
[Geef tekst op] 
 
 

 

  

Meer informatie over Archipel, Land van Horne   

of de ziekte van Huntington? 

 
 

Kijk dan op onze websites of bel een van de informatienummers 

 

www.archipelzorggroep.nl/huntington  
  

 

Archipel Servicepunt 

één punt voor al uw vragen! 

t 040 264 64 64 

servicepunt@archipelzorggroep.nl 

 

 

Stichting Land van Horne 

Biest 43 

6001 AP Weert  

Informatienummer: 0900 333 55 55 

info@landvanhorne.nl 

 

Huntington Café 
 

Wat kan ik vastleggen voor later? 

Wensen rondom behandeling en euthanasie 
 

 

Datum:  16 februari 2016 

Tijd:   19.30 (zaal open om 19.00 uur) 

Locatie:  Archipel Landrijt, Oase   

  Drosserstraat 1 

  5623 ME Eindhoven 

  040-2158000  

 

 

     
 

 



 

 

Gastspreker: Gastspreker: 

 

Kees van Gelder Specialist ouderengeneeskunde in de regio 

Eindhoven.  

Tevens is hij werkzaam bij de Stichting Levenseindekliniek. 

Hij is ook lange tijd verbonden geweest als docent aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende café zal plaats vinden op: 

14 juni 2016  bij Land van Horne  

 

 

 

Bij Archipel en Land van Horne  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 en Land van Horne 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 is op 16 -02-2016  

 

Onderwerp: 

Wat leg ik vast voor later?  

Wensen rondom behandeling en euthanasie. 

Gast van de avond:  

Specialist ouderengeneeskunde Kees van Gelder 

 

 

Namens expertteams van Archipel en Land van Horne nodigen  

wij 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 16 februari  2016  te mogen verwelkomen en stellen 

het op prijs als u zich via een email naar Inge Bogers aanmeldt voor 

deze avond: inge.bogers@archipelzorggroep.nl   


