
                                                                                           SVRZ Huntington café   

veilig omdat er altijd een 

helpende hand in de buurt 

is!´   

  

lzijn en zorg van SVRZ 

 

Wat kunnen de fysiotherapeut en 

ergotherapeut van het expertteam 

voor de cliënt met de ziekte van 

Huntington betekenen?  



 
 

Bij SVRZ kunnen cliënten met de ziekte van Huntington en hun 

familieleden terecht voor ondersteuning, zorg en behandeling. 

Dit betreft voornamelijk ondersteuning en behandeling aan huis 

via de SVRZ polikliniek en dagbehandeling. 

Daarom organiseren wij bij SVRZ regelmatig een Huntington 

Café. Aan de hand van een interview met een deskundige 

belichten we iedere keer een ander thema. Er is ook ruim 

gelegenheid voor het stellen van vragen, het delen van 

ervaringen en elkaar ontmoeten. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 28 maart 

2022. Het onderwerp is ‘Wat kunnen de fysiotherapeut en 

ergotherapeut van het expertteam voor de cliënt met de ziekte 

van Huntington betekenen?’ . 

 

Verderop in deze folder staat meer informatie over het 

programma, de locatie, de gastspreker en hoe u zich kunt 

aanmelden. Namens het expertteam van SVRZ nodigen wij u 

van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vivianne de Boe, SVRZ casemanager Huntington 

  



 
 

Programma Huntington Café maandag 28 maart 2022 

 

19.00 – 19.30   Inloop met koffie/thee 

19.30 – 19.40 Welkom en mededelingen 

19.40 – 20.00 De fysiotherapeut aan het woord 

20.00 – 20.30 Pauze  

20.30 – 20.50 De ergotherapeut aan het woord 

20.50 – 21.00  Gelegenheid voor het stellen van vragen 

21.00 – 21.30 Elkaar ontmoeten en napraten 

 

Adres 

SVRZ Grand Café ‘Fonteyne’ 

Hoefbladstraat 1, 4451 TL Heinkenszand 

 

Aanmelden 

U kunt uzelf aanmelden voor het Huntington café door een e-

mail te sturen naar: 

 

E: v.de.boe@svrz.nl          T: 06-20198833 

Huntington Doktersassistenten T: 06-12223420 

E: huntingtonda@svrz.nl 

 

  

mailto:v.de.boe@svrz.nl


 
 

Gastsprekers Huntington café 28 maart: 

Saskia van Dam, fysiotherapeute expertteam Huntington SVRZ 

Ellen Bonte, ergotherapeute expertteam Huntington SVRZ 

www.svrz.nl 

 

 

 

SVRZ expertteam Huntington  

SVRZ beschikt over een eigen expertteam op het gebied van 

Huntington. Dit expertteam richt zich op cliënten met de ziekte 

van Huntington, hun naasten en mantelzorger. 

 

Meer informatie over SVRZ of de ziekte van Huntington 

Kijk op onze website www.svrz.nl 
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