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Beloop en prognose
 
Als fibromusculaire dysplasie van de slagaderen niet wordt 
behandeld kunnen er verschillende complicaties 
ontstaan. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van 
hart- en vaatziekten verhoogd. Het is daarom van belang 
om de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen. Er zal dan 
beeldvormend onderzoek plaatsvinden.
 

Expertisecentrum Maastricht 
 
Maastricht Hart & Vaatcentrum heeft een expertisecentrum 
voor FMD. Patiënten kunnen worden gezien op de fmd poli 
tijdens een spreekuur. Tevens kunnen patiënten deelnemen 
aan Europese registratie.

Contact met ons opnemen
STICHTING FMDGROEP NEDERLAND
kvk.nr: 68755074
info@fmdgroep.nl

Bezoek ons op internet:
www.fmdgroep.nl

Fibromusculaire Dysplasie 
 
Fibromusculaire Dysplasie is een aandoening die leidt 
tot vernauwing van bepaalde bloedvaten in het lichaam. 
Meestal gaat het om vernauwing van de slagaders van 
de nieren. Maar ook kunnen vernauwingen optreden van 
slagaders in de hals. Vernauwing van de slagaders in de 
nieren kan leiden tot hoge bloeddruk (hypertensie).  
 
Vernauwing van de slagaders in de hals kan leiden tot een 
TIA (tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen)of 
een beroerte.  
 
Naast vernauwingen in de nierslagaders en de halsslagaders 
kan fibromusculaire dysplasie soms ook andere slagaders 
aantasten, zoals die van het hart. FMD kan gerelateerd zijn 
aan een SCAD. 
 
SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection). Bij 
een spontane dissectie v/d kransslagaders (SCAD) raken 
verschillende lagen vaatwand los van elkaar. Daardoor 
kan er een bloedvat afgesloten raken en een hartinfarct 
ontstaan. 

Symptomen
 
Vaak zijn er geen symptomen. Als die er wel zijn zijn ze 
afhankelijk van de plaats van de vernauwing. Bij vernauwing 
van de nierslagaders kunnen er symptomen optreden ten 
gevolge van een hoge bloeddruk. De volgende klachten 
kunnen dan voorkomen:

• Hoofdpijn
• Licht gevoel in het hoofd
• Gevoel van druk in het hoofd

Bij een vernauwing van een halsslagader kunnen de 
volgende klachten optreden:

• Hoofdpijn
• Oorsuizen synchroon met de hartslag
• Duizeligheid
• Pijn in de nek
•  Dissectie (scheur in de wand van een 

bloedvat, meestal een slagader)
• Beroerte
• Kortstondige verlamming
•  Afhangen van het bovenste ooglid en kleine pupil

Bij een vernauwing van een slagader in de buik.
• Buikpijn, vooral na het eten
• Ongewild gewichtsverlies

Bij een vernauwing van een slagader in de lies of  
de armen of benen.

• Pijn in voeten, onderbeen, bovenbeen
• Verschillende bloeddruk in armen en benen


