
 

 
 

 

 

Aankondiging FD / MAS Global Awareness Week, 20 februari 2020 

Fibrous Dysplasia Foundation (USA), Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie (NL), ASOCIACIÓN DE 

DISPLASIA FIBROSA – ADF (SP), Fibrous Dysplasia Support Society UK (UK), Eamas (IT) en MASFD (FR) 

kondigen de eerste jaarlijkse FD/MAS Global Awareness Week aan, tussen 20 en 27 februari 2020. 

FD/MAS Global Awareness Week is een gecoördineerde internationale campagne om het bewustzijn 

van fibreuze dysplasie en het McCune-Albright-syndroom (FD/MAS) te vergroten en ondersteuning te 

creëren voor de volksgezondheid en onderzoek dat het leven van FD/MAS-patiënten zal verbeteren. 

Patiënten, familieleden en andere betrokkenen kunnen de internationale evenementen van deze week 

op internet volgen onder  #FDMAS2020. 

 

Fibreuze Dysplasie, McCune-Albright-syndroom (FD / MAS) is een zeldzame ziekte die een breed scala 

aan problemen kan veroorzaken. Het is genetisch, maar het is niet geërfd van familie en kan niet 

worden doorgegeven. Het kan worden herleid tot een enkele willekeurige mutatie die in de 

baarmoeder optreedt naarmate een foetus zich ontwikkelt. De symptomen variëren van mild tot 

ernstig, en mensen die leven met FD / MAS kunnen een vol en voorspoedig leven leiden. Er is echter 

geen remedie en er zijn geen behandelingen om een belangrijk symptoom van de ziekte, de groei van 

misvormde botten, te stoppen of te vertragen. Deze misvormde botten veroorzaken vaak chronische 

pijn, zwakke botten die gemakkelijk te breken zijn en mogelijk vervormingen aan het lichaam. 

Patiënten wenden zich tot een reeks behandelingen, zoals meerdere operaties, hormonale therapieën, 

medicijnen en medische implantaten om hun ziekte te beheersen. 

 

20 februari 2020 werd gekozen om dit bewustmakingsinitiatief te lanceren omdat de GNAS-mutatie 

die FD/MAS veroorzaakt zich op het 20e chromosoom bevindt. De evenementen en activiteiten die 

wereldwijd een weeklang plaats gaan vinden zullen uiteindelijk overgaan in de jaarlijkse viering op de 

Internationale dag voor zeldzame ziekten op 29 februari: Rare Disease Day. 

 

#FDMAS2020 


