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[datum]

Betreft: Uitnodiging informatieavond  Familiaire Hypercholesterolemie UMC Utrecht 16 mei 2018

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u en uw familieleden namens het UMC Utrecht uit voor de informatieavond over 
Familiaire Hypercholesterolemie (FH) met als thema ‘Bescherm je ErFHgoed’ op woensdag 16 mei 
aanstaande. Deze informatieavond wordt georganiseerd door de afdeling Vasculaire Geneeskunde van 
het UMC Utrecht, in samenwerking met de stichting LEEFH. U ontvangt deze uitnodiging van stichting 
LEEFH, omdat u in het verleden via DNA onderzoek getest bent op erfelijk verhoogd cholesterol. *

Locatie: UMC Utrecht
Datum: 16 mei 2018
Tijd: 18.30 – 21.30 uur
Aanmelden: U kunt zich vóór 12 mei aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam en het   
 aantal personen naar mevr. Pinas, M.S.Pinas@umcutrecht.nl. 

Tijdens de bijeenkomst Informeren we u over erfelijk hoog cholesterol, vaststellen van FH, en de 
behandeling. Ook gaan we in op het belang van wel of niet testen op FH, hoe je met FH kunt omgaan en 
hulp bij het informeren van uw familie. Het team van het UMC Utrecht zal tevens de gelegenheid geven 
om vragen over FH beantwoorden. 

Familiaire Hypercholesterolemie (FH) 
FH is een erfelijke aandoening waardoor het LDL-cholesterolgehalte in het bloed sterk verhoogd kan zijn. 
Als gevolg hiervan hebben mensen met FH een verhoogd risico om op jonge leeftijd een hart- en vaatziekte 
te krijgen: bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. FH komt voor bij 1 op de 250 Nederlanders. Nog 
niet alle mensen met FH zijn bekend of hebben zich laten testen. Als het op tijd wordt ontdekt, is een goede 
behandeling mogelijk en kan een FH patiënt even oud worden als iemand zonder deze erfelijke aandoening.

Programma
18:30-19:00 Inloop met koffie en thee 
19:00-19:45 Wat is FH? Frank Visseren 
19:45-20:15 Voorkómen van hart- en vaatziekten, wat kan je er zelf aan doen?  Jan Westerink
20:15-20:45 Screenen van familieleden op FH Corien Flint
20:45-21:00 Het gesprek met uw familie Manon Houter
21:00-21:30 Uw vragen over FH 

Naam
Straatnaam / huisnummer
Postcode / woonplaats

VENSTER ENVELOP
Afzender: Paalbergweg 26, 1105 BV Amsterdam
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BIJEENKOMSTEN OVER FH IN DE REGIO > LEEFH.NL

FH TOUR:

BESCHERM JE ERFHGOED
Landelijk expertisecentrum 

erfelijkheidsonderzoek 

familiaire hart- en vaatziekten

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.leefh.nl.
Het UMC Utrecht kijkt er naar uit om u en uw familieleden te mogen begroeten op deze informatieavond.

Met vriendelijke groet,

Manon Houter, managing director stichting LEEFH
en het FH team van het UMCU:
 
Prof. dr. Frank Visseren, internist vasculair geneeskundige
Dr. Wilko Spiering, internist vasculair geneeskundige
Dr. Jan Westerink, internist vasculair geneeskundige
Drs. Stan Janssen, internist vasculair geneeskundige
Corien Flint, verpleegkundig specialist

* * U ontvangt deze uitnodiging van stichting LEEFH omdat u in het verleden via DNA onderzoek getest 
bent op erfelijk verhoogd cholesterol. Als dit niet juist is of ongelegen komt bieden wij onze excuses aan. 
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om.


