
Een ziekte zo erg dat niemand er over praat… 
Huntington is een ziekte die lijkt op de symptomen van ALS, Parkinson en Alzheimer. Dit is 
een erfelijke ziekte die niet veel voorkomt. Ongeveer 1.700 mensen in Nederland lijden aan 
de ziekte van Huntington. Nog eens 8.000 mensen zijn risicodragers en hebben 50% kans 
om de ziekte te krijgen. 
 
De eerste symptomen worden meestal zichtbaar tussen het 35e en 45e levensjaar, maar dit 
kan ook eerder of later optreden. Je hebt fysieke- en lichamelijke symptomen. Bij fysiek kan 
je denken aan: onwillekeurige bewegingen, verstoring van het evenwicht en moeite hebben 
met slikken, praten en lopen. Mensen die de ziekte niet kennen denken vaak dat een 
Huntingtonpatiënt dronken is. Patiënten zijn namelijk erg onrustig en in combinatie met de 
andere fysieke symptomen lijkt het op dronkenschap. Het verstand dat achteruit gaat en de 
emotionele problemen horen bij de geestelijke symptomen.  
 
In Nederland zijn er 80 kinderen die de kindervorm van Huntington hebben. Hierbij is 
spierstijfheid een symptoom in tegenstelling tot de volwassenvorm. De kindervariant begint 
meestal in de tienertijd. Dit wordt overgegeven van vader op kind, terwijl de volwassenvorm 
vaak van de moeder wordt geërfd.  
 
Campagneteam Huntington (CTH) 
De reden dat het Campagneteam is opgericht, is de afname van financiële steun voor 
onderzoek. Juist op dit moment zijn er belangrijke ontwikkelingen, maar sponsors vinden is 
erg lastig vanwege de onbekendheid van de ziekte. CTH bestaat uit vijf vrijwilligers die 
betrokken zijn bij de ziekte van Huntington. Melanie Kroezen is de voorzitter van CTH en is 
gen draagster. Dit betekent dat zij ziek zal worden. Wat voor haar belangrijk is, is dat 
mensen niet stilhouden dat ze ziek zijn. Er zijn een hoop mensen die de ziekte stilhouden om 
er maar niet aan te denken. Volgens Melanie helpt dit de situatie niet.  
 
Eric Reits is flink bezig met het onderzoek naar Huntington. Als voorzitter van het 
Huntingtonresearch netwerk zit hij met zijn neus bovenop de nieuwste feiten. Hij vertelde 
laatst dat er vier verschillende aanknopingspunten zijn gevonden voor een medicijn, maar 
onderzoek doen met weinig geld heeft zo zijn beperkingen. Het enige grote probleem is dus 
het geld. Dit was voor CTH de grote reden om in mei 2016 te beginnen met fondsen werven. 
Tot nu toe hebben een hoop mensen zich aangemeld. Sommigen als vrijwilligers en anderen 
hebben juist inzamelingsacties opgestart. Alle hulp is dus van harte welkom nu ze zo dichtbij 
een doorbraak zijn.  
 
 
 
 
 

 


