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Nieuws!

DEEL 1: Partners en mantelzorgers
Hoewel er veel geschreven is over de medische kanten van de ziekte 
van Huntington, is er weinig gepubliceerd over de impact die de ziekte 
heeft op de partner of mantelzorger van een patiënt. Leven met een 
Huntingtonpatiënt kan zwaar zijn en blijft vaak onderbelicht. Doel van deze 
brochure is om inzicht te bieden in de gevolgen van het samenleven met een 
Huntingtonpatiënt. Voor deze brochure is gebruik gemaakt van interviews 
met partners en mantelzorgers.

Deze brochure is geen zelfhulpboek maar een poging om partners, aan de 
hand van verhalen en oplossingen van andere partners, handvatten aan 
te reiken voor hun wijze van omgaan met de patiënt. De citaten kunnen 
confronterend zijn, aan de andere kant leveren ze de mogelijkheid tot 
herkenning en inzicht. Mogelijk opent dat de weg tot een gesprek binnen de 
gezinnen, met hulpverleners en lotgenoten.

Psychosociale problematiek bij de 
ziekte van Huntington: voor iedere 
doelgroep een aparte brochure!

Gabriëlle Donné-Op den Kelder

Ziekte van Huntington

Partners en 
mantelzorgers
door E.L. Vervoort & F.J. van Zuuren

Deel 1

In 2009 brachten E.L. Vervoort en F.J. van 
Zuuren, beiden psycholoog, het boek ‘De 
ziekte van Huntington en verwante erfelijke 
neuropsychiatrische aandoeningen’ uit. 
Op basis van Deel 3 van dit handboek over 
psychosociale problematiek en de ziekte van 
Huntington, brachten de auteurs op verzoek van 
de Vereniging van Huntington vijf brochures uit, 
ieder gericht op een andere doelgroep. 

Met psychosociale problemen worden problemen 
bedoeld die als gevolg van de ziekte ontstaan 
op het gebied van het psychisch, sociaal 
en maatschappelijk functioneren van de 
Huntingtonpatiënt en de familieleden.

De vijf genoemde doelgroepen zijn: (1) Partners en 
mantelzorgers (2) Risicodragers, (3) Gendragers en 
de grijze uitslag, (4) Niet-gendragers, en     
(5) Patiënten (de volwassen en juveniele vorm).

Hieronder volgt een korte beschrijving van iedere 
brochure.
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DEEL 2: Risicodragers
Risicodragers van de ziekte van Huntington zijn personen die de kans 
lopen om deze ziekte te ontwikkelen. Tot nu toe is er slechts weinig 
gepubliceerd over de impact die het risico op het ontwikkelen van deze 
ziekte heeft op iemands leven. De dreiging van ‘Het zwaard van Damocles’ 
blijft vaak onderbelicht. Doel van deze brochure is om inzicht te geven in 
hoe die dreiging ervaren kan worden.
Interviews geven een realistisch beeld van de problematiek die speelt bij 
risicodragers van de ziekte van Huntington. De citaten kunnen confronterend 
zijn, aan de andere kant leveren ze de mogelijkheid tot herkenning en inzicht.
Deze brochure is een poging om risicodragers handvatten aan te reiken voor 
hun wijze van omgaan met dit gegeven en een gesprek aan te gaan binnen 
het gezin, met hulpverleners en lotgenoten.

DEEL 3: Gendragers
Tot nu toe is er slechts weinig gepubliceerd over wat het betekent om 
gendrager van deze ziekte te zijn of om een zogenaamde ‘grijze’ DNA-
testuitslag te ontvangen. Dit blijft vaak onderbelicht. 

De dreiging van het ‘Zwaard van Damocles’, dat bij een risicodrager een 
kans van 50% heeft om te vallen, verandert bij een gendrager in 100% 
realiteit als hij tijd van leven heeft. Bij een zogenaamde ‘grijze’ uitslag 
kan hierover weer onzekerheid blijven bestaan. Doel van deze brochure 
is om inzicht te bieden in de impact van een ongunstige en van een grijze 
testuitslag op het leven en welbevinden van de gendrager.

Interviews met negen gendragers geven een realistisch beeld van de 
problematiek die speelt bij de ziekte van Huntington. De wijze waarop 
een grijze testuitslag ervaren kan worden, wordt geïllustreerd aan de 
hand van twee casussen.

DEEL 4: Niet-gendragers
Ook is er weinig geschreven over de impact die deze ziekte heeft op 
personen waarvan uit DNA-onderzoek blijkt dat ze géén drager zijn van 
het ziekmakende Huntington-gen. Ze zullen de ziekte niet ontwikkelen en 
ook niet doorgeven aan hun kinderen. Leven met een gunstige testuitslag 
kan zwaar zijn omdat gezins- en familieleden ziek kunnen zijn of hierover 
nog in onzekerheid verkeren. Verandering van levensperspectief en identiteit 
is een ingewikkeld psychologisch proces. Deze aspecten van de zo begeerde 
gunstige uitslag zijn weinig bekend. Doel van deze brochure is om hierin 
inzicht te bieden.

Ook deze brochure is een poging om aan de hand van verhalen en 
oplossingen van niet-gendragers, anderen in dezelfde situatie, handvatten 
aan te reiken. De citaten kunnen confronterend zijn, aan de andere kant 
leveren ze de mogelijkheid tot herkenning en inzicht.

Ziekte van Huntington

Gendragers
door E.L. Vervoort & F.J. van Zuuren

Deel 3

Ziekte van Huntington

Risicodragers
door E.L. Vervoort & F.J. van Zuuren

Deel 2

Ziekte van Huntington

Niet-gendragers
door E.L. Vervoort & F.J. van Zuuren

Deel 4
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DEEL 5: Patiënten (de volwassen en de jeugdvorm)
Hoewel er veel geschreven is over de medische kanten van de ziekte van 
Huntington, is er weinig bekend over hoe een Huntingtonpatiënt zijn ziekte 
beleeft. Door gebruik te maken van ervaringen en uitspraken van patiënten 
met deze ziekte wil deze brochure dit gemis aan kennis aanvullen.

De uitspraken van de geïnterviewde patiënten geven een realistisch beeld 
van de problematiek die speelt bij de ziekte van Huntington. 

De citaten kunnen confronterend zijn, aan de andere kant leveren ze de 
mogelijkheid tot herkenning en inzicht. De juveniele (jeugd) vorm van de 
ziekte van Huntington wordt geïllustreerd aan de hand van een uitgebreide 
casus.

Ziekte van Huntington

Patiënten 
inclusief jeugdvorm

door E.L. Vervoort & F.J. van Zuuren

Deel 5

Alle brochures zijn digitaal te downloaden via de webwinkel 
van de vereniging of tegen kostprijs te bestellen: 
https://www.huntington.nl/webwinkel.html


