
De Vereniging Voor Ectodermale Dysplasie
Omdat we het erg belangrijk vinden dat er een plek is voor patiën-
ten en familie waar ze vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen 
uitwisselen, is de Vereniging voor Ectodermale Dysplasie opgericht. 
Onze vereniging is opgericht door en voor patiënten en betrokkenen. 
De vereniging bereikt mensen uit Nederland en België.
Wij zijn een erkende vereniging met een Anbi-status en hebben de 
volgende doelen:
•	 informatie	verzamelen
•	 informeren	patiënten	en	belanghebbenden	ondersteunen
•	 contacten	onderhouden
 
Door middel van onze jaarlijkse informatiedag brengen we patiënten, 
ouders/verzorgers en andere belanghebbenden bij elkaar. Tevens zijn 
er zijn dan ook lezingen over uiteenlopende onderdelen. Wij streven 
ernaar onze leden zo veel mogelijk te ondersteunen bij de vragen die 
er zijn. 

Iedere 15 maanden  is er een internationale bijeenkomst over ectoder-
male dysplasie, waarin  afgevaardigden van alle verenigingen wereld-
wijd, de medische- en  farmaceutische wereld en andere belangheb-
benden bij elkaar komen. Vanuit de VVED is er ook een afvaardiging 
die hier naar toe gaat. Zo blijven wij op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen. Wij hebben een actieve facebook- en webpagina waar 
je altijd terecht kunt voor vragen en advies.
Facebook:	https://www.facebook.com/ectodermale.dysplasie.5
Internet:	http://www.vved.info

Links
E-mail:	info@vved.info
www.vved.info
Anbi	8532.61.040
Kvk	nr	58972501	
www.edimerpharma.com
www.zichtopzeldzaam.nl
www.xlhdnetwork.com
www.erfelijkheid.nl
www.huidhuis.nl
www.nvdv.nl
www.nvk.nl

VVED
 Vereniging Voor Ectodermale Dysplasie

Je	hebt	hier	de	folder	over	Ectodermale	Dysplasie	in	handen.	
Deze	folder	wordt	je	aangeboden	door	de	
Vereniging	Voor	Ectodermale	Dysplasie.Tips

Met ED zul je je moeten aanpassen aan de omgeving. Ga altijd 
goed voorbereid op pad. Neem bijvoorbeeld extra zonnebrand- 
crème en een zonnebril mee. Zorg voor een pet, hoed, bandana of 
sjaaltje van katoen. Houd deze dan vochtig met een plantenspuit 
of met een flesje water.
Zorg altijd voor een extra fles water (in de koelbox) in de auto. 
Als de airco uitvalt of je komt terecht in een file dan heb je de 
voorzorgsmaatregelen getroffen (dit zijn elke zomer terugkerende 
verhalen).

ontw
erp	folder:	nijn.nl	

Wij	willen	je	middels	deze	folder	informeren	over	de	
aandoening	en	hopen	een	antwoord	te	geven	op	de	vele	
vragen	die	je	mogelijk	hebt.	Deze	folder	zal	zeker	niet	
alle	vragen	kunnen	beantwoorden	omdat	er	meer	dan	
125	verschillende	uitingen	van	deze	aandoening	zijn	en	
vrijwel	iedereen	dus	een	ander	beeld	heeft.

VVED 
Postbus	770	
5600	AT	Eindhoven

IBAN:	 NL68	RABO	0135	7851	54
BIC-nummer:	 RABONL2U



Overige	aandoeningen
In sommige gevallen ontstaan er ook nog andere problemen tijdens 
de ontwikkeling van het ectoderm. Gevolgen kunnen zijn: droogheid 
van de ogen, ontbreken van traanvocht en speeksel, overgevoeligheid 
voor zonlicht, staar, belemmeringen van het zicht, gehoorproblemen, 
infecties van klieren, open gehemelte of ontbreken van tenen of 
vingers, chronische infecties of irritaties aan de neus, luchtwegen, 
ogen of slijmvliezen.

Meestal	kom	je	via	de	speciale	tandheelkunde	en	genetica	er	
achter	dat	jij	of	je	kind	ectodermale	dysplasie	hebt/heeft.	
Voor	meer	informatie	over	de	aandoening	en	de	vereniging	ver-
wijzen	wij	ook	naar	onze	website	www.vved.info,	hier	vind	je	ook	
de	link	naar	onze	Facebookpagina.

Wat is Ectodermale Dysplasie (ED)
ED is een erfelijke aandoening met meer dan 125 soorten 
symptomen. 
Deze variëren van zeer mild tot zwaar. De schatting is dat 7 op 
10.000 baby’s geboren worden met ED. ED kan zowel mannen als 
vrouwen treffen. Alle soorten ED zijn erfelijk of er is sprake van 
een genetische mutatie. 
Op onze website leggen we hier meer over uit.

Er zijn meer dan 125 kenmerken bekend. De meest voorkomende 
zijn:
•	 	tanden	kunnen	ontbreken,	 

driehoekig	of	puntig	zijn
•	 	haar	op	het	hoofd	en	op	het	 

lichaam	wijkt	af	of	ontbreekt	
•	 	vinger-	of	teennagels	kunnen	 

afwijken	of	broos	zijn.	 
De	nagelriemen	kunnen	vatbaar	 
zijn	voor	infecties.

•	 	zweetklieren	kunnen	niet	normaal	 
functioneren,	zijn	niet	ontwikkeld	 
of	afwezig. 
Oververhitting	en	onderkoeling	 
zijn	een	veelvoorkomend	 
probleem.	Het	is	belangrijk	om	 
hier	rekening	mee	te	houden	 
en	maatregelen	te	treffen.

•	 	de	huid	kan	dun,	doorzichtig,	 
(extreem)droog,	snel	geïrriteerd,	 
geïnfecteerd	zijn.

Raad	en	daad
Een van de gevaarlijkste gevolgen van ED is het niet of 
onvoldoende kunnen zweten. Het niet tijdig herkennen van over-
verhitting kan fatale gevolgen hebben.
Wees alert op de tekenen van oververhitting;
•	 kleffe	klamme	handen
•	 rode	armen	en	benen
•	 plotseling	omslaan	van	de	stemming
•	 hoofdpijn
•	 rode	wangen
• rode oren
•	 	niet	alert	reageren	op	de	omgeving,	 

afwezig

Wat te doen bij oververhitting:
•	 schaduw	opzoeken
•	 	zorg	voor	verkoeling:	sokken,	schoenen,	 

t-shirt	en	andere	klemmende	kleding	uit
•	 lauw	koud	water	drinken	(niet	ijskoud)!!
•	 	polsen	onder	de	kraan,	gezicht	en	haren	 

bevochtigen
•	 drinken,	drinken,	drinken
•	 	evt.	afkoelen	d.m.v.	douchen,	zwembad	 

of	water	in.	Zorg	dat	dit	niet	ijskoud	is!
•	 rustig	bijkomen
•	 natte,	koele	doek	in	de	nek	leggen	of	om	het	lichaam	slaan

Behandeling
De diagnose wordt meestal gesteld door een klinisch geneticus. 
Er bestaat nog geen behandeling voor ED. De behandeling 
bestaat voornamelijk uit symptoombestrijding. Denk bijvoor-
beeld aan kunsttranen voor droge ogen, astmamedicatie, zalf 
voor droge huid, externe temperatuursregulatie voor een te hoge 
of een te lage lichaamstemperatuur en kunstgebitten of implan-
taten voor ontbrekende of afwijkende gebitselementen.
Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar behandelmethodes 
en middels onze website houden we je op de hoogte. 
www.vved.info

Steun	ons	en	word	sponsor.	
Dit	kan	zowel	financieel	of	in	natura.

Naam:	 VVED
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