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Stage opdracht (Mei 2021 – Jul 2021) 

Co-creatie voor Huntington, LUMC/Topaz 
Bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Huntington Expertisecentrum Topaz 
Overduin werken we samen met en voor mensen met de ziekte van Huntington en hun 
partners aan digitale oplossingen om hun kwaliteit van leven te verbeteren.   

Beschrijving 
De ziekte van Huntington (HD) is een 
genetische afwijking die de hersenen 
aantast. Vanaf een leeftijd van ongeveer 
40 jaar verslechteren mentale en 
motorische functies. De manier en mate 
waarin mensen achteruitgaan is heel 
verschillend. Als bij iemand het 
afwijkende gen is gevonden, is het niet 
meer de vraag óf iemand mentaal en 
motorisch achteruitgaat, maar wanneer. 

Om mensen met HD te helpen zijn er 
gespecialiseerde zorginstellingen, 
waaronder Huntington Expertisecentrum 
Topaz Overduin. Mensen kunnen hulp 
krijgen vanaf de genetische diagnose tot 
en met opname in de instelling. Er zijn 
echter maar een paar gespecialiseerde 
zorginstellingen in Nederland. In andere 
landen is er soms zelfs maar één 
gespecialiseerde zorginstelling in het hele 
land. Daarom ontwikkelen we digitale 
oplossingen (eHealth) die de 
specialistische zorg naar de mensen thuis 
kan brengen. 

Omdat HD een ingewikkelde ziekte is, is 
het belangrijk dat de eHealth 
toepassingen samen met patiënten, hun 
partners, en zorgverleners ontworpen 
wordt. Gelukkig is er een grote betrokken 
community rond deze ziekte. Ondanks 
hun ziekte willen veel mensen graag 
helpen bij de ontwikkeling van eHealth 
voor Huntington. 

Opdracht 
In juni van dit jaar staan co-creatie sessies 
met patiënten, hun partners, en 
zorgverleners gepland. Daar hebben we 

jouw hulp bij nodig. Je werkt mee aan de 
voorbereiding, uitvoering, en resultaat-
verwerking van de sessies. Je kunt 
meedenken over concepten, en de stage 
afronden met concept evaluaties. 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een interaction design student 
die: 
• gemotiveerd is om met en voor 

mensen te werken; 
• interesse heeft in digitale 

toepassingen; 
• meer wil leren over co-creatie; 
• en vloeiend de Nederlandse taal 

spreekt. 

Wat bieden wij? 
• Voorbereiding, uitvoering, en 

resultaatverwerking van co-creatie 
sessies en evt. concept evaluaties 

• Ontwerpen voor een onfortuinlijke 
maar open en optimistische 
doelgroep 

• Samenwerken met het LUMC/Topaz 
eHealth ontwikkelteam (op locatie als 
de situatie dat toelaat) 

• Meedraaien met een Europees 
onderzoeksproject 

• Reiskostenvergoeding 

Interesse? 
Bezoek deze websites voor meer 
informatie over Huntington: 
https://www.huntingtonplein.nl/praktijkv
erhalen/; https://youtu.be/JCxExqC3yDQ  

Of stuur jouw vragen en/of motivatie en 
CV naar HD-eHelp@lumc.nl. 


