
 

HNN bijeenkomst - 14 mei 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats: Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7, 2224 JC Katwijk aan Zee  

9.45 - 10.15 Inloop 

10.15 - 10.30 Welkom door Suzanne Brink, Domeinmanager specialistische 

langdurige zorg, Topaz 

10.30 - 12.30 Presentatie “Hurry Up & Wait” door Jimmy Pollard (Engelstalige 

presentatie) 

 

 

“Hurry Up & Wait:” Thinking About Thinking with HD  

Jimmy Pollard is bekend als schrijver van het boek ‘Hurry Up and Wait’; een veelgebruikt 

praktisch naslagwerk over het omgaan met de ziekte van Huntington. Jimmy is regelmatig te 

gast als spreker op diverse internationale congressen en inspireert niet alleen zorgverleners 

maar kent ook vele mensen met de ziekte van Huntington en hun families. Als professional is 

hij reeds vele jaren betrokken in de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington, onder 

andere als directeur zorgverlening.  

 

This is a series of interactive exercises that simulates and demonstrates how thinking with HD 

colors our interactions and challenges how we communicate with one another. Thinking with 

HD is the primary challenge to those living with it. Accommodating these cognitive changes is 

just as challenging to family caregivers.  

 

Family caregivers work to understand how HD affects their loved ones’ thinking. It takes longer. 

The little things in life that they once did unconsciously now require conscious effort and 

become more difficult as the years go by. We see these difficulties but folks with HD can 

actually feel them. Understanding how it feels to think with HD helps us see problems in a new 

light and from their point of view.  

https://www.google.com/maps/place/Ichthuskerk/@52.1972362,4.4056218,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7b735836a6df51a6!8m2!3d52.1972362!4d4.4056218


 

 

 

12.30 - 13.30       

13.30 - 13.40 

Netwerk lunch 

Update HuntingtonNet.nl door Jorinde Bosma en Melanie 

Schnezler 

13.40 - 14.30 Presentatie Mayke Oosterloo 'Juveniele Huntington' 

 

 

 

 

 

Mayke Oosterloo 'Juveniele Huntington' 

Mayke Oosterloo is werkzaam als neuroloog op de afdeling Neurologie van het Maastricht 

Universitair Medisch Centrum (MUMC) met als aandachtsgebied de ziekte van Huntington. 

Naast de werkzaamheden in de zorg is ze als onderzoeker verbonden aan wetenschappelijk 

onderzoek naar de ziekte van Huntington in samenwerking met het Leids Universitair Medisch 

Centrum (LUMC), de European Huntington Disease Network (EHDN) en de School for Mental 

Health and Neurosciences (MHeNS) van de Universiteit Maastricht (UM). Zij doet onderzoek 

naar de jeugdvorm van de ziekte van Huntington. 

 

 

14.30 - .......    Netwerk borrel / optioneel vakgroepbijeenkomst in Topaz 

Overduin, Nachtegaallaan 5, 2225SX Katwijk 

(Bij aanmelding graag doorgeven of u wilt aansluiten bij de 

vakgroep bijeenkomst i.v.m. reserveren ruimtes) 

 

 

 
Aanmelden bij m.oudshoorn@topaz.nl  
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