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Wat zijn de kosten?
De kosten voor de polikliniek worden betaald uit uw basiszorgverzekering. 
Daardoor zijn er geen kosten aan verbonden voor u, behalve uw eigen risico.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie over het expertteam? Of wilt u een afspraak maken met 
een casemanager of een van onze gespecialiseerde behandelaars?
U kunt hiervoor bellen naar 06 – 12 22 34 20 of een mail sturen naar 
huntingtonda@svrz.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Annet op t́ Hof:  
088-887 1147 / 06-22794306 of mail: a.op.t.hof@svrz.nl

Wilma Breederveld: 
088-887 4045 / 06-51249809 of mail: w.breederveld@svrz.nl 

“Ik heb onlangs gehoord 
dat ik de ziekte van 

Huntington heb, wat nu?”

Huntington
het expertteam
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Wat zijn de voordelen van behandeling bij SVRZ?
Heeft u de ziekte van Huntington? Of weet u dat u drager bent van deze ziekte? 
SVRZ biedt gespecialiseerde zorg bij de ziekte van Huntington dicht 
bij huis. Het expertteam biedt ook ondersteuning aan uw naasten en aan 
de mantelzorgers die indirect te maken krijgen met de ziekte.

Hoe ziet het expertteam eruit?
Het expertteam bestaat uit ervaren medewerkers die gespecialiseerd zijn in de 
begeleiding van mensen met de ziekte van Huntington: een arts, psycholoog, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en logopedist. De maatschappelijk werker 
is uw casemanager en eerste aanspreek  punt binnen het team.

Voor het eerst naar de polikliniek
De begeleiding van SVRZ begint met een bezoek aan de polikliniek. 
De casemanager nodigt u en uw familie hiervoor uit. Op één dag wordt u 
onderzocht door verschillende behandelaren. Natuurlijk is er op deze dag 
ook ruimte om de problemen die u ervaart te bespreken en om uw vragen te 
stellen. Aan de hand van hun bevindingen stellen de behandelaren een zorg- en 
behandeladvies op. Zij nemen dit samen met u en eventueel uw familie door. 

Na de polikliniek
Het kan zijn dat uit de onderzoeken op de polikliniek blijkt dat u regelmatig een 
behandeling nodig zult hebben. Bijvoorbeeld van een fysiotherapeut of 
ergotherapeut. In dat geval kunt u terecht bij de gespecialiseerde behandelaren 
van SVRZ. U kunt natuurlijk ook uw eigen behandelaar aanhouden. Na uw eerste 
bezoek aan de polikliniek nodigen wij u twee keer per jaar uit voor een overleg 
met al uw behandelaren. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe het met u gaat 
en kijken we of de zorg en behandelingen die u krijgt nog voldoende zijn. Heeft u 
tussendoor vragen of verandert uw situatie? U kunt altijd contact opnemen met 
uw casemanager.

Waar vindt u ons?
Afhankelijk van uw woonplaats bepalen we op welke SVRZ locatie de polikliniek 
georganiseerd wordt. Zo biedt SVRZ dicht bij huis gespecialiseerde zorg bij de 
ziekte van Huntington.

Toegang tot polikliniek
Heeft u de ziekte van Huntington of bent u mogelijk drager van deze ziekte? Of 
heeft iemand in uw omgeving de ziekte van Huntington? Dan kunt u altijd 
contact opnemen met onze casemanagers. Zij geven graag antwoord op uw 
vragen. Samen kijken zij of u voldoet aan de voorwaarden om een afspraak  
te maken op de polikliniek.

De ziekte van Huntington is een aandoening die bepaalde delen van de 
hersenen aantast. Bij sommige mensen openbaart de ziekte zich doordat 
ze last krijgen van onwillekeurige bewegingen die langzaam erger worden. 
Bij andere zie je een geestelijke achteruitgang of allerlei psychische 
symptomen die het gedrag veranderen. Omdat de ziekte van Huntington 
erfelijk is, is het een familieziekte. Niet alle gezinsleden hoeven de ziekte te 
krijgen, maar iedereen krijgt wel te maken met de emotionele en sociale 
gevolgen ervan. SVRZ beschikt over een eigen expertteam speciaal gericht 
op de ziekte van Huntington.

‘Wat staat mij en mijn gezin 
allemaal te wachten?’


