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Meer informatie over Archipel, Land van Horne  of de ziekte van 
Huntington? 
 

Wilt u meer informatie over Archipel, Land van Horne  of de ziekte 
van Huntington?  
Kijk dan op onze websites of bel onze informatienummers. 
 
Archipel Servicepunt 
één punt voor al uw vragen! 
t 040 264 64 64 
servicepunt@archipelzorggroep.nl 
www.archipelzorggroep.nl/huntington 
 
Stichting Land van Horne 
Biest 43 
6001 AP Weert  
Informatienummer: 0900 333 55 55 
info@landvanhorne.nl 
www.landvanhorne.nl 
 

Huntington Café 
 
Voeding en (ver)slikken bij de ziekte van Huntington 
 
 
 
Datum:  3 Oktober 2017 
Tijd:   19.30 (zaal open om 19.00 uur) 
Locatie:  Land van Horne 
  Zorgcentrum St Joseph 
  Brugske 16 
  6031 BL  Nederweert  
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 Op de bijeenkomst van 3 Oktober aanstaande zal het volgende 
onderwerp worden behandelt:  
 
Voeding en (ver)slikken bij de ziekte van Huntington. 
 
Iedereen met de ziekte van Huntington verliest op een gegeven 
moment gewicht. Bij sommige begint dit al heel vroeg  in het 
ziekteproces, bij anderen treedt dit pas later op. 
Problemen met eten en drinken en met het onvoldoende innemen 
van voeding leiden tot gewichtsverlies en conditievermindering. 
Maar het gewichtsverlies kan ook een gevolg zijn van kauw -en 
slikproblemen. 
Er zijn allerlei adviezen die kunnen helpen om zo goed mogelijk te 
slikken. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor begeleiding en 
behandeling om het slikken zo lang mogelijk, veilig te laten verlopen. 
 
Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van voeding, gewicht en 
slikproblemen. 
 
Achtergrond deskundige:  
 
Giovanna Koppen is al enkele jaren werkzaan als logopediste bij de 
stichting Land van Horne, zij is ook lid van het expertteam Huntington 
en nauw betrokken bij de woongroepen waar onze cliënten met 
Huntington wonen. 
 
Door Zasada is al jaren werkzaam voor de stichting Land van Horne  
als diëtiste en ook lid van het expertteam Huntington, ook zij is nauw 
betrokken bij de woongroepen waar onze cliënten met de ziekte van 
Huntington wonen. 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 
 
 
 
 
 
Namens de expertteams van Archipel en Land van Horne nodigen  
wij u van harte uit om bij deze avond aanwezig te zijn. 
 
Locatie:  Land van Horne 
  Zorgcentrum St Joseph 
  Brugske 16 
  6031 BL  Nederweert 
Wij hopen u op 3 Oktober  2017  te mogen verwelkomen en stellen 
het op prijs als u zich via een email naar  Willeke van Mook aanmeldt 
voor deze avond: hwj.van.mook@landvanhorne.nl 


