
 

Versie 1, 3-2-2017 
 

Deelnemers voor onderzoek naar de juveniele vorm van Huntington gezocht 

Voor een onderzoek naar het voorkomen van de juveniele vorm van de ziekte van Huntington zijn wij 

op zoek naar ouders/zorgverleners van patiënten met de juveniele variant van de ziekte. Hieronder 

verstaan wij patiënten die voor hun 21e jaar ziekteverschijnselen kregen. 

De symptomen van de ziekte van Huntington op de kinder- en jong volwassen leeftijd zijn meestal 

sterk verschillend van de symptomen bij patiënten die op volwassen leeftijd ziek worden. Het is 

bekend dat met name gedragsstoornissen en achteruitgaande schoolprestaties op de voorgrond 

kunnen staan. Dit zijn problemen die ook gezien worden bij kinderen met onder andere 

aandoeningen als autisme en attention hyperactivity deficit disorder (ADHD). 

Er bestaat dus de kans dat niet de juiste diagnose wordt gesteld en/of de tijd tot het stellen van de 

juiste diagnose lang duurt. De juveniele vorm van de ziekte van Huntington is zeldzaam en wordt 

mogelijk niet gemakkelijk herkend door zorgverleners zonder specifieke kennis van de ziekte.  

Wij zouden van ouders/verzorgers graag horen hoe het proces bij hun kind is gegaan: wat ging goed 

en wat kan beter? Door dit in kaart te brengen hopen we een richtlijn te kunnen maken die 

zorgverleners meer houvast biedt bij het stellen van de diagnose. 

U kunt deelnemen als u de ouder/verzorger van een kind met de juveniele vorm van de ziekte van 

Huntington bent. Dit betekent dat uw kind ten tijde van het ontstaan van de ziekteverschijnselen 21 

jaar of jonger was. U kunt dus ook deelnemen als uw kind inmiddels volwassen is en/of uw kind 

overleden is. Als u wilt deelnemen zal u worden uitgenodigd voor een eenmalig interview. Dit kan in 

het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Maastricht UMC+ (MUMC+) of bij u thuis 

plaatsvinden. 

Als u wilt deelnemen, zullen wij u ook toestemming vragen om de huisarts van uw kind te benaderen 

voor een interview over het verloop van de ziekte en het stellen van de diagnose. 

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of ben u geïnteresseerd om eventueel aan dit onderzoek 

mee te doen, dan kunt u contact opnemen met Mw. Drs. M. Oosterloo, neuroloog via 043 387 5062 

of mayke.oosterloo@mumc.nl 

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de afdeling neurologie van het LUMC en MUMC+, 

expertisecentra voor de ziekte van Huntington. 
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