
 
 

 
Website van HDYO nu ook in het Nederlands! 

 
Stel je bent vijftien en je moeder heeft de ziekte van Huntington. Je hebt dan veel vragen. Wat doe je 
bijvoorbeeld bij een bezoek aan het verpleegtehuis? Of hoe ga je er mee om dat je risicodrager bent? 
Voor jongeren en jongvolwassenen is er een website opgericht waar je met deze, en nog veel meer, 
vragen terecht kan: www.nl.hdyo.org. 
 
HDYO is een in 2011 door jongeren opgerichte wereldwijde organisatie. De website van HDYO was 
eerst in het Engels en daarna in het Duits, Spaans en Portugees te lezen. En nu ook in het 
Nederlands! Er zijn veel andere talen waaraan ook nog hard gewerkt wordt.  
 
Wat is de HDYO website precies? 
De HDYO website is opgezet om jongeren en jongvolwassenen, die te maken hebben met de ziekte 
van Huntington, in eenvoudige, begrijpelijke taal te informeren en te ondersteunen. Alle informatie op 
HDYO is betrouwbaar, onbevooroordeeld en vrij met iedereen te delen. 
 
Het leven kan zwaar zijn voor iemand die in zijn leven te maken krijgt met de ziekte van Huntington. 
Voor kinderen, tieners en jongvolwassenen kan de belasting van opgroeien in een Huntington-familie 
enorm zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het moeten aanzien dat je dierbaren Huntington 
symptomen ontwikkelen, om het verzorgen van zieke familieleden, het accepteren van het feit dat je 
zelf risico loopt, of zelfs omdat je zelf de jeugdvorm van de ziekte van Huntington krijgt. 
 
De doelen van HDYO zijn eenvoudig, maar uitdagend. We willen steun bieden aan jonge mensen 
(kinderen, tieners en jongvolwassenen) over de hele wereld die te maken hebben met de ziekte van 
Huntington. We streven ernaar de hoeveelheid goede informatie over de ziekte die jonge mensen en 
hun families kunnen raadplegen, drastisch te verhogen. 
 
HDYO zoekt ook naar mogelijkheden om de steun voor jonge mensen te verbeteren, zowel lokaal als 
wereldwijd. We doen dit door samen te werken met de nationale Huntington verenigingen in de wereld 
om zo de steun voor de jeugd in hun omgeving zo efficiënt en passend mogelijk te verbeteren.  
Een combinatie van artikelen, forums, video’s en rubrieken levert een schat aan informatie en steun.  
 
De website is onderverdeeld in ‘kinderen’, ‘tieners’, ‘jongvolwassenen’, ‘ouders’, ‘professionals’ en 
‘JHD’ (over de jeugdvorm van de ziekte van Huntington), om het zo eenvoudig mogelijk te maken snel 
de juiste informatie te vinden. 
En we kunnen geen betere manier bedenken om de volgende generatie mensen die te maken hebben 
met de ziekte sterker te maken, dan door elkaar te informeren, te helpen en te steunen. 
 
Het team achter HDYO heeft een groep professionele experts samengesteld die hen adviseert over de 
inhoud en ervoor zorgt dat de informatie en de ondersteuning die geboden wordt veilig en 
betrouwbaar is. Ook is er vanuit heel veel (landelijke) Huntington verenigingen van over de hele 
wereld, officiële en financiële ondersteuning voor HDYO. De continuïteit en objectiviteit van HDYO 
wordt zo gegarandeerd, want ze worden volledig gefinancierd door de patiëntenvereniging zelf. 
 
Wat maakt de website van HDYO nu zo bijzonder?  
Het is een website gemaakt door jongeren, voor jongeren. Er worden zo allerlei tips en goede ideeën 
van jongeren van over de hele wereld beschikbaar gesteld. En je hoeft niet steeds weer alles alleen 
en opnieuw uit te zoeken. 
 
Een paar reacties van bezoekers van de website die voor zichzelf spreken… 
”De artikelen 'op bezoek in het verpleeghuis' en 'leven in een gezin met de ziekte van Huntington', wat 
had ik dat graag tien respectievelijk twintig jaar eerder gelezen!” 
 
“Dit is een totaal nieuwe betrouwbare manier waarop jongvolwassenen zichzelf en hun omgeving 
(zoals vrienden en leraren) kunnen informeren, met allerlei mogelijkheden die er hiervoor niet waren.” 



 
“Ook het benadrukken van de positieve gevolgen van een pro-actieve en positieve manier van 
omgaan met alles wat de ziekte van Huntington met zich mee kan brengen, is zo nuttig!” 
“Ik ben zo overtuigd geraakt van het belang van steeds blijven luisteren en praten met iedereen die 
onderdeel is van het uitgebreide 'Huntington-netwerk', je gezin, je vrienden, de artsen en lotgenoten.” 
 
Als je tijdens het lezen van HDYO wilt reageren, bijvoorbeeld omdat je een goed artikel vond, of dat je 
het niet goed te begrijpen vond, dan kun je dit heel eenvoudig aangeven door te klikken op het 
‘envelopje’ aan de linker zijkant. Je reactie kun je gewoon in het Nederlands versturen en het wordt 
erg gewaardeerd als je hiervoor de tijd neemt. 
 
En als je tijdens het lezen van HDYO toch nog een vraag hebt, of meer wilt weten, dan kun je naar het 
onderdeel ‘stel een vraag’. Je krijgt rechtstreeks een goed en betrouwbaar antwoord, want alle vragen 
worden door een team van (ervarings)deskundigen beantwoord. 
 
Tenslotte nog twee belangrijke punten: 
Alle informatie op HDYO is betrouwbaar, onbevooroordeeld en vrij met iedereen te delen. 
HDYO groeit voortdurend, dankzij de hulp van fantastische vrijwilligers en professionals zal HDYO 
alleen nog maar groter en beter worden. 
 
Waar vind ik de HDYO website? 
Het snelste is natuurlijk om direct www.nl.hdyo.org in te typen. Maar als je googlet op nl.hdyo dan krijg 
je als eerste link meteen de Nederlandstalige website. Als je een andere taal wilt kiezen, kun je op de 
homepage rechtsboven klikken op de talen bij het wereldbolletje en kiezen uit een aantal andere talen. 
Als je een indruk wilt krijgen van de complete inhoud van HDYO, dan moet je voor de Engelstalige 
versie kiezen, daarop is alle inhoud beschikbaar. 
 
Op dit moment zijn nog niet alle artikelen en video’s van HDYO vertaald, maar de vertalers uit België 
en Nederland zijn hard aan het werk om steeds meer van de bestaande artikelen te vertalen. HDYO 
groeit nog steeds, dus er worden steeds nieuwe Engelstalige artikelen toegevoegd. Ook die nieuwe 
Engelstalige inhoud zal zo snel mogelijk worden vertaald. Dus als je op de hoogte wilt blijven, raden 
we je aan om regelmatig de site te bezoeken, om zo het laatste nieuws in het Nederlands te lezen.  
 
Heel veel leesplezier gewenst. 
 
Namens het Nederlands/Belgische HDYO team, 
dr. Lucres Nauta-Jansen, coördinator Nederlandstalige HDYO 


