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De ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke progressieve
progressieve aandoening
aandoening die
die
zenuwcellen in de hersenen aantast. De ziekte uit zich onder andere
andere in
in
lichamelijke veranderingen, zoals onwillekeurige bewegingen. Tevens
Tevens
kunnen ook mentale veranderingen ontstaan, zoals in de
de cognitie
cognitie
(vergeetachtigheid), stemming (angst of somberheid) en gedrag
(prikkelbaarheid). Na verloop van tijd kunnen de symptomen zo
beperkend zijn dat extra ondersteuning en begeleiding nodig is.

Zorg- en expertisecentrum

De ziekte van Huntington is een complexe ziekte die vraagt om
professionele zorg en behandeling van zowel de cliënt als de familie.
Het multidisciplinaire team van Willem Drees - Oostpoort biedt dit aan
op twee manieren:
• Via de polikliniek Huntington, en
• Via een verblijfsafdeling (beschermd wonen met zorg).
Het multidisciplinaire team bestaat uit de volgende disciplines:
•
•
•
•
•
•

Specialisten ouderengeneeskunde
Maatschappelijk werkers - Casemanagers
Psychologen
Fysiotherapeuten
Logopedisten
Ergotherapeuten

•
•
•
•
•
•

Diëtisten
Verpleegkundigen
Verzorgenden
Muziektherapeuten
Voedingsassistenten
Geestelijk verzorger

Inmiddels heeft dit zorg- en expertisecentrum ruim 25 jaar ervaring
in het bieden van zorg en behandeling aan cliënten met de ziekte
van Huntington. We maken daarom ook deel uit van het Huntington
Netwerk Nederland (HNN), waarin wij een bijdrage leveren in de
ontwikkeling van optimale en kwalitatieve goede zorg in Nederland.
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Polikliniek Huntington

In Noord-Holland en aangrenzende provincies, biedt de polikliniek
Huntington professionele begeleiding en behandeling aan cliënten die
thuis wonen met de ziekte van Huntington. Ook bieden wij ondersteuning
ondersteuning
aan de familie. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek
kennismakingsgesprek met
met de
de
specialist ouderengeneeskunde en de casemanager.
casemanager. Het
Het multidisciplinaire
multidisciplinaire
team maakt een behandelplan ‘op maat’.
Vanuit de polikliniek worden onder leiding van een psycholoog
psycholoog gespreksgespreksgroepen aangeboden voor cliënten en hun familie. Een tijdelijke
logeeropname is ook mogelijk in Willem Drees - Oostpoort.
Oostpoort.

Beschermd wonen met zorg

Er zijn twaalf zorgappartementen voor bewoners met de ziekte van
Huntington in Willem Drees - Oostpoort. Cliënten met de ziekte van
Huntington kunnen bij ons wonen met een zorgprofiel 8. De
De ruime
ruime
appartementen zijn 62 vierkante meter en hebben een eigen keuken,
een woongedeelte, slaapgedeelte en badkamer.
Ruimte voor activiteiten en ontspanning
ontspanning
Op de afdeling is een grote, speciale activiteiten- en ontspanningsruimte
ontspanningsruimte
voor de bewoners.

‘Ik was verbaasd
over de leefruimte
van mijn vriendin.
Groot, ruim en
heel licht.’
ma
Bijlsma
asja Bijls
Nat
Natasja
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Contact en vragen

Het adres is:
Willem Drees - Oostpoort
Polderweg 340
1093 KP Amsterdam
Websites:
www.amstelring.nl/ziekte-van-huntington
www.huntingtonnet.nl
www.huntington.nl/huntington-netwerk-nederland.html
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Wilt u meer informatie, wij helpen u graag. Voor snel contact met een
zorgexpert, kunt u bellen naar 020 - 756 00 30 of 06 - 201 92 238.
Ook kunt u mailen naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl.

