
 

 

 

Verpleegkundigen en verzorgenden -  

Instelling 

Kris Vancouillie, 

Wendy Blomme 

P.C. Sint-Amandus, Beernem 
 

Verpleegkundigen en verzorgenden -  

Thuiszorg 

Els Michiels 

Landelijke Thuiszorg 
 

Logopedie en slikproblemen  

bij hun�ngtonpa�ënten 

Stephanie Coppens, Lector Logopedie, HOGent 

Zelfstandig logopediste 
 

Psychische begeleiding van hun�ngtonpa�ën-

ten en hun familie 

Dr. Dirk Liessens, U.P.C. St.-Kamillus, Bierbeek 

Gedragsproblemen bij hun�ngtonpa�ënten 

Sociale Dienst Hun-ngton Liga vzw, Bierbeek 
 

Hulpmiddelen en aanpassingen 

Greet Habex 

Ilse Janssens 

Home Marjorie, Heist o/d Berg 
 

Aangepaste ac�viteiten voor hun�ngton-

pa�ënten 

Pieter Vanhoudt 

Lieve Oostens 

Home Marjorie, Heist o/d Berg 
 

Impact van de familie op de hulpverlening 

Saskia Demeulenaere 

Home Marjorie, Heist o/d Berg 

Studiedag  

voor professionelen 

De studiedag richt zich tot professione-
len die te maken krijgen met mensen 
getroffen door de ziekte van Huntington. 

Naast aandacht voor de specifieke zorgas-
pecten, willen we tijdens de studiedag fo-
cussen op de gedragsproblemen ten gevol-
ge van de ziekte. We willen ook nadenken 
over een aantal technieken die het omgaan 
met deze gedragsproblemen vergemakke-
lijkt. 

Naast een algemene voordracht over de 
ziekte van Huntington door prof. Vanden-
berghe, wordt er in de voormiddag door dr. 
Liessens ook aandacht geschonken aan de 
psychiatrische problemen. 

In de namiddag wordt er in werkgroepen 
gewerkt. Naast de werkgroepen per disci-
pline worden er ook enkele inhoudelijke 
werkgroepen aangeboden. Het is de bedoe-
ling dat iedere deelnemer 1 werkgroep 
kiest.  

In elke werkgroep wordt een case gepre-
senteerd aan de hand waarvan de proble-
matiek in de praktijk van de dagelijkse zorg-
verlening verder wordt toegelicht en kan 
besproken worden. daarbij wordt ruimte 
geboden aan alle deelnemers om hun eigen 
ervaringen en problemen in de groep te 
brengen en te bespreken. 

Onthaal met koffie vanaf 8u30 
 

9u45 Welkomstwoord 

 

10u00 De ziekte van Hun�ngton: Neurologische aspecten 

  Prof. dr. W. Vandenberghe, U.Z. Gasthuisberg, Neurologie, K.U. Leuven 
 

11u00 Psychiatrische problemen bij  de ziekte van Hun�ngton 

  Dr. Dirk Liessens, psychiater,  U.P.C. St.-Kamillus, Bierbeek 

 

12u00 Middaglunch 

Programma 

 

14u00 - 16u30  Werkgroepen 
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Deelnameprijs 
 

40,00 euro te storten op de rekening van  

Hun�ngton Liga vzw 

BE86 4317 1541 2150 
 

Waar 
 

Vrij Technisch en Beroepsins�tuut (VTI) 

Brabançonnestraat 18 

3000 - LEUVEN 
 

Wanneer 
 

Vrijdag 20 maart 2020 

van 9u30 tot 16u30 
 
 

Inschrijving 
 

Mail voor 6 maart 2020 naar:  
 

socialedienst@hun�ngtonliga.be 
 

met vermelding van: 

• de naam (of namen) van de deelne(e)

mer(s) 

• de keuze van de werkgroep 
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Leuven 

20 maart 2020 

DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON 

 

De ziekte van Hun�ngton is een 

erfelijke neurologische aandoening 

die doorgaans aanvangt tussen het 

30ste en het 50ste levensjaar. De 

ziekte wordt veroorzaakt door een 

afwijkend gen op chromosoom 4. 

Hieruit vloeit een traag en vroeg�jdig 

afsterven van zenuwcellen voort, met 

een lichamelijke, psychische en 

mentale achteruitgang tot gevolg. 

 

De ziekte van Hun�ngton is een 

autosomaal dominant erfelijke 

aandoening. D.w.z. dat elk kind van 

een gendragende ouder, meisje of 

jongen, 50% kans heeW de ziekte over 

te erven. Een risicodrager kan een 

gene�sch onderzoek aanvragen om 

na te gaan of hij later ziek zal worden. 

Dit alles brengt een enorme 

psychische druk met zich mee. 

Voor meer informa�e: 

HUNTINGTON LIGA 

KRIJKELBERG 1 

3360 - BIERBEEK 

016/45.27.59 

www.hun�ngtonliga.be 

socialedienst@hun�ngtonliga.be 


