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Geslaagde online ledenconferentie 24 oktober 
 

Vanwege de COVID-19 epidemie hielden wij onze jaarlijkse wereldwijde ledenconferentie 
online. Het was een groter succes dan wij hadden verwacht! Leden die er anders nooit bij konden 

zijn vanwege reiskosten en/of reistijd konden nu ook meedoen. 
Lees verder 

https://www.cmtc.nl/ledenconferentie-nl-2020/


 

 
Op zoek naar de genetische oorzaak van vasculaire malformaties 

 
Om de oorzaak van vasculaire anomalieën (waaronder CMTC) te achterhalen onderzoeken 
wetenschappers het DNA van patiënten. Ze zoeken naar mutaties die de oorzaak van deze 

aandoeningen kunnen zijn. Prof. dr. Miikka Vikkula hield een interessante lezing over dit 
onderwerp. 

Lees verder>> 
 

 
Webinar 16 jan 2021: vasculaire malformaties en overgroei 

 
Op 16 januari (16 uur, tijdzone UTC +1) 2021 zal dr. Christianne van Nieuwenhoven een 

presentatie geven over vasculaire malformaties en overgroei. Van Nieuwenhoven is plastisch 
chirurg en gespecialiseerd in reconstructieve chirurgie & handchirurgie. Sinds 2015 is zij nauw 

verbonden aan het multidisciplinaire WEVAR team (Werkgroep Vasculaire Afwijkingen 
Rotterdam). Ze is tevens een van de adviseurs van onze vereniging. Dit webinar is 

een interactieve en openbare sessie. Verzamel uw vragen zo veel mogelijk van tevoren en stuur 
ze naar president@cmtc.nl. 

Aanmelden webinar>> 

https://www.cmtc.nl/pedia/genetica/op-zoek-naar-de-genetische-oorzaak-van-vasculaire-malformaties-zoals-cmtc/


 
Patiëntenbelangenbehartigers gezocht (buiten Nederland) 

 
Wij zoeken nog extra patiëntenbelangenbehartigers (patient advocates). Inmiddels hebben we in 
negen landen patient advocates. Mocht je in een land wonen waar nog geen patient advocate is, 

meld je dan aan. Ook zoeken we iemand die de rol van coördinator patient advocates op zich 
kan nemen. 
Lees meer 
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