
 

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  EN LEDENMIDDAG  

 

Zaterdag 18 november 2017 

 

Op zaterdag 18 november organiseert de Vereniging de  
Algemene Ledenvergadering en Ledenmiddag bij Aristo te  
Utrecht.  
 

In de ochtend wordt u door het Bestuur bijgepraat over alle  
ontwikkelingen binnen de Vereniging. Ook krijgt u een  
update over de financiën.  
 
 

In de middag zal aandacht  
worden besteed aan de  
Huntington poli. Hoe werkt de  
poli? Welke ondersteuning wordt  

geboden? Hoe worden mensen doorverwezen? Waar worden  
de poli’s gedraaid? Ruth Veenhuizen, Specialist Ouderen-  
geneeskunde en werkzaam bij de Polikliniek Huntington te  
Grou zal u er alles over vertellen.  
 
  
Annemieke de Vries,   
gebiedsmanager bij   
Huntington Expertisecentrum  
Topaz Overduin, verzorgt een presentatie over het  
Huntington Netwerk Nederland. Ze zal vertellen over het  
ontstaan en het doel van dit netwerk. Een goed werkend  
netwerk kan niet zonder digitale ondersteuning en daar  
wordt nu ook hard aan gewerkt. Annemieke geeft u meer  
informatie over de ontwikkeling van het digitaal platform.  
 

 
En dan willen we graag nog één onderdeel  
uit de Ketenzorg specifiek belichten,  
namelijk het casemanagement.  
Wat is de taak van een casemanager  
binnen het maatschappelijk werk?  
Hoe begeleidt hij/zij een cliënt en  

diens familie? Wat komt de casemanager zoal tegen? Wat  
zijn aandachtspunten voor cliënten en familie? Zijn er tips? 
Lia de Jager van Topaz Overduin zal de belangrijke rol van  
de casemanager binnen de Ketenzorg toelichten.  
 
 
 
  
 
 
 

 

 

            VERENIGING VAN HUNTINGTON 

  

Programma van de dag 

 

 

10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffie, thee en  
   plakje cake 
 

10.30 - 12.30 uur: Algemene Ledenvergadering  
 

12.30 - 13.30 uur: Lunch* 
 

13.15 uur:  Ontvangst Ledenmiddag met een  
                                   plakje cake 
 

13.30 uur:        Start Ledenmiddag 
  

13.30 - 13.35 uur:  Welkomstwoord 
 

13.35 - 14.15 uur:  De Huntington poli 
        Ruth Veenhuizen 
 

14.15 - 15.00 uur:  Huntington Netwerk Nederland 
        Annemieke de Vries 
 

15.00 - 15.45 uur:  De rol van de Casemanager  
Lia de Jager 
 

16.00 uur:               Afsluiting 
     

Napraten onder het genot van  
een  hapje  en drankje 

 
 
 
 

 

 

Aanmelden: 
 
Bij het Landelijk Bureau via e-mail: info@huntington.nl of 
telefoon: 070-314 88 88 
Geeft u dan duidelijk aan of u de hele dag aanwezig zult 
zijn of alleen bij één van de bijeenkomsten.  
 
Na aanmelding voor de ALV ontvangt u de financiële 
stukken (bij voorkeur per e-mail). 
 
* Indien u aan beide bijeenkomsten deelneemt, biedt de 
Vereniging u kosteloos een lunch aan.  
 
 
Locatie: 
 
Aristo Utrecht 
Brennerbaan 150 
3524 BN Utrecht 
Tel.: 030-2899400    
www.aristo.nl 
Aristo Utrecht ligt naast het NS Station Utrecht Lunetten. 
 


