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9 oktober 2018

Betreft: Uitnodiging informatieavond Erfelijk Hoog Cholesterol in Amsterdam UMC 21 november 2018

Geachte heer/mevrouw,

Op 21 november a.s. organiseert het LEEFH Centrum van het Amsterdam UMC (AMC) in samenwerking 
met het OLVG, Slotervaart Ziekenhuis en de stichting LEEFH een informatieavond over verhoogd 
cholesterol en de erfelijke aandoening Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Graag nodigen wij u en uw 
familieleden hiervoor uit. 

U ontvangt deze uitnodiging van stichting LEEFH omdat u in het verleden via een 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. 

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, het testen en de behandeling hiervan, en het screenen van familieleden. 
Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er een contactpersoon en informatie van de 
patiëntenorganisatie Harteraad beschikbaar.

Datum: 21 november 
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Amsterdam UMC, collegezaal 4

Aanmelden gewenst
Deelname aan de avond is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Nanette Sons: 
n.sons@amc.uva.nl.  Wilt u in deze e-mail uw naam vermelden en aangeven met hoeveel personen u 
komt? Mocht u een vraag hebben over Familiaire Hypercholesterolemie die u graag beantwoord zou zien 
tijdens deze avond, vermeld deze dan in uw aanmeldingsmail.

[Geslacht] [Voorletters] [Naam]
[Straat] [Huisnummer] [Toevoeging]
[Postcode] [Woonplaats]
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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 van de avond

19.00 Inloop met koffie/thee 
19:15  Start programma
19:20 FH: wat is het?                                       Sanne van Wissen, internist
19:35 Een kind met FH, do’s and don’ts         Bert Wiegman, kinderarts
19:50 Genetische analyse, hoe werkt dat?  Joep Defesche, klinisch geneticus

20:05 Pauze, vraag en antwoord

20:35 FH: de huidige behandeling                       Victor Gerdes, internist
21:05 FH in de toekomst                                   Kees Hovingh, internist, hoogleraar
21:15 Vraag en antwoord
21.30 Afsluiting

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze informatieavond 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 ‘Bescherm JezelFH’ opvragen.

We hopen u, uw familieleden en geïnteresseerden te ontmoeten op 21 november 2018!

Met vriendelijke groet,

Manon Houter, managing director stichting LEEFH

Mede namens het FH team van het OLVG, Slotervaart Ziekenhuis en Amsterdam UMC:
Dr. S. van Wissen , internist OLVG
Dr. V. Gerdes en Dr. R. Huijgen, internisten Slotervaart Ziekenhuis
Dr. A. Wiegman, kinderarts Amsterdam UMC
Prof G.K. Hovingh en prof E.S. Stroes, internisten Amsterdam UMC
Mw. M. Cammenga, FH consulent regionaal LEEFH centrum Amsterdam

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


