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Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis
Huispost D 0 1 . 343
Antwoordnummer 58020
3508 VB Utrecht

niet nodig

postzegel

helpen beter maken
Wilhelmina Kinderziekenhuis

Wilhelmina Kinderziekenhuis

* Vrienden WKZ is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht. Door ondertekening van dit formulier
geeft u toestemming aan Stichting Vrienden UMC Utrecht om eenmalig dan wel doorlopend een incassoopdracht(en) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening

Datum

Telefoon

E-mail

○ het moyamoya-onderzoek
○ Vrienden WKZ (algemeen)
○ anders, namelijk:

○ een eenmalige donatie van €

Ik wil doneren aan
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Woonplaats

Postcode

Adres

Geboortedatum

○ € 5,- ○ € 9,- ○ € 15,○ anders, namelijk €

Roepnaam

Achternaam

○ een vast bedrag tot wederopzegging en ik betaal per maand:

iban NL22INGB0000000303

VriendenWKZ
VriendenWKZ

Ik kies voor

tel 088 756 1010
e-mail vriendenwkz@umcutrecht.nl

oyamoya

Voorletter(s) 			

v ri e n d e n W K Z .n l/ m

op naam van

Dit onderzoek is bedoeld voor zowel kinderen als jong volwassenen. We hopen dat u dit
project wilt steunen, om deze jonge patiënten een beter toekomstperspectief te geven. Neem
ook eens een kijkje op onze website.

Ja, ik help mee!

Helaas is de ziekte van moyamoya op dit moment niet definitief te genezen, maar alleen te
behandelen met operaties, die erop gericht zijn de doorbloeding van het hersenweefsel te
verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een bypass naar de hersenen. Het
UMC Utrecht/WKZ is het enige centrum in Nederland waar zowel bij kinderen als bij volwassenen met de ziekte van moyamoya een bypassoperatie kan worden uitgevoerd.

Naam bedrijf/instelling

Door de vernauwing kunnen TIAs optreden die bijvoorbeeld gepaard kunnen gaan met
een tijdelijke verlamming of een spraakstoornis. Als uiteindelijk het netwerk van haarvaten
de bloedtoevoer niet meer aankan, is een blijvende beroerte, meestal in de vorm van een
herseninfarct, het gevolg. Andere verschijnselen van moyamoya zijn epilepsie, migraine, en
ontwikkelingsstoornissen.

rekening (IBAN)

Beroerte, epilepsie, migraine

Mijn gegevens

De Japanse term moyamoya betekent ‘rookwolkje’. Patiënten met moyamoya hebben een
toenemende en dubbelzijdige vernauwing van de grote bloedvaten naar de hersenen.
Hersenen hebben bloed nodig, maar omdat ‘de weg wordt versperd’ door deze vernauwing,
groeit er een netwerk van haarvaten om de vernauwde bloedvaten heen. Dit lijkt op een
soort rookwolkje.

Ik machtig Vrienden WKZ* om het ingevulde bedrag af te schrijven van

Rookwolkje

Steun!

helpen beter maken

○ Dhr. ○ Mevr.


‘De ziekte van moyamoya’. Deze zeldzame, maar ook zeer heftige en
progressieve ziekte komt voor bij kinderen en jong volwassenen en
leidt tot TIAs en beroertes. In het UMC Utrecht/WKZ worden ongeveer
10-15 patiënten per jaar gediagnosticeerd met moyamoya. Er is meer
onderzoek nodig om de vooruitzichten voor jonge patiënten met
moyamoya te verbeteren.

