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Wat houdt de jeugdvorm van de ziekte van Huntington in, welke 
verschijnselen komen naar voren en hoe onderscheidt deze vorm zich 
van de reguliere vorm van de ziekte van Huntington?

Persoonlijke ervaringen: hoe is het om op te groeien binnen een 
Huntington gezin? Hoe is het om als risicodrager de DNA test te doen
De ervaringsdeskundigen schetsen hoe het is om verder te gaan met je 
leven na de uitslag (zowel gendrager als niet-gendrager).

Hoe zit het met erfelijkheid bij de ziekte van Huntington, hoe verloopt 
de procedure van het erfelijkheidsonderzoek? We kijken naar de 
mogelijkheden die er zijn bijvoorbeeld bij Pre-Implantatie Genetische 
Diagnostiek (PGD).

Hoe verloopt de (psychologische) begeleiding tijdens de DNA test? 
Wat komt er allemaal aan bod na de testuitslag? Welke begeleiding is 
hierbij mogelijk?

Accreditatie voor dit congres wordt aangevraagd voor SO/huisartsen, 
fysiotherapie, verpleegkundig specialisten, psychologie en ergotherapie.



Programma
Ochtendprogramma
•	 9.00	-	9.30	uur		 Ontvangst met koffie of thee 
•	 9.30	-	9.45	uur		 Inleiding door dagvoorzitter	

Prof.	dr.	Jos	Schols,	hoogleraar	ouderengeneeskunde,	Universiteit	Maastricht
•	 9.45	-	10.15	uur		 De jeugdvorm van de ziekte van Huntington	

Prof.	dr.	R.A.C.	(Raymund)	Roos,	Afdeling	Neurologie,	Leids	Universitair	
Medisch	Centrum

•	 10.15	-	10.40	uur		 Ervaringsverhaal	
Mw.	J.C.F.	(Joyce)	Heffels-van	Peij

•	 10.40	-	11.00	uur		 Ervaringsverhaal	
Mw.	M.	(Monique)	Vitalli

•	 11.30	-	12.00	uur			 Het erfelijkheidsonderzoek	
Dr.	A.T.J.M.	(Paula)	Helderman-van	den	Enden,	klinisch	geneticus,	
Maastricht	Universitair	Medisch	Centrum

•	 12.00	-	12.30	uur		 De test: en dan?	
Drs.	L.	B.	(Lucienne)	van	der	Meer,	klinisch	psycholoog,	Leids	Universitair	
Medisch	Centrum

Lunch (12.30	-	13.30)

Middagprogramma: workshops
U volgt twee workshops van uw voorkeur. 
Workshopronde 1 is van 13.30 - 14.45 uur. 
Workshopronde 2 is van 15.00 - 16.15 uur.  

•	 Intimiteit, seksualiteit  
o.l.v.	Riët	Daniël

•	 Begeleiding na de test 
o.l.v.	Vera	Hovers	en	Martje	Verwijs

•	 Arbeidsongeschiktheid, verzekeringen en juridische aspecten 
o.l.v.	Luuk	Sabel,Willeke	van	Mook	en	Rob	van	Maurik

•	 De (jonge) adolescent in dagbehandeling en in het zorgcentrum 
o.l.v.	Corinda	van	der	Molen

Afsluiting en borrel
De afsluiting van de dag vindt plaats door professor Jos Schols om 16.15 - 16.30 uur. 
Aansluitend is een netwerkborrel gepland tot circa 17.30 uur.



Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij de 
behandeling en begeleiding van jongeren en volwassenen met de ziekte van 
Huntington.

Accreditatie
Accreditatie voor dit congres wordt aangevraagd voor SO/huisartsen, 
fysiotherapie, verpleegkundig specialisten, psychologie en ergotherapie.

Locatie
Hotel Golden Tulip
Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert
T 0495 53 96 55
Hotel Golden Tulip ligt op slechts 300 meter afstand van het NS Station. 
Betaald parkeren kan in de tegenovergelegen parkeergarage.

Aanmelden
Inschrijven kan op www.landvanhorne.nl/huntingtoncongres. U kunt daar uw 
voorkeur voor de workshops aangeven.
Inschrijvingen worden op chronologische volgorde van betaling behandeld.
Sluitingsdatum	betalingen	23	maart	2015.
Het inschrijfgeld bedraagt €180,- over te maken op IBAN rekeningnummer:
NL32ABNA0238004422 ten name van Stichting Land van Horne en met 
vermelding van uw naam.
Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief. 
Uw deelnamebewijs wordt naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd.
Bij minder dan 50 deelnemers vindt het congres geen doorgang.

Inlichtingen
Mw. Olga Weijers-Heijmans, zorgmanager Regio
T 0800 3333 888 | E omh.weijers@landvanhorne.nl
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