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Speciaal voor mensen  
met Huntington
Als u de ziekte van Huntington heeft, 
staat u met uw naasten voor moeilijke 
beslissingen. Wij kennen de ziekte.  
En weten welke specialistische behan-
delingen en zorgmogelijkheden er zijn. 
Al uw vragen kunt u ons stellen. Wij 
luisteren en hebben veel antwoorden.
Wij geven u inzicht in de zorgmogelijkheden. 
U kiest wat u past. 

 ‘Ik wil op mijn manier met Huntington leven. Ik vond het  
vooral in het begin moeilijk. Heftig bericht. Nu staat mijn  
dagelijkse leven weer voorop. Ik kan om alles heen gewoon  
mezelf zijn. Dat wil ik zo lang mogelijk volhouden. Daar is  
de begeleiding die ik van Atlant krijg op gericht. Zo kan ik  
het aan.’

Ieder mens is uniek
dagbehandel ing
 ‘Ik merk dat ik er wat aan heb, zo’n dagje Atlant. Ik ga met plezier. We koken 
meestal samen. En ieder gaat naar zijn of haar behandelingen. Maar het brengt 
me meer. Iedereen kent je ziekte, de anderen hebben het ook. Dat geeft mij wat 
ontspanning op de een of andere manier. Al kan het ook confronterend zijn. Als 
ik met de taxi weer naar huis ga denk ik vaak: dat was een goede dag.’
k r a c h t

wonen
 ‘Ik denk erover in een verpleeghuis te gaan wonen. Ik kom dan de weekenden 
naar huis. Mijn man werkt door de week. Eerst vond ik het niks. Hij ook niet. 
Maar ik kan mij nu voorstellen dat de tijd met mijn gezin dan weer gezelliger 
wordt. Het is zo zwaar voor iedereen nu. Doordeweeks structuur in de dag en 
verzorging, in het weekend mooie uren met mijn schatten. Zo wil ik het.’
m o e d

3
voorkant ‘De stap van dagbehandeling naar wonen was niet makkelijk maar is beter voor mij en 
mijn familie’
binnenzijde omslag Mevrouw vindt het altijd fijn als haar man langskomt. Dat kan de hele dag rechts Lekker in de buitenlucht. Samen met een vrijwilliger op de duofiets een tochtje maken 
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Hoe werkt het?
Alle vragen over Huntington
Hoe verloopt deze ziekte? Welke medicatie is er? Wat nu met mijn werk? Hoe werkt 
ondersteuning thuis? Iedereen met vragen rondom Huntington krijgt antwoorden bij 
ons Expertisecentrum. Bel of mail ons gerust. Wij nemen de tijd voor u.

Gesprek thuis
Heeft u de ziekte van Huntington, dan volgt na het eerst telefonische gesprek meestal 
een gesprek thuis. Onze coördinerend verpleegkundige kan bij u langskomen. Thuis 
kunt u rustig uw vragen, situatie en wensen doornemen. De coördinerend verpleeg
kundige kan u advies geven en laat u dan de mogelijkheden in de zorg zien, ook buiten 
Atlant. U kiest wat u past. 
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Bezoek aan de Huntington-polikliniek
Een bezoek aan de polikliniek is vaak de volgende stap. Uw naasten kunnen uiteraard 
mee. U zult dan een aantal gesprekken alleen voeren, maar ook een paar samen. 
Een gastvrouw zal u begeleiden en op deze dag spreekt u met meerdere deskun
digen. Zoals een arts, psycholoog, diëtist, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut 
of maatschappelijk werker. Elk van hen is Huntingtonspecialist. Zij vormen zich een 
goed beeld van uw situatie en wensen. In de middag bespreken de specialisten samen 
welke behandeling elk van hen adviseert. De arts stelt een behandelplan voor u op 
en bespreekt dat aan het eind van de dag met u. De coördinerend verpleegkundige is 
daar ook bij aanwezig. Zij kan, als u dat wilt het behandelplan ook later thuis nog eens 
met u bespreken.  

Behandelplan
U krijgt het behandelplan thuisgestuurd en uw huisarts ontvangt het ook. Onze  
coördinerend verpleegkundige maakt afspraken met behandelaars voor u. Als u niet  
in de buurt woont, kunnen dat ook behandelaars in uw omgeving zijn, die wij goed  
informeren. De verpleegkundige maakt ook zelf een afspraak met u om na de start 
van het plan te bespreken of het goed gaat. Het behandelplan kan variëren van zorg 
thuis en dagbehandeling (met logeermogelijkheden) tot tijdelijke opname en wonen 
bij Atlant.
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Vorige pagina Muziektherapie helpt bij Huntington. ‘Het doet nog steeds wat met hem als hij muziek hoort’ 
Rechts Het hondje gaat af en toe ook een dagje mee naar de dagbehandeling

De activiteiten overdag – 
als u thuis woont
 
Vaardigheden houden
Met koken, creatief zijn, computer en geheugentrainingen oefent u uw  
vaardigheden. Zo houdt u die zo lang mogelijk in stand. Daar is de speciale 
Huntington dagbehandeling bij Atlant op gericht. Uw dagprogramma stelt  
u individueel in overleg met uw behandelteam samen. Het zal dus specifiek  
op uw vaardigheden en thuissituatie aansluiten. 

Ervaringen uitwisselen
Veel mensen vinden het fijn om op die dag ervaringen uit te wisselen met  
andere mensen met Huntington. Maar niet iedereen. Dat kan ook. Wij  
organiseren de activiteiten in een ontspannen sfeer, waarin iedereen zichzelf 
kan zijn.

Dagprogramma
Huntington dagbehandeling is elke werkdag: maandag tot en met vrijdag.  
Er staan afwisselend groeps en individuele activiteiten en therapieën op het 
programma. ’s Morgens is er koffie en wat later soep. ’s Middags een warme 
lunch of broodmaaltijd. 
Vervoer? U reist per taxi heen en weer. U kunt ook overnachten bij Atlant om  
de volgende dag weer een dagbehandelingsprogramma te volgen.
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Wonen bij Atlant
Een vleugel van Atlantlocatie Heemhof is ingericht voor mensen met de ziekte van 
Huntington. In de andere vleugel wonen mensen met dementie. Als zelfstandig 
wonen niet meer gaat, vindt u hier een woonomgeving in een modern, ruim opgezet 
gebouw. Het is goed bereikbaar en ligt mooi in een woonwijk met veel groen.

Specialistische zorg 
Als u hier woont krijgt u specialistische zorg, behandelingen en activiteiten die  
speciaal op uw situatie afgestemd zijn. 

Activiteiten
Dagelijks zijn er allerlei activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Om uw geheugen  
te trainen kunt u geheugentherapie doen of herkennings en concentratiespellen.  
Er zijn film, muziek en spelmiddagen en we koken regelmatig samen met bezoekers. 
Als uitstapje doen we dan bijvoorbeeld samen boodschappen. Wij gaan ook geregeld 
wandelen, naar het theater, concert of de bioscoop. Wensen worden waar mogelijk 
voor u ingevuld. 
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Over Atlant en Huntington
Onderzoek en kennis
Met praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek, werken wij aan nieuwe behandel
methoden voor mensen met de ziekte van Huntington. Zowel voor behandelingen in 
verpleeghuizen als in de thuissituatie. Ons Huntington Expertisecentrum werkt met 
andere zorgaanbieders samen binnen de Stichting Topcare. Wij willen gezamenlijk de 
levenskwaliteit verbeteren van mensen met de ziekte van Huntington. Dat doen wij 
vanuit drie locaties in en rond Apeldoorn.

Heemhof: Huntington woonvleugel
Voor mensen met de ziekte van Huntington heeft Heemhof een eigen vleugel met 
ruime appartementen. Het is in Apeldoorn. U vindt hier een fijne woonomgeving in 
een modern gebouw. 

Markenhof: Huntington dagbehandeling
Op locatie Markenhof hebben wij specifiek voor mensen met Huntington die thuis 
wonen activiteiten en behandeling overdag. Het is in Beekbergen. U kunt ook over
nachten als u twee opeenvolgende dagen de dagbehandeling volgt.

Marken Haven: Huntington Passage 
Passage in locatie Marken Haven is de doorstroom en observatieafdeling van Atlant. 
Hier verblijven mensen tijdelijk. Bijvoorbeeld bij een medicatiewijziging, of als er geen 
plek vrij is op de gewenste locatie. Marken Haven is in Beekbergen.

Bel ons Expertisecentrum voor uw vragen over Huntington
op 055 506 74 56. Of mail ons op info@atlant.nl.
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Dit biedt Atlant aan
a n t w o o r d  o p  h u n t i n g t o n - v r a g e n
Bij ons Huntington Expertisecentrum kan iedereen met vragen over de ziekte 
terecht.

zo r g  a a n  h u i s  –  va n  at l a n t  o f  va n  b e h a n d e l a a r s  i n 
u w  b u u r t
Behandelingen van onze specialisten bij u thuis als u in de regio Apeldoorn 
woont. Anders regelen wij behandelaars bij u in de buurt en informeren ze 
goed.

da g b e h a n d e l i n g  –  o v e r da g  n a a r  at l a n t  m e t  
l o g e e r m o g e l i j k h e i d
Activiteiten, behandeling, zorg of begeleiding overdag bij Atlant. Meestal een 
paar dagen per week. Overnachten is mogelijk. 

t i j d e l i j k e  o p n a m e  –  z o r g  o m  w e e r  o p  t e  k n a p p e n , 
b i j  m e d i c at i e w i j z i g i n g e n  o f  v o o r  e e n  a d e m pa u z e
Zorg en verblijf voor een bepaalde periode. Bedoeld voor uw herstel na bijvoor
beeld een ingreep of als u overstapt op nieuwe medicijnen. Ook kunnen wij 
zorg tijdelijk overnemen van uw naasten.

w o n e n  b i j  at l a n t
Wonen in een ruim appartement met zorg en activiteiten overdag.
Speciaal op uw situatie en wensen ingericht.

o o g  v o o r  n a a st e n
Trainingen en bijeenkomsten voor mensen met de ziekte van Huntington en 
hun naasten; zoals het Huntingtoncafé en de PPEP4ALLtraining. Bedoeld om 
u en uw naaste handvatten en informatie te geven om beter te leren omgaan 
met (de gevolgen van) de ziekte.
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Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties. 
Op 3 van de 9 Atlantlocaties bieden we zorg voor mensen met Huntington.

heemhof Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Lees meer op atlant.nl/huntington
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