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Algemene aandachtspunten bij de begeleiding 
van patiënten met zeldzame ziekten

Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten in het overzicht niet of minder van toepassing zijn. 

Verschillende van de hieronder genoemde aandachtspunten zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid opgenomen. 

Het overzicht is voortgekomen uit meningsvormend onderzoek naar de taakopvatting van huisartsen op het gebied van 

neuromusculaire ziekten* en geschikt gemaakt voor zeldzame ziekten in het algemeen. 

Na het stellen van de diagnose
  De patiënt op korte termijn actief benaderen zodra de 

specialistische diagnose bekend is.

begeleiding.

Gedurende de ziekte 

afgesproken met hoofdbehandelaar.

klachten of problemen zonder specifieke ziektegebonden 

 

en de betrokkenen daarop attenderen.

complicaties.

omstandigheden die de ziekte met zich meebrengt. 

Rondom het levenseinde

speciale kenmerken en omstandigheden die de ziekte in 
deze fase met zich meebrengt. 

 

*  Rapport ’Spierziekten als zeldzame ziekten in de 
huisartsenpraktijk’ 2006 E.C. Eijssens.
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E N K E L E  F E I T E N

Vóórkomen
 Prevalentie

op één patiënt met HD in zijn praktijk. Door het erfelijke 

één familie zijn.
 Incidentie

 Leeftijd

e jaar op. 

 Geslachtsverdeling
als bij mannen.
 Etniciteit
 Geografische verspreiding HD komt geconcentreerd 

Erfelijkheid en etiologie
 Erfelijkheid

 Etiologie

Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington (HD) is een zeldzame autosomaal-dominant erfelijke progressieve neuropsychiatrische 

aandoening. Er zijn in Nederland 1.200-1.500 patiënten met HD. Daarnaast zijn er 6.000-9.000 mensen met risico op het 

krijgen van de ziekte. Door een genmutatie op chromosoom 4 ontstaat een afwijkende vorm van het Huntington-eiwit 

(huntingtine) en dit leidt tot beschadiging van zenuwcellen. Hoe dit afwijkende eiwit de hersenschade veroorzaakt, 

is onbekend. HD wordt gekenmerkt door een geleidelijke onomkeerbare achteruitgang van de motoriek (chorea, 

bewegingarmoede, stijfheid en spraak-/slikproblemen) en cognitieve functies (geheugenstoornis, dementie). 

Deze symptomen gaan vrijwel altijd gepaard met psychiatrische klachten (depressie, manische perioden, angsten, 

dwangmatigheid, psychose, verslaving) en gedragsveranderingen (prikkelbaarheid, agressie, apathie). Secundair treden 

o.a. gewichtsverlies en slaapproblemen op. De symptomen kunnen tussen patiënten erg verschillen in aard en in ernst. 

De levensverwachting is beperkt. Longontsteking als complicatie van ziekte, maar ook zelfdoding en euthanasie zijn de 

voornaamste redenen van overlijden.

De symptomatische behandeling is gericht op verbetering van kwaliteit van leven en bestaat uit medicatie 

(o.a. antidepressiva, antipsychotica en psychostimulantia), vaak in combinatie met psychologische en/of 

psychotherapeutische therapie. Ook andere disciplines (o.a. fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk 

werk) zijn betrokken en hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoel, woningaanpassing) zijn nodig. Na de inzet van thuiszorg en 

dagbehandeling is voor veel patiënten uiteindelijk opname in een verpleeghuis noodzakelijk. 

De huisarts kan bij dit traject een actieve adviserende, ondersteunende en/of coördinerende rol spelen. In de periode na 

het stellen van de diagnose bestaat de taak van de huisarts veelal meer uit ondersteuning van de naasten, familieleden 

en andere betrokkenen dan uit directe zorg voor de HD-patiënt zelf.
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factoren.

 
Varianten 

 Juveniele vorm
e

gedragsproblemen op school en slechte leerprestaties. 

 Westphalvariant

Beloop
 Aanvang

 Beloop

 Prognose
beperkt door enerzijds lichamelijk complicaties bij het 

Diagnose
 Multidisciplinair

 Diagnostiek 

 Presymptomatisch DNA-onderzoek
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S Y M P T O M E N   

 

Algemeen
 Klinische variabiliteit De klinische presentatie is 

zijn. 
 Impact op het dagelijks leven

 Verminderd ziekte-inzicht

Motoriek
 Chorea

moeilijker.
 Stijfheid

 Bewegingsarmoede

 Kauw- en slikproblemen

 Spraakproblemen

Dementie
 Verlies van cognitieve functies

Gedragsproblemen en psychiatrische problematiek 
 Karakterveranderingen

Prikkelbaarheid /agressiviteit 

 Verslaving

 Dwangmatigheid
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 Apathie

 Depressie

piekeren en angsten gezien. 
 Angst

 Manie

 Suïcidaliteit

 Psychose

 Hechtingsproblematiek bij kinderen

Andere vaak voorkomende problematiek
Verwonding bij een verhoogd ongeluksrisico De kans op 

 Gewichtsverlies

 Longontsteking

 Slaapproblemen
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B E L E I D   

Zorgcoördinatie
 Multidisciplinair specialistisch team

 Extramurale ketenzorg

 Zorgcoördinatie

 
Motoriek

 Specialistisch beleid De hoofdbehandelaar is de 

de patiënt halfjaarlijks poliklinisch gezien. Daarnaast 

 Chorea
behandeld met (klassieke) antipsychotica in lage 

haloperidol
geregistreerd. Tiapride pimozide 

is tetrabenazine

 Stijfheid/Bewegingsarmoede
amantadine levodopa 

valproïnezuur

genoemde medicamenten en andere geneesmiddelen (zie 

 Kauw- en slikproblemen

 Spraakproblemen

beperkingen. 

Dementie
 Verlies van cognitieve functies

Gedragsproblemen en psychiatrische problematiek
 Prikkelbaarheid/ agressiviteit

 Verslaving

 Dwang
SSRI

sertraline serotonerg TCA
clomipramine
gecombineerd met cognitieve therapie

 antipsychoticum (haloperidol

gesprekstherapie. Het 

aan de behandeling. 

 Apathie

antidepressiva
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 Depressie antidepressiva 
ook ondersteunende gesprekken en cognitieve therapie een 

SSRI’s
sertraline of fluoxetine

TCA’s (amitriptyline imipramine
lithium 

klassieke MAO-remmer 
lithium zijn 

elektroconvulsie-therapie

 Angst
cognitieve therapie en 

antidepressiva SSRI (o.a. paroxetine
fluoxetine TCA (amitryptiline

 Manie Stemmingsstabiliserende medicatie
lithium

valproïnezuur, 
carbamazepine of lamotrigine

 Suïcidaliteit

 Psychose antipsychotische 
medicatie (o.a. haloperidol
laag.
 Hechtingproblematiek bij kinderen

Gespecialiseerde gezinshulp of ouder-kindbegeleiding

adolescenten kan een praatplek

Andere vaak voorkomende problematiek
 Gewichtsverlies

 Slaapproblemen
slapen zijn er speciale bedden beschikbaar.
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E R F E L I J K H E I D S V O O R L I C H T I N G  E N 
Z W A N G E R S C H A P 

Diagnostiek bij familieleden

Kinderwens/prenatale diagnostiek

Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD)

 Anticonceptie

 Zwangerschapsrisico’s
zijn gerelateerd aan de gezondheidstoestand en het 

 Beleid

 Bevalling

 Medicatie
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AANDACHTSPUNTEN
 

Algemeen
 Huisartsconsult 

 

patiënt moeilijk kan zijn. Het is raadzaam bij de planning 

 Afnemende communicatie 

 Verwonding 

 Medicatie

 Infecties

 Griepvaccinatie

 Medisch paspoort

diagnose bij zich te dragen. 
 Wens tot levensbeëindiging 

zorginstelling en ligt de medische zorgtaak bij de specialist 
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 Gedwongen opname

 Zelfzorg

Psychosociale aspecten
 Psychosociale ondersteuning

nodig zijn. 
 Belasting omgeving

 Vereenzaming

 Seksualiteit

 Lotgenotencontact

 Arbeidsomstandigheden

 Verzekeringen

 Voorzieningen en aanpassingen
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 de beperkingen. De huisarts kan de patiënt wijzen op mogelijke vergoedingen, het persoonsgebonden budget (PGB)  en verwijzen naar instanties en de gemeente (WMO).

Jacqueline
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Leden van de VvH kunnen bij het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) advies en bijstand krijgen (zie Consultatie en Verwijzing). het onderdeel VraagWelder
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C O N S U L T A T I E  E N  V E R W I J Z I N G 

• Diagnostiek
 - Expertise poliklinieken*
 - Klinisch genetische centra (zie www.huntington.nl  

en www.vkgn.org).
• Behandeling en begeleiding

 -   Expertise poliklinieken
 -   Steunpunt Huntington van PsyQ* 

   Steunpunt waar iedereen terecht kan met problemen 
die samenhangen met de ziekte van Huntington: 
individuele begeleiding, psycho-educatie, gesprekken 
met lotgenoten, gezins- of familiegesprekken, partner-
relatie

 
gesprekken psychotherapie op indicatie.
  

 

• Erfelijkheid
 -   Voorlichting/advisering:

 

Klinisch

 

genetische

 

centra

  

(zie

 

www.huntington.nl

 

en

 

www.vkgn.org).
 - DNA-diagnostiek:

 

Klinisch

 

genetische

 

centra

 

  (zie

 

www.huntington.nl

 

en

 

vkgn.org).
 - Intake en

 

laboratoriumonderzoek

 

voor

 

PGD

 

vinden

 

plaats

 

in

 

het

 

Universitair

 

Medisch

 

Centrum

 

Maastricht

 

(MUMC+).

 

De

 

IVF-behandeling

 

kan

 

worden

 

verricht

 

in

 

Maastricht

 

en

 

daarnaast

 

in

 

Groningen

 

en

 

Utrecht

  

(zie

 

www.pgdnederland.nl,

 

www.huntington

 

en

  

www.vkgn.org).

 
     

 
 

      
   

 
    

         
         

      
         
        

      
  

     
 

•  Vereniging van Huntington De Vereniging van 
Huntington (VvH) biedt lotgenotencontact en informatie, 
zowel voor mensen met HD en hun familieleden, als voor 
hulpverleners. De VvH kan ook advies geven over het 
zorgtraject en kent de in HD gespecialiseerde (para)medici 
in Nederland (zie www.huntington.nl).

•  Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE) De NVVE zet zich in voor de mogelijkheden om 
waardig te sterven (zie www.nvve.nl).

•  MEE MEE geeft voorlichting, advies en praktische 
ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/
of lichamelijke handicap en/of een chronische ziekte. De 
ondersteuning is voor ouders met kinderen, maar ook voor 
volwassenen. Landelijk informatienummer: 0900 999 88 
88 (lokaal tarief) of via de website: www.mee.nl.

•  Welder Welder - voorheen Breed Platform 
Verzekerden en Werk - geeft als landelijk onafhankelijk 
kenniscentrum informatie over werk, uitkeringen en 
verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. Het 
onderdeel VraagWelder is bereikbaar via het landelijk 
informatienummer: 0900 480 03 00 (30 cent/minuut) of via 
de website: www.weldergroep.nl.

•  CG-raad De Vereniging van Huntington is aangesloten bij 
de Chronisch zieken en Gehandicapten raad (CG-Raad): zie 
www.cg-raad.nl.

*  Actuele gegevens zijn beschikbaar via links op de website 
van de VvH (zie www.huntington.nl).

•         Expertisecentra/Polikliniek
-   Deskundigen geven advies bij specifieke vragen van
    patiënten, naasten en professionals over de ziekte.
    Ook geven zij informatie en advies over de zorg of
    behandeling aan zorgverleners die bij patiënten met
    de ziekte van Huntington betrokken zijn*. 

Jacqueline
Tekstvak
DIAGNOSTIEK- expertise poliklinieken *- klinische egentische centra (zie www.huntington.nl   en www.vkgn.nl)BEHANDELING EN BEGELEIDING- Expertise poliklinieken*EXPERTISE POLIKLINIEKEN*- Deskundigen geven advies bij specifieke vragen van   patiënten, naasten en professionals over de ziekte.   Ook geven zij informatie en advies over de zorg of   behandelingen aan zorgverleners die bij patiënten met   de ziekte van Huntington betrokken zijn.*ERFELIJKHEID- Voorlichting/advisering: Klinische Genetische Centra - (zie www.huntington en www.vkgn.org).- DNA-diagnostiek: klinische genetische centra  (zie www.huntington.nl en www.vkgn.org)- Intake en laboratoriumonderzoek voor PGD vinden   plaats in het Universitair medisch Centrum Maastricht   (MUMC+). De IVF-behandeling kan worden verricht in   Maastricht en daarnaast in Groningen en Utrecht    (zie www.pgdnederland.nl, www.huntington.nl en    www.vkgn.org).
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Vereniging van Huntington De vereniging van Huntington (VvH) biedt lotgenotencontact en informatie, zowel voor mensen met HD en hun familieleden, als voor hulpverleners. De VvH kan ook advies geven over het zorgtraject en kent HD gespecialiseerde (para)medici in Nederland (www.huntington.nl)Nederlande Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) de NVVE zet zich in voor mogelijkheden om waardig te sterven (zie www.NVVE.nl)MEE MEE geeft voorlichting, advies en praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en/of een chronische ziekte. De ondersteuning is voor ouders met kinderen, maar ook voor volwassenen.(zie www.mee.nl)Wijzer met Welder -voorheen breed Platform Verzekerden en Werk- geeft als onafhankelijk kenniscentrum informatie over werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. (zie www.wijzermetwelder.nl)Ieder(in) De Vereniging van Huntington is aangesloten bij Ieder(in) (zie www.iederin.nl)* Actuele gegevens zijn beschikbaar via links op de website van de Vereniging van Huntington (www.huntington.nl)
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Achtergrondinformatie 

 
Via de website zijn diverse 

materialen te downloaden of te bestellen, o.a.:

achtergronden. 

familie. 
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De informatiefolder over de ziekte van Huntington isook beschikbaar in de Arabische, Hebreeuwse en Turkse Taal

Jacqueline
Tekstvak
Overzicht
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* zie voor actuele informatie www.nhg.org
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www.ehdn.org
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Website Hersenstichting: www.hersenstichting.nl
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Literatuurlijst

 

Tabel 1

Ziektefasen volgens Shoulson: de klinische diagnose is op basis van symptomen gesteld (Bron: E. Vervoort).

1.   Vroeg stadium: de patiënt functioneert volledig in werk en gezin.

2.  Vroeg tussenstadium: de patiënt functioneert op een lager niveau in werk en gezin. Ondanks onhandigheid kunnen 
dagelijkse bezigheden worden verricht.

3.  Laat tussenstadium: de patiënt kan geen arbeid meer verrichten.  
Activiteiten van het dagelijks leven (ADL) kosten moeite en vereisen hulp.

4.  Vroeg gevorderd stadium: de patiënt verblijft thuis. De patiënt heeft hiervoor meer hulp van gezinsleden/mantelzorgers 
en/of verpleeghulp nodig in het dagelijks leven. 

5.  Gevorderd stadium: de patiënt heeft volledige hulp nodig bij ADL. Verpleging door beroepskrachten (in een verpleeghuis) 
is dan meestal noodzakelijk.

Bijlage

  

 

 

              

   V          

  Vroeg tussenstadium: de patiënt functioneert op een lager niveau in werk en gezin. Ondanks onhandigheid kunnen 
d    

  Laat tussenstadium: de patiënt kan geen arbeid meer verrichten.  
A           

  Vroeg gevorderd stadium: de patiënt verblijft thuis. De patiënt heeft hiervoor meer hulp van gezinsleden/mantelzorgers 
e        

  Gevorderd stadium: de patiënt heeft volledige hulp nodig bij ADL. Verpleging door beroepskrachten (in een verpleeghuis) 
i    
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Verantwoording

Vereniging van Huntington (VvH)
De Vereniging van Huntington behartigt zowel de individuele 
als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte 
van Huntington, hun partners en andere betrokkenen. 
Voorlichting is één van de belangrijkste activiteiten. De VvH 
geeft verschillende brochures uit over de vele aspecten van 
de ziekte. Het ‘Kontaktblad’, met de informatie over actuele 
ontwikkelingen, verenigingsactiviteiten en ervaringen 
van lotgenoten, verschijnt elk kwartaal. Regionale 
vertegenwoordigers van de VvH kunnen individuele hulp 
(informatie en advies) bieden aan patiënten en betrokkenen, 
telefonisch of via huisbezoeken. Lotgenotencontact wordt 
gestimuleerd door middel van o.a. huiskamerbijeenkomsten 
en (regionale/landelijke) leden-, familie- en jongerendagen. 
De VvH volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen 
en organiseert (regionale) symposia en studiedagen 
voor professionele hulpverleners. Op verzoek worden 
klinische lessen verzorgd. De VvH onderhoudt contact 
met zorg- en verpleeginstellingen en werkt samen met 
andere organisaties (VSOP, CG-Raad). De VvH heeft een 
wetenschappelijke adviesraad.

Vereniging van Huntington
Postbus 30470
2500 GL  DEN HAAG
Telefoon: 070 314 88 88
Fax: 070 314 88 80
E-mail: info@huntington.nl
www.huntington.nl
Telefonisch bereikbaar: ma-, di- en donderdag van 
09.00 - 17.00 uur.

        
  

Vereniging Samenwerkende Ouder- en 
Patiëntenorganisaties (VSOP)
Binnen de VSOP werken ongeveer 60 patiëntenorganisaties 
-voor aandoeningen met een zeldzaam, erfelijk of 
aangeboren karakter- samen aan betere zorg en preventie 
voor deze aandoeningen door o.a. stimulering van 
genetisch en biomedisch onderzoek en bezinning op 
erfelijkheidsvraagstukken.
Deze huisartsenbrochure maakt deel uit van een serie 
brochures over zeldzame aandoeningen die mede onder 
verantwoordelijkheid van de VSOP zijn gerealiseerd. 

VSOP 
Koninginnelaan 23
3762 DA  SOEST
Telefoon: 035 603 40 40
Fax: 035 602 74 40
E-mail: vsop@vsop.nl
www.vsop.nl

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap bestaat 
sinds 1956 en is de wetenschappelijke vereniging van 
huisartsen. Belangrijkste doelstelling van het NHG is de 
bevordering en ondersteuning van een wetenschappelijk 
verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. Met het 
kwaliteitsbeleid, waarvan de standaardenontwikkeling, de 
deskundigheidsbevordering en de bevordering van een goede 
praktijkvoering de hoofdbestanddelen zijn, levert het NHG 
een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de 
beroepsgroep.

Nederlands Huisartsen Genootschap 
Postbus 3231
3502 GE  UTRECHT
Telefoon: 030 282 35 00 
Fax: 030 282 35 01
E-mail: info@nhg.org 
www.nhg.org

Redactie
Mevrouw J. van Blitterswijk, hoofd Landelijk Bureau Vereniging 
van Huntington
Mevrouw drs. S.A. Hendriks, jeugdarts KNMG/auteur VSOP
Mevrouw drs. S. Oude Vrielink, huisarts/wetenschappelijk 
medewerker Afdeling Implementatie, Sectie Preventie & 
Patiëntenvoorlichting NHG 
Mr. drs. D.A.A. van der Wedden, arts/adviseur Ketenzorg 
Vereniging van Huntington
Mevrouw dr. H. Woutersen-Koch, arts/wetenschappelijk 
medewerker Afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, 
Sectie Standaarden NHG

Deze uitgave is tot stand gekomen met bijdragen en 
adviezen van drs. C.A. Varkevisser, huisarts /medisch 
adviseur Vereniging van Huntington en mevrouw dr. C.E.M. 
de Die-Smulders, medisch coördinator PGD Nederland/
klinisch geneticus Maastricht Universitair Medisch Centrum 
(MUMC+) Maastricht.
Mevrouw drs. J.E. Ras leverde literatuurgegevens. 

Deze brochure is tot stand gekomen mede dankzij de 
 bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. 

Soest, 2010

1e herdruk: juni 2012
2e herdruk: juni 2013

 

Deze brochure is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Huntington, de Vereniging 
Samenwerkende Ouder- en Patiëntorganisaties en het Nederlands Huisartsen Genootschap. 

Vereniging van Huntington
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL  DEN HAAG
Telefoon: 070 314 88 88
E-mail: info@huntington.nl
www.huntington.nl
Telefonisch bereikbaar: ma-, di- en donderdag van
09.00 - 17.00 uur.
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1e herdruk: juni 20122e herdruk: juni 20133e herdruk: maart 20164e herdruk: maart 2017
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Mevrouw J. van Blitterswijk, Landelijk Bureau Vereniging van Huntington
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andere organisaties (VSOP, Ieder(in)). De VvH stimuleert én financiert wetenschappelijk onderzoek en heeft een wetenschappelijke adviesraad.






