
 

 

 

 

Aan de (begeleiders van) patiënten met Fibreuze Dysplasie. 

 

In november van dit jaar wordt er een 3 daags internationaal congres gehouden over Fibreuze 

Dysplasie. Tijdens dit congres ontmoeten FD specialisten elkaar uit de hele wereld om te spreken over 

onder andere onderzoeksresultaten, behandelmethoden en het te volgen zorgpad voor de patiënt. Ook 

zullen de patiëntenvertegenwoordigingen uit verschillende landen aanwezig zijn. Dit congres vindt voor 

de 3e keer plaats en wordt dit jaar gehouden in het LUMC in Leiden. 

 

U bent hierbij van harte uitgenodigd deel te nemen aan de “International Patiënts Day op 17 

november 2017”. 

De laatste dag van het congres staat in het teken van “International Patiënts Day”.; een patiëntendag 

waar u in de gelegenheid bent kennis te maken met specialisten van verschillende ziekenhuizen uit 

binnen- en buitenland op het gebied van Fibreuze Dysplasie. Een aantal van hen zullen de belangrijkste 

onderwerpen die tijdens het congres aan de orde zijn gekomen kort aan u presenteren. Een 

Nederlandse vertaling van deze presentaties zal worden verzorgd.  

Tevens voorziet het programma in een aantal ‘ronde tafel sessies’, waar u in kleine groepjes over een 

specifiek onderwerp kunt praten en vragen kunt stellen aan de betreffende specialisten.  

 

Disciplines die op deze dag vertegenwoordigd zijn, zijn onder andere: 

Kinderorthopedie 

McCune Albright Syndroom 

Orthopedie 

Endocrinologie 

Aangezichtschirurgie 

Oogheelkunde  



 
 

 

Het programma van de International Patiënts Day ziet er als volgt uit: 

10:00  Registratie en koffie 

10:15-10:30 Welkomstwoord door Martine Dekker-Grootveld,  

Voorzitter Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie 

10:30-10:45 “Update bisphosphonates in FD” door Roland Chapurlat, Lyon, Frankrijk 

Professor Roland Chapurlat is een professor in de reumatologie die zich al jaren toelegt 

op chronische goedaardige botziekten zoals Fibreuze Dysplasie in het nationale 

verwijscentrum voor deze aandoening in Frankrijk. Zo is hij de initiatiefnemer van de 

internationale studie naar het gebruik van Risedronaat bij Fibreuze Dysplasie die ook in 

Nederland heeft gelopen.  

10:45-11:00 “Update Denosumab in FD” door Natasha Appelman-Dijkstra, LUMC Leiden 

 Dr. Natasha Appelman-Dijkstra is internist-endocrinoloog en verbonden aan het LUMC 

Leiden. Zij is de laatste jaren erg actief betrokken bij het onderzoek van het LUMC naar 

Fibreuze Dysplasie en daarnaast met het ingerichte zorgpad Fibreuze Dysplasie met het 

gecombineerde spreekuur met de orthopedie.  

11:00- 11:15 “Update pediatric management in FD” door Allison Boyce, NIH Bethesda USA 

Dr. Allison Boyce is kinderendocrinoloog in de National Institute of Health in de 

Verenigde Staten. In dit ziekenhuis ziet zij zeer veel kinderen maar ook volwassenen met 

Mc Cune Albright en polyostotische Fibreuze Dysplasie. Dr Boyce doet daarnaast veel 

onderzoek naar alle aspecten van FD/MAS.  

11:15-11:30  “Update orthopedic managment in FD” door Robert Stanton, Nemours, Florida USA 

Dr Robert Stanton is kinderorthopeed in het Nemours kinderziekenhuis in Orlando, 

Florida. Hij heeft jarenlange ervaring met het opereren van kinderen met ernstige FD en 

werkt ook intensief samen met de (kinder)endocrinologen van de NIH. 

11:30-12:00 “Update from the different patient advocacy groups” door Deanna Portero, FDF 

Deanna Portero is Executive Director van de Amerikaanse patiëntenvereniging “Fibrous 

Dysplasia Foundation”.   

 



 
 

 

12:00-13:00 LUNCH 

13:00-14:30 “Ronde tafel sessies” met lotgenoten en diverse experts. 

Een aparte tafel zal toegewijd zijn per onderwerp of categorie, zijnde: 

- Kinder FD 

- Craniofaciale FD 

- McCune Albright Syndroom 

- Orthopedie / Medisch 

- Patientenvertegenwoordiging 

Na de ronde tafel sessies zal Dr. Natasha Appelman- Dijkstra het woord nemen om de besproken 

onderwerpen af te ronden en vooruit te kijken naar het volgende congres. 

15.00  Afsluiting “International Patiënts Day” door Martine Dekker-Grootveld,  

Voorzitter Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie 

 

Praktische informatie 

Plaats: LUMC, Albinusdreef 2, Leiden 

Datum: Vrijdag 17 november 2017 

Het programma start om 10.00 uur en zal rond 15.00 uur afgelopen zijn. Een lunch is inbegrepen.  

U kunt zich aanmelden voor deze dag door een e-mail te sturen naar bot@lumc.nl. Er zijn voor u 

geen kosten aan deze dag verbonden. 

Mocht dit nog niet het geval zijn willen we u vriendelijk vragen zich in te schrijven als lid van de 

Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie via onze website www.fibreuzedysplasie.eu. De voorwaarden 

van lidmaatschap kunt u op de website vinden. 

 

We kijken uit naar een zeer informatieve bijeenkomst en hopen u allen die dag te mogen ontvangen! 

Met vriendelijke groet, 

 
Martine Dekker- Grootveld 

Voorzitter “Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie” 

mailto:bot@lumc.nl
http://www.fibreuzedysplasie.eu/

