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Voorwoord 
 
Waar komen we vandaan, wat hebben we bereikt, waar willen we naar toe. Dat heeft het 
Bestuur van de Vereniging van Huntington in hoofdlijnen vastgelegd in dit nieuwe en 
vierde beleidsplan.  
Als Vereniging maak je samen met alle leden beleid en voer je het ook samen uit. Dat 
maakt ons als Vereniging, met ruim 60 actieve leden, zo sterk. Tijdens het Kader-
weekend in april 2010 is onder leiding van Margit Wewer een start gemaakt van onze 
sterke en zwakke kanten en tevens met het in beeld brengen van onze idealen.  
Het ideaal is natuurlijk Huntington de wereld uit. We weten dat talloze wetenschappers 
daar op vele plaatsen in de wereld hard mee bezig zijn. Zo weet men steeds meer over 
de gevolgen van het afwijkende gen op (hersen)cel niveau. Het kan bijna niet anders, 
dan dat men in de komende decennia een middel vindt, die de desastreuze effecten in de 
cellen, die de ziekte van Huntington veroorzaken, kan voorkomen of vertragen. Als 
Vereniging van Huntington willen we dat zoeken zoveel als mogelijk stimuleren. 
Zolang de ziekte nog niet de wereld uit is, wordt er veel geleden door de patiënt zelf en 
zijn omgeving. Vanuit onze doelstellingen willen we als Vereniging de patiënt en zijn 
omgeving zoveel mogelijk ondersteunen. Hoe we dat nu doen en hoe we dat willen gaan 
doen kunt u lezen in dit beleidsplan. De uitvoering kunnen we oppakken als sterke 
patiëntenvereniging, samen met al onze (actieve) leden. Een uitvoering in een 
maatschappij, die weliswaar financieel onder druk staat, maar die op belangrijke plekken 
steeds meer kennis heeft van de specifieke noden van onze leden.  
Maar we weten ook, dat we dat absoluut niet alleen kunnen. We hebben daar 
professionele zorgverleners hard bij nodig. We prijzen ons gelukkig met de 
ontwikkelingen rond ketenzorg. Maar ook kunnen we niet zonder de financiële steun en 
support van het Prinses Beatrix Fonds. Mede dankzij deze steun hebben we talloze zaken 
kunnen bereiken, waarover in dit beleidsplan verslag wordt gedaan.  
Ik wens u veel leesplezier. En als de Ledenvergadering straks instemt, kunnen we 
gezamenlijk verder werken aan de kwaliteit van bestaan van families met de ziekte van 
Huntington. Ik wens ons veel succes. 
 
September 2010  
Dirk van der Wedden.  
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De ziekte van Huntington 
 
De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte die bepaalde delen van de hersenen 
aantast. De ziekte openbaart zich meestal tussen het 30e en het 50e levensjaar, doch 
kan zich ook beneden en boven de gemiddelde aanvangsleeftijd manifesteren.  
Kenmerkend voor de ziekte van Huntington is een combinatie van lichamelijke en 
psychische symptomen. De lichamelijke symptomen uiten zich aanvankelijk door 
bewegingsonrust in gezicht en ledematen. In een later stadium van de ziekte kunnen zich 
grove, doelloze en onwillekeurige bewegingen van de ledematen, het hoofd en de romp 
voordoen. Spreken, kauwen en slikken leveren ernstige problemen op. De psychische 
symptomen beginnen vaak met een verandering in het gedrag en/of de persoonlijkheid 
van de patiënt. Deze kan variëren van een afnemende zorg voor het uiterlijk, 
vermindering van het concentratievermogen en een beperkt ziekte-inzicht, tot 
vergeetachtigheid, prikkelbaarheid, onverschilligheid, somberheid, depressie, 
agressiviteit en soms gewelddadig gedrag. In een later stadium verergeren deze 
symptomen.  
Naast genoemde vorm van de ziekte van Huntington komt ook de zogenaamde ‘Westphal 
variant’ voor. Deze vorm van de ziekte openbaart zich doorgaans vóór het 20e 
levensjaar.  
Hoewel sommige medicijnen, goede voeding en therapie de symptomen kunnen 
verlichten, is tot op heden geen adequate therapie of medicatie gevonden. 
De ziekte van Huntington heeft ingrijpende gevolgen, niet alleen voor de patiënt maar 
zeker ook voor zijn of haar directe omgeving. 

  
Hoewel de ziekte al veel langer voorkomt, is zij pas aan het eind van de 19e eeuw voor 
het eerst systematisch beschreven door de Amerikaanse arts George Huntington, naar 
wie de ziekte genoemd werd. Na deze eerste publicatie kwam er langzaam een gerichte 
belangstelling op gang en verschenen ook in Nederland de eerste artikelen. 
Het duurde tot in de jaren ’60 van de 20e eeuw voordat het onderzoek naar de ziekte een 
flinke impuls kreeg. Directe aanleiding tot de toenemende belangstelling was de 
oprichting van de ‘Research Group on Huntington’s Disease of the World Federation of 
Neurology’ in 1967. In Nederland namen vanaf die tijd het Instituut voor Antropogenetica 
en de afdeling Neurologie van (thans) het Leidse Universitair Medisch Centrum een 
centrale positie in. In Leiden wordt het stamboomarchief van Huntingtonfamilies 
bijgehouden en wordt sinds 1987 de voorspellende test met behulp van merkgenen 
(indirecte test) en sinds 1993 met het dan ontdekte Huntingtongen uitgevoerd en 
begeleid (directe test). Inmiddels wordt de uitvoering en begeleiding rond de 
voorspellende test ook door andere Klinisch Genetische Centra in Nederland uitgevoerd.  
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1. Inleiding 
  
De Vereniging van Huntington presenteert hierbij haar Beleidsplan 2011 – 2015. Het 
Beleidsplan is uitgangspunt voor het jaarlijks op te stellen en door het Bestuur uit te 
voeren werkplan. Het Beleidsplan beoogt enerzijds haar leden, patiënten, hun partners, 
kinderen, overige familie en betrokkenen te inspireren en anderzijds hen te informeren 
over wat de Vereniging doet en waarom.  
Richtinggevend voor dit beleid zijn de huidige opvattingen en inzichten, de te verwachten 
ontwikkelingen, trends en ideeën van de Vereniging rondom de ziekte van Huntington. 
  
Aangezien – gegeven de huidige kennis en inzichten – de ziekte (nog) niet kan worden 
genezen, richten de Verenigingsactiviteiten zich primair op het bevorderen en 
optimaliseren van het welzijn, de kwaliteit van leven, de zorg voor en behartigen van de 
belangen van patiënten en hun partners met de ziekte van Huntington. Kwaliteit van 
zorg, onafhankelijkheid, belangenbehartiging, zelfregie, emancipatie en het accepteren 
van diversiteit en gelijkheidsbeginsel vormen de basis voor het te voeren beleid. 
  
Met dit Beleidsplan heeft de Vereniging vastgelegd in welke richting de Vereniging zich de 
komende vijf jaar zal bewegen en welke zaken zij belangrijk vindt. Dit plan beoogt geen 
gedetailleerd overzicht te geven van alle activiteiten die de Vereniging in deze periode wil 
ondernemen. Het schetst de basis waarop zij jaarlijks een concreet werkplan zullen 
opstellen, waarin prioriteiten gesteld en tijdspaden worden uitgestippeld. 
  
De Vereniging van Huntington heeft met dit Beleidsplan de volgende doelen: 

• Het uitdragen van het beleid dat zij voorstaat en welke prioriteiten zij daarin ziet; 
• Het Bestuur, Commissies en Werkgroepen een basis geven bij het concretiseren 

en uitvoeren van werkplannen; 
• De Algemene Ledenvergadering de mogelijkheid bieden het beleid te toetsen en 

bij te sturen; 
• Belanghebbenden en belangstellenden inzicht te verschaffen in de wensen en de 

activiteiten van de Vereniging. 
  
De Vereniging functioneert vooral dankzij de inzet van de vrijwilligers met ondersteuning 
van het Landelijk Bureau. Het Bestuur wil dan ook vasthouden aan het uitgangspunt dat 
de Vereniging een vrijwilligersorganisatie is en wil blijven. Daarnaast blijft de behoefte 
bestaan om te professionaliseren, zowel intern als extern. Dit groeiproces van 
kwaliteitsverbetering loopt als een rode draad door het te voeren Verenigingsbeleid. 
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2.   De Vereniging 
  

2.1 Onze organisatie 

 
De Vereniging is op 12 juni 1976 opgericht met het doel de kennis over de Ziekte van 
Huntington te vergroten, meer begrip te kweken voor degenen die deze ziekte hebben en 
lotgenoten in contact met elkaar te brengen. 
Het is een vereniging van patiënten met de ziekte van Huntington en van dragers van het 
risico op die ziekte, hun partners en familieleden en overige betrokkenen.  
De Vereniging telt ongeveer 1.550 leden verspreid over het land. Van de ca. 1.400 tot 
1.500 patiënten en 4.000 tot 6.000 risicodragers zijn velen lid van de Vereniging. De 
dekkingsgraad van patiënten en familieleden die betrokken zijn bij de ziekte van 
Huntington is groot 

  
De organisatiestructuur van de Vereniging van Huntington heeft een “bottom-up” 
karakter. De Vereniging is volgens drie functiegerichte aandachtsgebieden 
gestructureerd: 

• Voorlichting 
• Lotgenotencontact 
• Belangenbehartiging 

 
De Algemene Ledenvergadering vormt het hoogste orgaan binnen de Vereniging. De 
Algemene Ledenvergadering kiest de leden van het Algemeen Bestuur. Uit het Algemeen 
Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld. 

  
Het Algemeen Bestuur heeft als hoofdtaak het toetsen van het te voeren en gevoerde 
beleid. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om commissies en werkgroepen in te stellen. 
De bezetting van het Algemeen Bestuur is de afgelopen jaren teruggelopen. Overwogen 
wordt om het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur te laten samenvloeien. 

  
Het Dagelijks Bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en bepalende taak. Ook het 
Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies en werkgroepen. Het 
Dagelijks Bestuur stelt voor deze commissies en werkgroepen een taakomschrijving en 
omschrijving van hun bevoegdheden op. Het Dagelijks Bestuur bestaat anno 2010 uit vijf 
leden. 

  
De Vereniging kent commissies en werkgroepen. De commissies hebben een permanente 
taak, de werkgroepen een tijdelijke opdracht.   
 Via het voorzittersoverleg (voorzitters van de commissies en werkgroepen) wordt de 
informatie van de werkgroepen, commissies en het Dagelijks Bestuur met elkaar 
gedeeld. Dit overleg heeft ook tot doel de onderlinge communicatie te bevorderen. 

  
De werkorganisatie van de Vereniging wordt gevormd door het Landelijk Bureau. 
Het Landelijk Bureau bestaat uit vier medewerkers. Een bureaucoördinator, eerste 
medewerker en twee secretarieel medewerkers. Taken van het bureau zijn het 
ondersteunen van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, regiovertegenwoordigers en 
het bieden van secretariële ondersteuning aan de commissies en werkgroepen. 
Daarnaast beantwoordt het bureau algemene vragen van leden en niet-leden, verwijst 
mensen door naar de juiste instanties. Ook de ledenadministratie en het verzamelen en 
uitwerken van de kopij voor het Kontaktblad worden door het bureau verzorgd. 

  
De Vereniging heeft een Wetenschappelijke Adviesraad die het Bestuur kan adviseren 
over talrijke wetenschappelijke ontwikkelingen rond de ziekte van Huntington. Ook is de 
Adviesraad van belang voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek met 
bijbehorende financiering. 
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Een bijzondere plek in de Vereniging wordt ingenomen door de regiovertegenwoordigers. 
Deze vrijwilligers zijn bereid om vanuit hun eigen ervaringen Huntingtonfamilies te 
ondersteunen. Zij helpen bij het verwerkingsproces en bieden hulp voor tal van 
problemen die de ziekte van Huntington met zich mee kan brengen. Deze 
regiovertegenwoordigers krijgen een belangrijke rol bij het project ‘Beter in balans 
blijven’. Zij vormen de basis voor het opzetten van een maatschappelijk steunsysteem 
voor Huntingtonpatiënten. 
  

Figuur 1: Organogram Vereniging van Huntington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

9 

Algemene Leden 
Vergadering 

Dagelijks  Bestuur 

Voorlichting Lotgenotencontact Belangenbehartiging 

Algemeen Bestuur 

Wetenschappelijke 
Adviesraad 

PR Commissie 

Redactiecommissie 

Commissie Zorg 
(incl. Docenten 
Klinische Les) 

Ledencommissie 

Commissie 
Contactdagen 

Commissie 
Vakantieweek 

Commissie Regio’s 

Jongerencommissie 

Financiële Commissie 

Commissie 
Woonproject 

Werkgroep Politiek & 
SocialeVerzekeringen 

Regiovertegenwoordigers 

Landelijk Bureau 

Commissie Stimulering 
Wetenschappelijk Onderzoek 



2.2 Onze missie 

 
De maatschappelijke positie van mensen met de ziekte van Huntington en hun familie is 
vaak niet gelijkwaardig aan die van mensen die deze ziekte niet met zich meedragen. Dit 
vloeit enerzijds voort uit de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt en anderzijds 
uit het feit dat de samenleving nog onvoldoende rekening houdt met het feit dat niet 
iedereen hetzelfde is of kan zijn.  
De impact van het krijgen van de ziekte van Huntington is groot. De ziekte brengt een 
diversiteit aan ernstige klachten met zich mee waardoor de patiënt lichamelijk en 
geestelijk aftakelt. Deze klachten zijn van grote invloed op de kwaliteit van leven van de 
patiënten. Bovendien wordt door het erfelijke karakter van de ziekte niet alleen de 
patiënt zelf getroffen, maar het hele gezin en de familie.   
Daarnaast realiseert de Vereniging zich terdege dat aan de ziekte zelf (nog) niet zo veel 
gedaan kan worden.  
De nadruk ligt vooral op de medische en zorginhoudelijke kant van het leven met de 
ziekte van Huntington. Maar ook op andere terreinen zoals werk, sociale contacten en 
huisvesting treden problemen op als gevolg van de ziekte. Door de aard van hun ziekte is 
er een grote behoefte aan specifieke hulp. 
  
In het licht van het voorgaande heeft de Vereniging van Huntington de volgende 
doelstelling in haar statuten vastgelegd: 
  

“Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van 
patiënten met de ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen 
alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten” 

  
De Vereniging van Huntington probeert deze doelstelling te realiseren door het nastreven 
van:  

• het geven van voorlichting, hulp en adviezen over de ziekte van Huntington en 
over de activiteiten van de Vereniging aan patiënten en allen die direct of indirect 
bij de zorg voor de patiënten betrokken zijn; 

• het initiëren en organiseren van lotgenotencontact; 
• het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers; 
• het onderhouden van contacten met artsen, specialisten, zorginstellingen en 

anderen die bijdragen aan de zorg voor de Huntington-patiënt teneinde optimale 
verpleging, begeleiding en verzorging van de patiënten te verkrijgen; 

• het onderhouden van contacten met de overheid, instanties en organisaties die 
zorg dragen voor de financiering en verzekering van de kosten die voortvloeien uit 
de ziekte; 

• het volgen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek; 
• het bevorderen van samenwerking met organisaties in andere landen en het 

leggen van (nieuwe) internationale contacten. 

 
 

2.3 Onze visie 
 
Mensen met de Ziekte van Huntington ervaren veel problemen met diagnosestelling, 
informatievoorziening, behandeling, zorg en het vinden van lotgenoten. Enerzijds is dit te 
wijten aan de zeldzaamheid van de aandoening, anderzijds ligt het ook aan de 
organisatie van het zorgsysteem. Door het beleid ten aanzien de ziekte van Huntington 
(en die van zeldzame aandoeningen in het algemeen) te veranderen kan de positie van 
mensen met de ziekte van Huntington aanzienlijk worden verbeterd. 
Vanuit het patiëntenperspectief is de problematiek in vijf thema’s samen te vatten; 
diagnose, informatievoorziening, lotgenotencontact, coördinatie van zorg en behandeling 
en toegang tot betaalbare zorg en behandeling.      
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De kerntaken van de Vereniging zijn er dan ook op gericht om patiënten en hun naasten 
in elke fase van de ziekte te ondersteunen. 

  
Zonder een juiste diagnose kunnen informatie, gerichte behandeling en zorg en 
lotgenotencontact moeilijk gerealiseerd worden. Bevestiging van de diagnose op 
genetisch niveau is belangrijk en de consequenties van de diagnose voor de familie en 
voor toekomstig nageslacht verdienen ruime aandacht. Goede begeleiding en counseling 
zijn noodzakelijk voor het maken van autonome keuzes. 

  
Mensen met de ziekte van Huntington zijn altijd op zoek naar informatie over de ziekte 
en de behandelmogelijkheden. Door het gebruik van internet heeft men tegenwoordig 
veel eenvoudiger toegang tot (wetenschappelijke) literatuur van over de hele wereld. 
Voor patiënten is de toegankelijkheid echter beperkt door de taalbarrière of omdat de 
informatie te wetenschappelijk geschreven is. 
De Vereniging speelt een belangrijke rol in het verstrekken van informatie. Als 
intermediair tussen de patiënten en behandelaars kan de Vereniging medisch-
wetenschappelijke informatie vertalen naar patiëntenniveau. Ook kunnen wij 
ervaringsdeskundigheid overbrengen van de patiënt naar de behandelaars, zodat een 
tweerichtingsstroom ontstaat in informatievoorziening.  

  
Betrokkenen ervaren contact met lotgenoten als zeer waardevol. Beroepsbeoefenaren en 
beleidsmakers zouden veel meer gebruik kunnen maken van deze 
ervaringsdeskundigheid waarbij ook over de landsgrenzen heen kan worden gekeken. 

  
Bij de ziekte van Huntington gaat het om een complex ziektebeeld, waarbij meerdere 
medische en paramedische disciplines betrokken zijn. De zorg wordt efficiënter verleend 
wanneer er sprake is van kenniscentra, met een goede coördinatie, uitwisseling en 
overleg tussen de betrokken disciplines. Uiteindelijk zal dit ook een positief effect hebben 
op de kosten van de zorg. Door de bevlogenheid van behandelaars en de inzet van de 
Vereniging is er bij de ziekte van Huntington wel sprake van een structurele opzet. Door 
de vorming van een aantal kenniscentra, de uitbreiding van het aantal categorale 
Huntington-units en het bundelen van kennis en ervaring kunnen informatievoorziening 
en zorg efficiënter geregeld worden. Het opzetten van deze expertisecentra vraagt om 
samenwerking en organisatie waar de Vereniging graag aan wil bijdragen. 
  
Vaak hebben mensen met de ziekte van Huntington problemen om de zorg die men 
nodig heeft vergoed te krijgen. Door co-morbiditeit (vóórkomen van meerdere 
aandoeningen tegelijk) hebben mensen veel extra zorg nodig. Zij zullen aanspraak 
maken op aanvullende verzekeringen (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie). Maar juist 
bij de aanvullende verzekering is er gevaar voor risicoselectie door 
verzekeringsmaatschappijen en worden aanvullende verzekeringen voor deze groep 
onbetaalbaar of zelfs onbereikbaar. 

  
De afgelopen jaren heeft het accent van onze activiteiten gelegen in het bieden van 
informatie en lotgenotencontact. Langzamerhand komt meer ruimte voor het invullen van 
de taak belangenbehartiging. Daarbij concentreren we ons op het verbeteren van de 
kwaliteit van leven en zorg van mensen met de ziekte van Huntington. Zolang de ziekte 
nog niet is te genezen, blijven we ons onverminderd inzetten voor het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek. 
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2.4  Financieel beleid  

 
De voornaamste kosten van de Vereniging bestaan uit bureaukosten, reis- en 
verblijfkosten, kosten van landelijke en regionale bijeenkomsten binnen haar drie 
kerntaken, administratiekosten en eventuele bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. 

  
De belangrijkste inkomstenbronnen zijn contributies, donaties, schenkingen en 
erfstellingen en legaten en subsidies. 
Als er een speciaal doel aan giften en legaten is verbonden, wordt dit uiteraard 
gerespecteerd.  
 
Het Prinses Beatrix Fonds steunt de Vereniging al sinds lange tijd. Dit Fonds draagt zowel 
bij aan de exploitatiekosten van de Vereniging als aan diverse projecten. Ook draagt het 
PBF veel bij aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Zonder de steun van 
het PBF zou de Vereniging haar bestaan niet kunnen continueren. 
Naast de subsidie vanuit het PBF ontvangt de Vereniging vanuit de Stichting Fonds 
PGO/CIBG een subsidie als bijdrage in de exploitatie. 
Financieel gezien zal de Vereniging zich de komende jaren ook richten op het verwerven 
van aanvullende financiering voor nieuwe projecten. Daarbij wordt rekening gehouden 
met zowel de omvang als de ambities van de Vereniging.  
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3. Korte terugblik: de Vereniging van Huntington in de afgelopen vijf jaar 
  
De Vereniging van Huntington is op 12 juni 1976 opgericht om de kennis over de ziekte 
van Huntington te vergroten, meer begrip te kweken voor mensen die deze ziekte dragen 
en lotgenoten met elkaar in contact te brengen. De kern van de activiteiten van de 
Vereniging vormt het bieden van lotgenotencontact.  
De Vereniging van Huntington richt zich in eerste instantie op haar leden. Mensen sluiten 
zich immers bij een patiëntenvereniging aan om steun en (h)erkenning te vinden en 
actuele informatie te krijgen over medische ontwikkelingen.  
De Vereniging heeft zich de afgelopen vijf jaar op de volgende speerpunten gericht: 

• Uitvoeren van de kerntaken voorlichting/informatievoorziening, lotgenotencontact 
en belangenbehartiging; 

• Optimaliseren van de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van 
Huntington op sociaal en maatschappelijk gebied; 

• Het toegankelijk en inzichtelijk maken van multidisciplinaire ketenzorg met 
bijzondere aandacht voor het ontlasten van de mantelzorgers; 

• Het vergroten van de bekendheid van de ziekte van Huntington; 
• Stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek; 
• Verdere professionalisering van de interne organisatie van de Vereniging. 

  
3.1 Lotgenotencontact 

Eén van de belangrijkste taken van de Vereniging is het bieden van lotgenotencontact. 
De Landelijke Ledendag, Contactdagen en de Vakantieweek zijn activiteiten die duidelijk 
in een behoefte voorzien en steeds een goede opkomst kennen. Dit is minder het geval 
bij de Jongerenactiviteiten die een teruglopende belangstelling vertonen.  
De lotgenotenbijeenkomsten die zowel onder begeleiding van de regiovertegen-
woordigers als professioneel deskundigen plaatsvinden, kennen een constante 
belangstelling.  
Een professionele en bijzonder belangrijke vorm van lotgenotencontact (niet behorend 
tot de Verenigingsactiviteiten, maar wel in nauwe samenwerking met de Vereniging 
opgericht)) biedt het Steunpunt Huntington (Den Haag, Katwijk, Amsterdam en 
Drachten), dat psychologische begeleiding en ondersteuning geeft aan patiënten, risico- 
en gendragers, mensen met een goede testuitslag en partners van betrokkenen in zowel 
individueel als groepscontact. Consulten van het Steunpunt Huntington zijn overigens 
niet kosteloos (eigen risico).  
De ervaring van de afgelopen jaren van het Steunpunt Huntington is samengevat in een 
hand- en leerboek dat eind 2009 het levenslicht zag. Het boek “De ziekte van Huntington 
en verwante erfelijke neuropsychiatrische aandoeningen: Medische aspecten, 
psychosociale gevolgen en hulpverlening” is geschreven door Ineke Vervoort (psychologe 
en verbonden aan het Steunpunt) en Florence van Zuuren vormt een belangrijk 
naslagwerk voor alle professionele zorgverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg. 
  
3.2 Informatievoorziening en vergroten van bekendheid van de ziekte 

De Vereniging heeft zich afgelopen jaren op meerdere manieren ingezet om de 
bekendheid van de ziekte van Huntington te vergroten. Ondermeer door het verzorgen 
van klinische lessen en het organiseren van symposia voor professionele zorgverleners 
en het aanstellen van een ambassadeur. Ook in de media is regelmatig aandacht 
geweest voor de ziekte van Huntington. Op het internationale vlak heeft de Vereniging 
zich op congressen gepresenteerd.  
Zowel leden als familieleden van de patiënt hebben voortdurend behoefte aan informatie 
over medische, wetenschappelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het Kontaktblad is hiervoor een belangrijk communicatiemiddel, dat door 
de leden zeer gewaardeerd wordt.  
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In 2010 hebben de Vereniging van Huntington en de Belgische Liga in gezamenlijkheid de 
Nederlandse vertaling van het boek “Hurry Up & Wait”, geschreven door Jim Pollard, 
afgerond. De Nederlandse ondertiteling spreekt de spreekwoordelijke boekdelen: “Jouw 
gids bij het omgaan met de ziekte van Huntington”. Inmiddels is het boek te verkrijgen 
bij de Vereniging. 

     
3.3 Belangenbehartiging 

Op het gebied van belangenbehartiging heeft de Vereniging zich fors ingespannen voor 
het opbouwen van expertisenetwerken, het bevorderen van de bereidheid van 
zorginstellingen om Huntingtonpatiënten op te nemen en de financiering van de zorg te 
realiseren voor mensen die intramuraal verblijven. Met de invoering van het 
zorgzwaartepakket hebben zorginstellingen moeite om de intramurale zorg voor 
Huntingtonpatiënten voldoende bekostigd te krijgen. Dankzij inspanning van de 
Vereniging is er een gedeeltelijke oplossing gekomen van het financieringsprobleem. 

  
In 2008 is na een lange periode van intensieve voorbereiding de polikliniek Huntington in 
Grou (Fr.) van start gegaan. Deze kliniek richt zich zowel op patiënten bij wie de 
diagnose ziekte van Huntington is gesteld als het netwerk van de patiënt. De polikliniek 
is ook een kenniscentrum over de ziekte van Huntington en biedt zorgverleners en 
medewerkers van thuiszorg en verpleeghuizen die met de Huntingtonpatiënt in aanraking 
komen deskundige ondersteuning. De polikliniek is een voorziening voor drie noordelijke 
provincies. Zowel cliënten als professionals blijken in hoge mate tevreden te zijn.  

  
In 2009 is een belangrijke stap gerealiseerd op het gebied van wonen. In dat jaar zijn 
zes nieuwbouw appartementen voor jonge mensen met de ziekte van Huntington 
opgeleverd in Rijnsburg. Dit unieke project is in samenwerking met Topaz en 
SpiritWonen (nu Dunavie) tot stand gekomen. Naast deze locatie is er een nieuwe 
Huntington-unit in Raamsdonksveer in gebruik genomen, die ruim 50 bewoners kan 
opvangen. 
  
3.4 Kwaliteit van leven optimaliseren 

De Vereniging heeft geconstateerd dat mensen die zich in de voorfase van de ziekte van 
Huntington bevinden behoefte hebben aan ondersteuning. De patiënt krijgt te maken 
met veel uiteenlopende vragen op het gebied van ziekte, zorg, wonen en 
maatschappelijk participeren. Om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de 
sociaal maatschappelijke activiteiten van de patiënt en het bieden van mogelijkheden tot 
regie heeft de Vereniging plannen ontwikkeld voor het opzetten van een maatschappelijk 
steunsysteem.   

  
3.5 Toegankelijk en inzichtelijk maken van multidisciplinaire ketenzorg met 

      bijzondere aandacht voor het ontlasten van mantelzorgers 

In 2008 is door het LUMC, GGZ Duin- en Bollenstreek en zorgverlener Topaz het project 
Ketenzorg West Nederland gestart. Dit project heeft tot doel de kwaliteit en organisatie 
van zorg voor mensen met de ziekte van Huntington en hun familie te optimaliseren. In 
2009 is het project voortgezet en zal het navolging vinden in andere delen van het land. 
Het uiteindelijke doel is te komen tot een landelijk serviceloket. 
De Vereniging neemt deel aan een traject waarbij experthuizen worden ontwikkeld. Dit 
initiatief is dankzij zorgaanbieders Topaz en Atlant ontwikkeld. Doel van het traject is om 
Topcare te ontwikkelen waar kennisontwikkeling, kennis delen en verspreiden en werken 
op basis van best-practices uitgangspunt zijn.  
Met de projecten Ketenzorg West Nederland en Topcare wordt een krachtige impuls 
gegeven aan de kwaliteit van zorg voor Huntingtonpatiënten. 
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3.6 Wetenschappelijk onderzoek 

In 2009 is de Vereniging in samenwerking met het Prinses Beatrix Fonds erin geslaagd 
een wetenschapscoördinator aan te stellen. Deze heeft tot taak nationaal en 
internationaal onderzoek in kaart te brengen evenals witte vlekken en overlap in 
onderzoek. Deze coördinator betekent een belangrijke stimulans voor het 
wetenschappelijk onderzoek rond de ziekte van Huntington. 

    
3.7 Verdere professionalisering van de interne organisatie 

De professionalisering van de interne organisatie is de afgelopen vijf jaar ter hand 
genomen. Er is geïnvesteerd in het werven en scholen van vrijwilligers, het omschrijven 
van taken en bevoegdheden voor bestuurders en commissieleden en het opzetten van 
een intern en extern communicatiebeleid.  
  
De Vereniging kan terugkijken op vijf enerverende jaren waarin veel is bereikt. De output 
van de organisatie is groot, zeker gezien de omvang van de organisatie met een klein 
landelijk bureau met professionals en beperkte middelen. De Vereniging draait goed 
dankzij de vrijwillige en onvermoeide inzet van bestuur, regiovertegenwoordigers en 
actieve commissieleden.  
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4. Ontwikkelingen vanuit het patiëntenperspectief; “Krachtenvelden”  

De Vereniging bevindt zich in een dynamische omgeving die van invloed is op het 

beleid en de activiteiten van de Vereniging. De verschillende krachtenvelden bieden 

zowel kansen en uitdagingen als mogelijk bedreigingen. De technologische 

ontwikkelingen gaan snel. Er komen veel vraagstukken op ons af en niet in het minst op 

ethisch terrein. Het minder solidair zijn met elkaar in de maatschappij en het 

veranderende zorgstelsel en sociale wetgeving houden ons bij de les. De Vereniging wil 

goed voorbereid zijn op die actuele ontwikkelingen en de steeds hogere eisen die de snel 

veranderende omgeving en subsidiegevers aan ons stellen.  

4.1 Interne krachtenvelden 

4.1.1 Onze leden 

De eerste aandacht van de Vereniging gaat uit naar het ontwikkelen en continueren van 
activiteiten voor de leden. Patiënten, hun familie en direct betrokkenen sluiten zich aan 
bij de Vereniging van Huntington omdat zij hopen dat het lidmaatschap steun zal bieden. 

Zij verwachten iets van de Vereniging en terecht. 

De verenigingsactiviteiten beslaan dan ook een breed scala  van ‘dichtbij de mensen’ tot 
‘ver weg in de politiek’. De activiteiten ‘dichtbij de mensen’ zijn die activiteiten waar 
patiënten, risicodragers, partners en andere betrokkenen direct baat bij hebben: goede 
informatie, ondersteunende contacten met lotgenoten, bemiddeling, verwijzing en 
advies.  
De Vereniging van Huntington is een landelijke vereniging die actief is in de diverse 
regio’s. Op die manier kan dicht bij de leden lotgenotencontact en hulp op 
laagdrempelige wijze worden geboden. De Vereniging is sterk in de regio en wil dat ook 
blijven. Inzet van de regiovertegenwoordigers en ondersteuning van het Landelijk Bureau 
zijn hierbij van belang.    
 
4.1.2 Onze vrijwilligers 

De vrijwilligers vormen het kapitaal van de Vereniging. We zijn een vrijwilligers-
organisatie en willen dat ook blijven.  
Onze vrijwilligers verrichten zonder arbeidscontract en zonder salaris of honorarium 
werkzaamheden in het licht van de doelstellingen en activiteiten van de Vereniging van 
Huntington. Inzet en deskundigheid  van vrijwilligers vraagt om een vergelijkbare inzet 
van de Vereniging. Om daar recht aan te doen moet er duidelijkheid bestaan over wat de 
Vereniging van Huntington van de vrijwilliger vraagt en wat de Vereniging van 
Huntington de vrijwilliger te bieden heeft. 
Voor het waarborgen van de continuïteit is het van belang nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken en bestaande vrijwilligers goed te begeleiden.  

4.2 Externe krachtenvelden  

4.2.1 Samenwerkingspartners 

De Vereniging van Huntington is een relatief kleine patiëntenorganisatie die niet alle 
activiteiten zelf kan uitvoeren. Daar waar mogelijk zal de Vereniging samenwerken met 
andere organisaties zodat de menskracht en middelen effectief kunnen worden ingezet 
en krachten gebundeld kunnen worden. Enkele belangrijke samenwerkingspartners zijn 
in beeld gebracht met figuur 2. 
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Figuur 2: Samenwerkingspartners 
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4.2.2 Overheidsbeleid 

Het beleid van de Overheid is er op gericht om kwalitatief goede zorg te bieden die voor 
iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Marktwerking in de zorg staat in dit beleid 
centraal. Onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders zou moeten leiden tot efficiënte 
zorgverlening van goede kwaliteit. De zorgverzekeraars zijn aangewezen als inkoper van 
zorg en moeten voldoende aanbod voor hun verzekerden garanderen. Andere 
beleidsmaatregelen zijn: 

• versobering van de AWBZ, overheveling van AWBZ naar de Wmo met als doel 
kostenbeheersing; 

• versobering van het basispakket ziektekostenverzekering; 
• verhoging eigen bijdrage op tal van gebieden (AWBZ, Wmo,etc.); 
• meer regie/eigen verantwoordelijkheid bij de cliënt; 
• groter beroep op vrijwilligers en mantelzorgers;  

 
In de driehoek zorgaanbieder-zorgvrager-zorgverzekeraar gaat de overheid steeds meer 
uit van een sterke patiëntenorganisatie die in staat is op gelijkwaardige wijze 
gesprekspartner te zijn van de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Dat betekent dat er 
eisen worden gesteld aan de patiëntenorganisatie. Deze dient te beschikken over kennis, 
onderhandelingsvaardigheden en juiste inzet van ervaringsdeskundigheid om de derde 
partijrol te kunnen vervullen.  
 
4.2.3 Vermindering sociale zekerheid / bezuinigingen 

Sinds de jaren negentig is een versobering van het stelsel van sociale verzekeringen in 
gang gezet. Burgers worden geacht met aanvullende particuliere verzekeringen hun 
inkomenspositie op peil te houden. Voor patiënten met de ziekte van Huntington en 
gendragers is de toegang tot particuliere verzekeringen een knelpunt omdat verzekeraars 
hen als een risico beschouwen.  
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Sinds eind 2008 verkeert de Nederlandse economie in een recessie. Een nieuw kabinet 
zal de nodige bezuinigingsvoorstellen presenteren, die op vele fronten gevolgen zullen 
hebben voor burgers. Patiënten met de ziekte van Huntington zullen de gevolgen kunnen 
merken op het gebied van de zorg, wonen, Wmo, sociale zekerheid en inkomenspositie. 
De vraag om ondersteuning kan toenemen. Mogelijk zal ook de Vereniging te maken 
krijgen met de gevolgen van de recessie (minder donaties, subsidiesystematiek, bijdrage 
VWS). 
  
4.2.4 Ontwikkelingen in de zorg 
4.2.4.1 Zorgstandaard 

Het Ministerie van VWS streeft sinds een aantal jaren naar een programmatische aanpak 
van chronisch zieken (beleidsbrief VWS, juni 2008). Met deze aanpak wil het Ministerie 
de toenemende en veranderende zorgvraag het hoofd bieden. De basis voor de 
programmatische aanpak is de zorgstandaard.  
Daarnaast vormen het versterken van de samenhang van preventie en curatieve zorg, 
zelfmanagement en multidisciplinaire zorg belangrijke pijlers. De zorgstandaard 
bevordert de kwaliteit van de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Het 
doel ervan is de kwaliteit van hun leven te verbeteren. In het concept van de 
zorgstandaard is de patiënt een volwaardige partner met een eigen verantwoordelijkheid 
in het zorgproces. De zorgstandaard geeft  het vereiste niveau van kwaliteit van 
zorgverlening aan. 
 

4.2.4.2 Regie en zelfmanagement 

De komende jaren zal de tendens om meer regie bij de patiënt neer te leggen en uit te 
gaan van zijn eigen verantwoordelijkheid zich voortzetten. Van patiënten wordt steeds 
meer gevraagd manager van de eigen zorg te zijn (zelfmanagement). Dat heeft niet 
alleen gevolgen voor patiënten maar ook voor de Vereniging. Om patiënten in staat te 
stellen meer regie te voeren en zelfmanagement uit te oefenen zullen wij instrumenten 
en kennis moeten ontwikkelen.   
 
4.2.4.3 Integrale bekostiging 

Een andere ontwikkeling is de ontwikkeling van integrale of functionele bekostiging. Dit is 
bekostiging op basis van prestatie, los van de zorgaanbieder die deze prestatie levert. 
Deze bekostiging dwingt zorgaanbieders om samenhangende zorg te organiseren rond de 
zorgvraag of aandoening van de patiënt. Bij integrale zorgverlening komt de patiënt en 
zijn zorgvraag centraal te staan en zouden onnodige behandelingen voorkomen kunnen 
worden. 
   
4.2.4.4 Zorgzwaarte bekostiging 
De afgelopen jaren is de financiering van zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg 
nodig hebben sterk gewijzigd. Het zorgzwaartepakket is geïntroduceerd. Voor 
zorginstellingen met Huntingtonpatiënten heeft dit tot gevolg gehad dat zij voor mensen 
die veel verpleging en verzorging nodig hebben een (te) laag budget ontvingen. De 
toeslag die instellingen voor ‘zwaardere Huntingtonpatiënten’ kregen verdween. Hoewel 
de Vereniging gehoor kreeg bij het Ministerie van VWS en met hun hulp deels de 
financieringsproblemen heeft kunnen oplossen, blijft de financiering van zorg voor 
Huntingtonpatiënten komende jaren aandacht vragen.  
 
4.2.4.5 Elektronisch patiëntendossier 

Hoewel de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel Elektronisch 
Patiëntendossier in voorjaar 2010 heeft stilgelegd, is een aantal ontwikkelingen in gang 
gezet. De informatie-uitwisseling tussen zorgverleners verandert. Elektronische 
gegevensuitwisseling kan overdracht van medische gegevens versnellen en 
vergemakkelijken. Voor Huntingtonpatiënten is privacy, zeggenschap over de eigen 
medische gegevens en zorgvuldig gebruik van medische gegevens, essentieel.  
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4.2.4.6 Preïmplantatie Genetische Diagnostiek 

De ontwikkelingen in de genetica gaan snel. Preïmplantatie Genetische Diagnostiek 
(PGD) is een methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige genetische 
aandoening voorkomen kan worden. PGD kan worden uitgevoerd bij paren die een sterk 
verhoogd risico hebben op een kind met een genetische aandoening, bijvoorbeeld de 
ziekte van Huntington. PGD roept veel ethische en emotionele reacties op. Voor PGD is 
een IVF-behandeling noodzakelijk. Alleen embryo's zonder de genetische ziekte waarop 
het onderzoek was gericht worden in de baarmoeder geplaatst.  
Voor Huntingtonpatiënten speelt mee dat zij alleen van PGD gebruik kunnen maken als 
ze zich laten testen of ze drager van de ziekte van Huntington zijn. Veel mensen willen 
dit niet en wensen ook gebruik te kunnen maken van PGD zonder zichzelf te laten testen. 
 
4.3 Financieel  

 
In 2011 zal het ministerie van VWS de nieuwe subsidiesystematiek voor 
patiëntenorganisaties evalueren. De uitkomsten van de evaluatie kunnen gevolgen 
hebben voor de subsidie die de Vereniging van Fonds PGO/CIBG ontvangt.   
Ook particuliere fondsen zoals het Prinses Beatrix Fonds zien zich geconfronteerd met de 
gevolgen van de recessie. In het bijzonder ziet men de opbrengst van collectegelden 
dalen. Aangezien het Prinses Beatrix Fonds het leeuwendeel bijdraagt aan de 
exploitatielasten en bijzondere projecten, kan het tot gevolg hebben dat bijzondere 
projecten mogelijk niet (of niet volledig) gesubsidieerd kunnen worden.  
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5. Strategische doelen 
 
De Vereniging heeft de volgende specifieke doelen voor de komende 5 jaar onder-
scheiden: 

1. Verder ontwikkelen en professionaliseren van het steunsysteem voor families met 
de ziekte van Huntington; 

2. Actief samenwerking zoeken tot zorgverbetering;ketenzorgontwikkeling en 
zorgstandaards; 

3. Blijven stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van de ziekte van Huntington; 

4. De Vereniging en haar onderdelen waar nodig aanpassen om de genoemde doelen 
concreet en structureel goed te kunnen bereiken.  

 
De specifieke doelen geven de richting aan, waarin de Vereniging de komende jaren wil 
groeien. Het gaat erom een proces van de in voorgaande hoofdstukken beschreven 
resultaten te verbeteren en bestendigen. Nadrukkelijk gezegd, niet in plaats van de 
bereikte resultaten op het gebied van de kerntaken van de Vereniging zoals informatie, 
ondersteuning en ontwikkeling, maar vanuit deze verworvenheden.  

 
5.1. Verder ontwikkelen en professionaliseren van het steunsysteem voor families met de 

ziekte van Huntington. 

Veel patiënten hebben baat bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen mits zij de juiste 
ondersteuning krijgen. Dat vergt veel van de mantelzorger en omgeving van de patiënt. 
Al jaren heeft de Vereniging ervaring met het ondersteunen van families met de ziekte 
van Huntington door individueel of groepsgewijs contact. Het lotgenotencontact middels 
de zogeheten huiskamerbijeenkomsten onder leiding van regiovertegenwoordigers 
worden zeer gewaardeerd.  
De Vereniging wil de planning en de uitvoering van dit lotgenotencontact beter 
inzichtelijk maken voor alle leden in de regio’s. Ook de andere vormen van 
lotgenotencontact, zoals leden of familiedagen zullen worden voortgezet.  
Vanuit het besef dat er veel vragen leven bij de leden in de fase voordat professionele 
hulp noodzakelijk is, wil de Vereniging verdere stappen zetten. Deze stappen zijn 
beschreven in het projectplan “Beter in Balans blijven”. Verbetering van de positie van de 
mens met de ziekte van Huntington en zijn directe omgeving staat daarbij voorop.  
In dit door de Vereniging te ontwikkelen maatschappelijke steunsysteem gaat het 
daarom niet ‘slechts’ om het vinden van het juiste aanbod van hulp en zorg bij de 
patiënt. Nee, er wordt gezocht naar een manier om samen met de patiënt te bezien hoe 
deze in staat kan worden gesteld om de regie over zijn/haar handelen en leven terug te 
nemen, en welke hulp, zorg en ondersteuning daarbij geleverd kan worden.  
Dit wordt alleen bereikt als er vertrouwen is tussen de cliënt en het maatschappelijk 
steunsysteem. Alleen reageren op reeds ontstane problematiek is niet voldoende. Het is 
zinvol om signalen binnen te halen en te interveniëren vóórdat er sprake is van escalatie. 
De hulpverlening is dan ook gericht op “preventie”, beheersing en doorverwijzing. In dit 
maatschappelijk steunsysteem spelen de regiovertegenwoordigers een belangrijke rol, 
immers zij zijn de ervaringsdeskundigen en kennen vanuit deze ervaring de problematiek 
als geen ander. 

 
5.2 Actief samenwerking zoeken tot zorgverbetering;ketenzorgontwikkeling en  

  zorgstandaards 

Een groot deel van de patiënten met de ziekte van Huntington is vroeg of laat 
aangewezen op professionele zorg. De ingeslagen weg om samen met de 
gespecialiseerde verpleeghuizen zorg te dragen voor een adequate financiering van de 
zorg zal worden voortgezet.  
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De komende jaren wil de Vereniging vooral energie steken in de ontwikkeling van 
Ketenzorg. De initiatiefgroep Ketenzorgoverleg (vertegenwoordigers van de 
gespecialiseerde verpleeghuizen en de Vereniging van Huntington) wil een aantal stappen 
nemen om te komen tot een betere toegankelijkheid en verdere verbetering van kwaliteit 
van zorg.  
Dit streven zou bijvoorbeeld in de toekomst kunnen leiden tot het opstellen van een 
multidisciplinaire richtlijn voor de hele keten: van het begin (geboren worden in een 
gezin met Huntington) tot het eind (overlijden) en het opstellen van criteria voor 
Huntington-expertisecentra. Op korte termijn zijn de volgende doelen verwoord:  

• Vanuit het werkveld Verpleging en Verzorging inzicht krijgen in het intramurale, 
extramurale en transmurale zorgaanbod voor patiënten met de ziekte van 
Huntington in Nederland; 

• Inventariseren van tekortkomingen in zorgverlening, zowel inhoudelijk als 
geografisch; 

Vervolgens zullen stappen genomen moeten worden om gezamenlijk te komen tot één 
goed bereikbaar serviceloket, waar een ieder terecht kan met alle soorten vragen over 
problemen rond de ziekte van Huntington. In gezamenlijkheid zullen de vragen concreet 
beantwoord kunnen worden. De hiervoor beschreven ontwikkeling van een 
maatschappelijk steunsysteem hoort hierbij, evenals aansluiting van andere organisaties, 
die zich bezig houden met Huntingtonzorg. En dat zijn er gelukkig vele.  

 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de groei van het European Huntington’s Disease 
Network (EHDN). Doel van het EHDN is Europa te voorzien van een platform om 
professioneel betrokkenen en families met de ziekte van Huntington samen te brengen, 
zodat contacten op het gebied van onderzoek beter verlopen. 
In verschillende Europese landen bestaan “studiegroepen”, afdelingen van ziekenhuizen 
waar een arts bereid is mee te werken aan het netwerk. Daarnaast bestaan er 
verschillende “werkgroepen” waarin professionelen en betrokkenen samenwerken rond 
een bepaald thema rond de ziekte van Huntington. Op dit moment zijn er twintig 
werkgroepen actief. Binnen de werkgroepen worden kennis en ervaring met elkaar 
gedeeld om gezamenlijk te komen tot de ontwikkeling van diverse zorgstandaards en 
richtlijnen. 
De Vereniging stimuleert waar mogelijk het actief deelnemen aan de diverse 
werkgroepen van het EHDN om zo de in Nederland ontwikkelde deskundigheid optimaal n 
te zetten en te benutten.  
 
5.3 Blijven stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek naar het vinden van de oorzaak van de ziekte en naar 
mogelijkheden om de ziekte te voorkomen, te genezen of te vertragen blijft essentieel. 
In het verleden werd wetenschappelijk onderzoek vooral gestimuleerd door het 
behulpzaam zijn bij de financiering ervan.  
Door het bij elkaar kunnen brengen van diverse wetenschappers ( het zogeheten 
“Naardenoverleg”) werd een eerste stap gezet in een andersoortige betrokkenheid bij 
wetenschappelijk onderzoek.  
Een tweede stap kon gezet worden door de aanstelling, in samenwerking met het Prinses 
Beatrix Fonds,  van een wetenschapscoördinator. Deze heeft tot taak om inzicht te 
verkrijgen in de stand van zaken in nationaal en internationaal onderzoek en het in kaart 
brengen van witte vlekken en overlap in onderzoek.  
De coördinator betekent een sterke stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek. Een 
volgende stap zou kunnen zijn het samen brengen van zowel wetenschappelijke 
ontwikkelingen, gelieerd aan de universiteiten in Nederland en de hiervoor genoemde 
zorgontwikkelingen. Want zowel basaal wetenschappelijk onderzoek als wetenschappelijk 
zorgonderzoek is immers van belang om te komen tot verbetering van het leven van 
families, waarin Huntington voorkomt.  
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De komende jaren streeft de Vereniging naar: 

• Evaluatie van de inzet van de wetenschapscoördinator en op basis daarvan 
onderzoeken van mogelijkheden tot voortzetting van de wetenschapscoördinator; 

• Voortzetten van de lijn om goede contacten te onderhouden met het Prinses 
Beatrixfonds. Dankzij de middelen van het Prinses Beatrix Fonds kan 
wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd worden; 

• Onderzoeken van creatieve manieren om gelden te werven zodat we onderzoek 
kunnen stimuleren en realiseren; 

• Het stimuleren van ontwikkeling van Huntingtonexpertisecentra (zoals Huntington 
Ketenzorg West); 

• Deelname aan internationale congressen om op de hoogte te blijven van 
wetenschappelijke ontwikkelingen. 

 
5.4 De Vereniging en haar onderdelen waar nodig aanpassen om de genoemde doelen 

      concreet en structureel goed te kunnen bereiken 

De veranderingen in het zorgstelsel met een versterking van de marktwerking vragen om 
een sterke patiëntenorganisatie. Zorgaanbieders kunnen een beroep gaan doen op de 
Vereniging van Huntington om betrokken te worden bij het ontwikkelen van een 
keurmerk. Ketenpartners betrokken bij de zorg voor Huntingtonpatiënten verwachten 
een gelijkwaardige gesprekspartner te hebben aan de Vereniging van Huntington. 
Zorgverzekeraars kunnen in de toekomst een beroep op de Vereniging doen bij de inkoop 
van zorg die aan de kwaliteitseisen van de Vereniging voldoet.  
Kortom, deze ontwikkelingen stellen eisen aan de organisatie van onze Vereniging. Een 
sterke derde partijrol vereist kennis en professionaliteit van de betrokken medewerkers 
en vrijwilligers.  
De komende jaren wil de Vereniging de ingeslagen weg van professionalisering 
voortzetten. Onze doelen daarbij zijn: 

• Het scholen en professionaliseren van onze vrijwilligers en medewerkers zodat we 
de derde partijrol kunnen vervullen. Daar waar samenwerking mogelijk is met 
andere partijen zoals de NPCF of regionale zorgbelangorganisaties zullen we dat 
doen; 

• Het is steeds lastiger om nieuwe vrijwilligers te vinden. Bovendien wil niet 
iedereen zich voor lange tijd binden. Daarom gaan we een nieuw 
vrijwilligersbeleid ontwikkelen dat aansluit bij de huidige tijdgeest. Dat beleid 
moet gericht zijn op het werven van nieuwe (jonge) vrijwilligers op basis van een 
profiel, binden en boeien (van vrijwilligers), trainen en ondersteunen van 
vrijwilligers. De ervaren vrijwilligers die al langer aan de Vereniging verbonden 
zijn zullen we verder ‘professionaliseren’; 

• De Vereniging wil een heldere taakafbakening ontwikkelen tussen de professionals 
van het Landelijk Bureau en de vrijwilligers; 

• Er wordt een ander systeem voor de ledenadministratie en financiële administratie 
ingevoerd. Doel daarvan is dat we beter in kunnen spelen op de eisen van deze 
tijd. Meerdere personen moeten met het systeem om kunnen gaan; 

• De interne communicatie tussen Bestuur, leden, Landelijk Bureau, Commissies en 
Werkgroepen kan beter. Daarom willen we een communicatiestructuur opzetten 
die de interne communicatie tussen het Bestuur, Landelijk Bureau, Commissies, 
Werkgroepen en leden moet versterken. Gekeken zal worden of het gebruik van 
de huidige communicatiemiddelen voor de interne communicatie ook de komende 
jaren volstaat, of dat nieuwe communicatiemiddelen ingezet kunnen worden; 

• Ontwikkelen van een extern communicatiebeleid dat de Vereniging van 
Huntington stevig op de kaart zet en de bekendheid van het ziektebeeld vergroot. 
Aandachtspunt daarbij is een heldere verdeling van taken en bevoegdheden van 
de personen betrokken bij de uitvoering van het communicatiebeleid. Onderzocht 
zal worden of er naast de huidige mediavormen zoals internet en de website, ook 
van nieuwe (sociale) media gebruik kan worden gemaakt;   
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• Ontwikkelen van een eenvoudig systeem om signalen uit de praktijk te 
registreren. Doel daarvan is meer systematisch inzicht te verkrijgen in knelpunten 
uit de praktijk zodat het Landelijk Bureau en commissies daarop beleid kunnen 
ontwikkelen;  

• Aanpassen van de organisatiestructuur die past bij de huidige ontwikkeling van de 
Vereniging. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

PR Public Relations 
 

PBF Prinses Beatrix Fonds 
 

Fonds PGO Fonds Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties 
 

CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 
 

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum 
 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 
 

VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 

MSVN Multiple Sclerose Vereniging Nederland 
 

VSN Vereniging Spierziekten Nederland 
 

BOSK Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders 
 

NPCF Nederlands Patiënten Consumenten Federatie 
 

VSOP Vereniging Samenwerkende Ouderen- en Patiëntenorganisaties 
 

CG-Raad Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad 
 

EHA European Huntington’s Association 
 

IHA  International Huntington’s Association 
 

EHDN European Huntington’s Disease Network 
 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 

ActiZ Brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en 
verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg 
 

EPD Elektronisch Patiënten Dossier 
 

PGD Pre-implantatie Genetische Diagnostiek 
 

IVF In-vitrofertilisatie 
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