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u en uw familieleden hiervoor uit.

U ontvangt deze uitnodiging van stichting LEEFH omdat u in het verleden via DNA onderzoek getest bent 
op erfelijk hoog cholesterol*. De avond 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. 
Er is plaats voor maximaal 100 personen.

Datum: 24 september 2018
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Kenniscentrum, Amphia Ziekenhuis locatie Molengracht

Aanmelden: Vóór 17 september via
https://www.amphia.nl/over-ons/kalender/i/informatieavond-bescherm-je-erfhgoed 

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. 

Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de erfelijke aandoening FH, de behandeling hiervan en het 
screenen van familieleden. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook krijgt u informatie 
van patiëntenorganisatie Harteraad.

[Geslacht] [Voorletters] [Naam]
[Straat] [Huisnummer] [Toevoeging]
[Postcode] [Woonplaats]

27 augustus 2018

Betreft: Uitnodiging Familiaire Hypercholesterolemie Amphia Ziekenhuis 

Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 24 september a.s. organiseert het LEEFH Centrum van het Amphia Ziekenhuis een 

informatieavond over de erfelijke aandoening Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Graag nodigen wij 
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BIJEENKOMSTEN OVER FH IN DE REGIO > LEEFH.NL

FH TOUR:

BESCHERM JE ERFHGOED
Landelijk expertisecentrum 

erfelijkheidsonderzoek 

familiaire hart- en vaatziekten

Programma

19.00  Wat is Familiaire Hypercholesterolemie (FH)?
 Mw. dr. M.H.W. Kappers, internist- vasculair geneeskundige
19.20  Behandeling van kinderen met FH 
 dr. R.H.T. van Beek, kinderarts  
19.40  Cholesterol en voeding
 Mw. I. Klitsie, diëtiste Vodimed
20.00  Pauze met koffie/thee
 Mogelijkheid tot het  indienen van vragen voor het vragenpanel
20.20 Opsporing van FH en familieonderzoek  
 Mw. D. Werner, verpleegkundig specialist/ regionaal FH consultent
20.40  Vragenpanel 
 Mw. dr. M.H.W. Kappers, internist- vasculair geneeskundige
 dr. C. van Guldener, internist- vasculair geneeskundige
 dr. R.H.T. van Beek, kinderarts  
 Mw. I. Klitsie, diëtiste Vodimed
 Mw. D. Werner, verpleegkundig specialist/ regionaal FH consultent
21.00  Afsluiting 18.30 uur 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze informatiemiddag bij te wonen? In de loop van het jaar worden ook 
bij andere regionale LEEFH centra bijeenkomsten georganiseerd. Kijk hiervoor op onze website www.leefh.nl. 
U kunt daar ook het gratis magazine opvragen.

We hopen u, uw familieleden en geïnteresseerden te ontmoeten op maandag 24 september 2018!

Met vriendelijke groet,

Manon Houter, managing director stichting LEEFH

Mede namens het FH team van het Amphia Ziekenhuis,
Mw. dr. M.H.W. Kappers, internist- vasculair geneeskundige
dr. C. van Guldener, internist- vasculair geneeskundige
dr. R.H.T. van Beek, kinderarts  
Mw. D. Werner, verpleegkundig specialist/ regionaal FH consultent

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


