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Gendrager van de ziekte van Huntington en nu?
Onlangs is bij u bevestigd dat u gendrager bent van de ziekte van 
Huntington. Het kan zijn dat u daardoor vragen heeft, zoals ‘wat houdt de 
ziekte van Huntington precies in?’, ‘hoe ziet mijn toekomst eruit?’, ‘hoe ga 
ik mijn leven nu vormgeven?’. Daarnaast zijn er misschien ook praktische 
vragen zoals,  ‘moet ik het nieuws ook met mijn werkgever delen?’ en 
‘wat te doen met een eventuele kinderwens?‘. U kunt met deze vragen 
terecht bij het ziekenhuis waar u getest bent, maar ook bij de polikliniek 
Huntington in Amsterdam 

Polikliniek Huntington Willem Drees- Oostpoort
In Noord-Holland en aangrenzende provincies biedt de polikliniek 
professionele ondersteuning en behandeling aan cliënten met de ziekte 
van Huntington. Wij bieden dit aan voor cliënten met symptomen ten 
gevolge van deze ziekte. Ook zijn wij er voor cliënten die (nog) geen 
symptomen hebben. U kunt terecht bij de polikliniek met al uw vragen. 

De polikliniek maakt deel uit van het Huntington Netwerk Nederland 
(HNN). Binnen dit netwerk wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van 
Huntingtonzorg. Zo hebben de verschillende disciplines van de polikliniek 
diverse landelijke bijeenkomsten waar kennis en ervaring worden gedeeld. 
Verder is er een nauwe samenwerking met het Amsterdam Universitair 
Medisch Centrum (Amsterdam UMC) en het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). 
 



Cliënten zonder symptomen
Als gendrager van de ziekte kan er de behoefte zijn voor ondersteuning 
voor uzelf en voor uw familie. Het ziekenhuis waar u getest bent biedt u 
in eerste instantie deze ondersteuning aan. Hierna kunt u terecht bij de 
polikliniek in Amsterdam voor een verder vervolg in de ondersteuning. 

Cliënten met symptomen
Ook wanneer u last heeft van de symptomen van de ziekte kunt u terecht 
bij de polikliniek. 
Na kennismaking met het multidisciplinaire team wordt voor u een 
behandelplan op ‘maat’ gemaakt. Het multidisciplinaire team bestaat uit 
de volgende disciplines:
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‘Het is prettig dat ik 

al bekend was bij de 

polikliniek voordat ik 

symptomen had. Ik kon 

daardoor makkelijk en snel 

om hulp vragen’

• Specialisten ouderengeneeskunde
• Maatschappelijk werkers - Casemanagers
• Psychologen
• Fysiotherapeuten
• Logopedisten 

• Ergotherapeuten
• Diëtisten
• Verpleegkundigen
• Muziektherapeuten
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Contact en vragen 
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.

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


