
archipel 
Meer informatie over Archipel of de ziekte van  Huntington?  

Wilt u meer informatie over Archipel of de ziekte van  Huntington?  

Kijk dan op www.archipelzorggroep.nl/huntington  of neem 

contact op met ons Servicepunt. 

Archipel Servicepunt 

één punt voor al uw vragen! 

24 uur per dag, 

7 dagen per week bereikbaar 

t 040 264 64 64 

servicepunt@archipelzorggroep.nl  

Huntington Café  

Wat zijn de gevolgen van  Huntington  voor denken en wat 

betekent dit voor het doen in de dagelijkse praktijk? 

Datum: 	19 mei 2015 

Tijd: 	19.30 (zaal open om 19.00 uur) 

Locatie: 	Archipel Landrijt, Oase 

Drosserstraat 1 

5623 ME Eindhoven 

040-2158000 

het gevoel van samen 
A3ZLO1 



Achtergrond deskundigen 

Anja Thijssen (links op de foto) 

Anja is als ergotherapeut werkzaam bij Archipel en o.a. betrokken bij 

cliënten met de ziekte van  Huntington.  Zij is lid van het expertteam  

Huntington  en neemt deel aan het Nederlands  Huntington  Netwerk 

ergotherapie. Ze richt zich op problemen die zich voor doen in het 

dagelijkse handelen als gevolg van de ziekte van  Huntington.  De 

ergotherapeut gaat hier praktisch mee aan de slag. 

Hanneke Nijsten (rechts op de foto) 

Hanneke is programmaleider van het zorgprogramma  Huntington  

binnen Archipel. Daarnaast is ze werkzaam als klinisch 

neuropsycholoog i. o. bij clienten die de polikliniek bezoeken of bij 

Archipel wonen. Ze richt zich hierbij op neuropsychologisch 

onderzoek en behandeling van de gevolgen die de ziekte van  

Huntington  heeft op cognitie (denken, geheugen, aandacht) gedrag 

en stemming.  

BIJ Archipel kunnen cliënten met de ziekte van  Huntington  (en hun 
familie) terecht voor ondersteuning, zorg en behandeling. Dit 

betreft zowel zorg en behandeling aan huis (via de Archipel 

Polikliniek) als ook dagbehandeling of (al dan niet tijdelijke) 

opname. 

Tijdens onze contacten met cliënten merken we dat er veel 

behoefte is aan informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. 

Daarom starten wij vanuit Archipel met het  Huntington  Café. 
In het  Huntington  Café wordt iedere keer een ander thema belicht 

aan de hand van een interview met een deskundige. Voor mensen 

met de ziekte van  Huntington,  hun partners en kinderen. Er wordt 
ruime gelegenheid geboden voor vragen en het delen van 

ervaringen. 

De bijeenkomst op 19 mei behandelt het volgende onderwerp: 

Wat zijn de gevolgen van  Huntington  voor denken en wat 

betekent dit voor het doen in de dagelijkse praktijk? 

Gasten van de avond zijn Anja Thijssen, ergotherapeut, en 

Hanneke Nijsten, psycholoog, beiden werkzaam bij Archipel. Zij 

gaan tijdens het interview in op de cognitieve problemen als gevolg 
van de ziekte van  Huntington,  de invloed hiervan op het dagelijkse 

handelen, en voorbeelden uit de praktijk hoe de ergotherapie hierin 

kan ondersteunen. 

Namens het expertteam  Huntington  van Archipel nodigen 

Hanneke Nijsten en Annemiek van Buul u van harte uit om bij deze 

avond aanwezig te zijn. 

Locatie: 	Archipel, Landrijt ruimte de Oase 

Drosserstraat 1 

5623 ME Eindhoven  

Wij hopen u op 19 mei te mogen verwelkomen en stellen het op 

prijs als u zich via een email naar Annemiek van Buul aanmeldt voor 

deze avond: annemiek.van.buul@archipelzorggroep.nl  
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