
Nijmegen, 14 mei 2018 
 
Betreft: Uitnodiging informatiemiddag Familiaire Hypercholesterolemie Radboudumc 22 juni 2018 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 22 juni a.s. organiseert het LEEFH Centrum van het Radboudumc een informatiemiddag over 
de erfelijke aandoening Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Graag nodigen wij u en uw familieleden 
hiervoor uit. De middag wordt georganiseerd voor iedereen die te maken heeft met FH, een hoog 
cholesterol in de familie en/of hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. Hieronder vindt u meer informatie 
en de mogelijkheid om u aan te melden voor deze bijeenkomst. We hebben plaats voor maximaal  150 
personen. 
 
Locatie:  Radboudumc in de Tuinzaal looproute 706 vanaf de hoofdingang 
Datum:  Vrijdag 22 juni 2018 
Tijd:  15.00 – 17.30 uur 

Met de mogelijkheid uw bloed op cholesterol te laten prikken als dit nog niet bekend is 
bij u 

Aanmelden:  Vóór 11 juni via het antwoordformulier op www.radboudumc.nl/FHinfodag 
 
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over erfelijk hoog cholesterol, vaststellen van FH, en de 
behandeling. Ook gaan wij 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 Radboudumc 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 lopen mensen met FH het risico om op jonge leeftijd een hart- en vaatziekte te 
krijgen: bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. FH komt voor bij 1 op 250 Nederlanders. Nog niet 
alle mensen met FH zijn bekend of hebben zich laten testen. Als FH op tijd wordt ontdekt, is een goede 
behandeling mogelijk en kan een FH patiënt even oud worden als iemand zonder deze erfelijke 
aandoening. 
 

Programma 
15.00-15.15 uur Ontvangst met koffie/thee 
 

15.15 uur Welkom door prof. dr. Niels Riksen, hoogleraar vasculaire geneeskunde en hoofd van 
het FH centrum in het Radboudumc 

 

15.20-15.40 uur Dr. Joost Rutten, internist vasculair geneeskundige: 
- Wat is FH en hoe stel je de diagnose? 
- Belang van opsporing van FH: Testen, ja of nee? 
- FH en risico op hart- en vaatziekten 

 

15.40-16.00 uur Prof. dr. Niels Riksen: 
- Behandeling van FH: wat zijn de mogelijkheden, en wat kun je verwachten van 
medicijnen? 
- Leven met FH: verzekeringen, jong en FH, gezonde leefstijl 
- Wat kan het Radboudumc voor u betekenen? 

 

16.00-16.20 uur Koffie/theepauze 
 

16.20-16.40 uur  Stichting LEEFH: Diagnostiek en hulp bij opsporing 
 

16.40-17.10 uur Panel beantwoordt vragen van aanwezigen 
 

17.10-17.30 uur Afsluiting door prof. dr. Niels Riksen 

http://www.radboudumc.nl/FHinfodag


 
 
Voor en na het officiële programma is er de mogelijkheid om cholesterolwaarden te laten prikken met 
een bloedtest voor aanwezigen die nog niet bekend zijn met FH. Ook kunt u de stands bezoeken met 
informatie van de patiëntenorganisatie Harteraad. Iedere aanwezige ontvangt het nieuwe magazine 
Bescherm JezelFH van de Stichting LEEFH en een gesprekskaart. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het FH team van het Radboudumc, 
 
 
Prof. dr. Niels Riksen, internist vasculair geneeskundige 
Dr. Joost Rutten, internist vasculair geneeskundige 
Ingeborg Booij Liewes-Thelosen, verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde 
 
 
U ontvangt deze uitnodiging omdat u het afgelopen jaar een DNA testpakket of informatie heeft aangevraagd bij 
de Stichting LEEFH, of bij het Radboudumc onder behandeling bent in verband met FH, of erfelijk hoog cholesterol. 
Als dit niet juist is of ongelegen komt bieden wij onze excuses aan. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw 
gegevens om. 
 
 
 
 

 


