 
Huntington behandelaspecten, want het hele 
leven telt voor de gespecialiseerde 
zorgmedewerkers en behandelaars.  
 
Vanuit deze brede kijk vormt de mens met de 
ziekte van Huntington en zijn of haar (wijze van) 
leven het uitgangspunt voor het gesprek. Samen 
doen we er alles aan om u – en uw familie – de 
best mogelijke zorg te geven voor een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven.  Wij werken nauw 
samen met uw huisarts, uw specialist (LUMC), 
de thuiszorg en eventueel de GGZ.  
 

Ik vind werken in de moestuin 
fijn. Je bent dan buiten, één 
met de natuur. Mooie plek!  
  Raoef 

Ik voel mij gesteund op  
de dagbehandeling.  
  Hurriët 



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

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. 

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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