
 

Geachte heer, mevrouw, 

Met dit bericht willen wij u en uw vakgroep erop attenderen dat er op zaterdag 17 september 2016 

een conferentie over Fibromusculaire dysplasie (FMD) wordt georganiseerd. De organisatie van deze 

conferentie is in handen van FMDgroep Nederland, prof. dr. P.W. de Leeuw, hoogleraar Interne 

Geneeskunde van Maastricht MC+ en dr. M.W. Wessels, klinisch genetica van Erasmus MC. 

Fibromusculaire dysplasie (FMD) is een aandoening die een niet- inflammatoire abnormale cel-

ontwikkeling in de vaatwand van één of meer middelgrote slagaders in het lichaam veroorzaakt. 

Hierdoor kan een stenose, aneurysma of dissectie in de bloedvaten ontstaan. De afname van de 

bloedstroom in de vaten kan uiteenlopende klachten veroorzaken, die vervolgens door diverse 

medische disciplines worden behandeld. Deze versnippering van zorg leidt ertoe dat FMD vaak ten 

onrechte als een zeldzame aandoening wordt beschouwd, met daarbij (te) lange diagnose-trajecten 

tot wel 9 jaar. Sterker nog: uit nader onderzoek is gebleken dat bij 3 tot 5% van de bevolking de 

diagnose FMD kan worden gesteld! Dus achten wij het hoog tijd voor een verdieping in deze, in de 

vergetelheid geraakte, vaataandoening. 

Mis het niet en reserveer 17 september 2016 alvast in uw agenda! 

Locatie en definitief programma volgen. 

Op de conferentie zal worden ingegaan op de relatie tussen SCAD en FMD, de diagnostische 

beeldvormingstechnieken en de multidisciplinaire behandelmogelijkheden bij FMD. Ook is er 

aandacht voor de Europese patiëntenregistratie. Het programma is op dit moment nog niet 

definitief, maar een aantal toonaangevende (internationale) specialisten zal als spreker optreden. 

Accreditatie voor (interventie)radiologen, internisten, neurologen, chirurgen en cardiologen wordt 

aangevraagd. 

Wij hopen u te mogen begroeten op deze leerzame conferentie!  

Met vriendelijke groet, 
Namens de organisatie, 
 
Madelon Bouwmeester en Evelyn Boot 

 

 

 

NB Wilt u de uitnodiging voor de FMD conferentie op een ander emailadres ontvangen, dan kunt u 

dit aangeven door een mail te sturen naar info@fmdgroep.nl 


