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Opening expositie Dit is mijn verhaal 
Portretten over de ziekte van Huntington  
 
Op donderdag 4 mei vond in Topaz Overduin de officiële opening plaats van de expositie Dit is 
mijn verhaal. Fotograaf Sander Troelstra, winnaar van de Zilveren Camera 2011 en 2013, 
maakte in opdracht van het DOLHUYS | museum van de geest en 
zorgorganisatie Topaz Overduin een serie portretten over cliënten 
met de ziekte van Huntington en hun mantelzorgers.  
 
In 13 portretten heeft Sander Troelstra mensen met de ziekte van 
Huntington en partners van deze cliënten hun eigen verhaal laten 
vertellen. Hij heeft ze een podium gegeven en laten stralen in hun eigen 
persoonlijkheid. Bij de portretten horen interviews die zijn afgenomen met 
elke afzonderlijke persoon. Hierdoor leeft het portret nog meer door het 
verhaal.  Vandaar de titel van de expositie: Dit is mijn verhaal. 
 
Expositie geopend van 5 mei t/m 1 september  
De expositie is vanaf 5 mei t/m 1 september 2017 te bezichtigen in 
restaurant ’s Janshoek in verpleeg-,behandel-, en Huntingtoncentrum 
Topaz Overduin. De expositie is alle dagen van de week geopend van 
10.00 tot 17.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 
 

Ziekte van Huntington 
In Nederland lijden ongeveer 1.700 mensen aan de ziekte van Huntington. 
De ziekte tast het zenuwstelsel aan. Dit heeft invloed op de werking van de 
hersenen. Huntington heeft lichamelijke 
en psychische gevolgen en de klachten nemen in de loop der jaren toe. 
Mensen met Huntington kunnen bijvoorbeeld hun bewegingen niet meer 
controleren, vergeetachtig worden of zich agressief uiten. Huntington is 
erfelijk. Kinderen van een ouder met de ziekte hebben 50 procent kans dat 
ze deze ook krijgen. Dit maakt dat de ziekte van Huntington vaak impact 
heeft op de hele familie. Huntingtoncentrum Topaz Overduin heeft al meer 
dan 40 jaar de juiste zorg in huis voor mensen met de ziekte van Huntington 
in de verschillende fasen van deze ziekte.  
 


