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Toulouse-Lautrec dat hij niet langer werd 
dan 1,52 meter. Zijn armen en benen 
waren korter dan bij de normale mens. 
En hij had zo vaak pijn, dat lopen voor 
hem geen fijne bezigheid was - en daarin 
zien we het adellijke toch weer terug 
- waardoor hij zich liever per koets liet 
vervoeren. 

Verkorte ledematen en pijn bij het lopen 
zijn ook lichamelijke problemen en 
klachten die bij patiënten van HME-MO 
voorkomen. Daardoor voel ik in zekere zin 
een connectie met Henri de Toulouse-
Lautrec en ben ik van mening dat dit 

onderwerp op mijn lijf is geschreven. Net 
als Henri de Toulouse-Lautrec leefde ik in 
Parijs als een individu. Toulouse-Lautrec 
vertrok naar Parijs om als individu te leven 
en minder reacties van mensen op zijn 
voorkomen te ontvangen. Dit gold voor 
mij ook. Ik flaneerde door de straten van 
Parijs en voelde me een van de velen. Niet 
een bijzonder iemand door mijn ziekte 
HME-MO. Tot de laatste avond. Toen sprak 
ik met een Nederlands vriendinnetje af. Ze 
keek naar het litteken op mijn rechterarm 
en vroeg direct: ‘’Eef, wat heb je daar 
nu precies? En moet je daar nog aan 
geopereerd worden?” Nadat ik dit verhaal 
voor de eerste keer gedurende mijn verblijf 
in Parijs had verteld, eindigde ik met de 
zin:”C’est la vie.”

Na vier dagen kwam ik terug in Nijmegen. 
Wederom met mijn trolley. Maar op dat 
moment niet meer alleen vol met spullen, 
maar ook met herinneringen en hordes 
informatie waar ik hopelijk mijn scriptie 
mee kan afronden. 

Eva de Waal

Gelukkig was ik er niet ‘helemaal 
alleen’. Voor mijn scriptie verricht ik 
namelijk literatuuronderzoek naar de 
Parijse 19e-eeuwse schilder Henri de 
Toulouse-Lautrec. Hij leefde en werkte 
in Montmartre (mijn lievelingswijk in 
Parijs), waar de Moulin Rouge het decor 
van zijn werken vormde. Een bijzondere 
keuze, aangezien hij werd geboren op het 
landgoed van zijn adellijke familie in het 
zuidelijk gelegen Albi. In plaats van het 
decadente aristocratische leven te leven, 
koos hij ervoor naar Parijs te verhuizen om 
zich volledig op het schildersvak te richten. 
Hij bezocht frequent de Moulin Rouge en 
portretteerde artiesten en prostituées 
die hier dagelijks aanwezig waren, met 
succes. Mijn plan voor de komende dagen 
stond vast: ik zou Montmartre bezoeken, 
het bijbehorende museum in het oudste 
pand van de wijk en zijn atelier op Rue 
Tourlaque. 

Henri de Toulouse-Lautrec viel op in 
Montmartre. Hij leed aan de erfelijke 
aandoening pyknodysostose, veroorzaakt 
doordat zijn moeder de nicht was van 
zijn vader. Dit betekende voor Henri de 

Naar Parijs gaan voor je bachelor scriptie. Klinkt niet slecht, toch? 
Met deze reden vertrok ik op een zondag met mijn trolley richting de 
hoofdstad van Frankrijk. Als ik er ben (dit was de vijfde keer), voel ik 
mij als een vis in het water. Maar dit keer was het toch een beetje 
anders, omdat ik voor het eerst in mijn eentje ging. 
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Verrassing!

En, bent u aangenaam verrast door het nieuwe, frisse uiterlijk van deze 
Newsflash? Wij als redactie zijn erg blij met hoe ons blad er nu uitziet. Zoals u 
wellicht in de vorige uitgave gelezen hebt, hebben we als vereniging subsidie 
gekregen om een deel van onze werkzaamheden onder te brengen bij een 
backoffice organisatie. Voor ons is dat MEO geworden, voor meer info zie 
www.wijzijnmeo.nl. Een onderdeel van het pakket bij MEO is dat zij nu de 
vormgeving van ons magazine verzorgen. Dat bood gelijk nieuwe kansen. 
Soms heb je ook als redactie behoefte aan een ‘nieuw jasje’. Een enthousiaste 
medewerker van MEO heeft in gesprek met ons wat ideeën op een rijtje gezet 
en zie hier het resultaat.

Weet u eigenlijk wel hoe dit blad er jaren geleden uitzag? We doen even een rondje 
‘oude doos’.
Het begon in 1999 met (toch al 13) velletjes in zwart-wit. En gelijk met de 
naam ‘Newsflash’. De inhoud verhaalde van de allereerste HME-MO dag, toen 
nog lotgenotendag geheten. We waren ook nog geen vereniging, maar een 
lotgenotencontactgroep onder de paraplu van de SPO (Stichting Patiëntenbelangen 
Orthopedie). 

Van de redactie

We brengen u op de hoogte over de stand 
van zaken rond het medicijnonderzoek van 
de firma Clementia. Ook zetten we voor 
u de overige lopende wetenschappelijke 
onderzoeken op een rij. En verder leest 
u over een werkgroep die bezig is met 
een zorgstandaard voor chronische 
pijn bij kinderen. Uiteraard zijn ook de 
kinderpagina’s weer present. 

We zijn benieuwd naar uw reacties op de 
nieuwe vormgeving van de Newsflash. 
Laat ons weten wat u ervan vindt op 

nummer 40 hebben we met veel plezier 
met haar samengewerkt. 
Maar nu werd het dus weer tijd voor 
wat anders. Vanaf nummer 41 is onze 
Newsflash een echt ‘magazine’ waarmee 
we u natuurlijk op de hoogte blijven 
houden van alles wat er speelt rondom 
HME-MO en de HME-MO Vereniging.

En dan gaat het in deze editie over de 
komende HME-MO dag op 15 juni, die u 
ongetwijfeld al vrijgehouden hebt in uw 
agenda. We kunnen vast verklappen dat 
er bij de kinder- en jeugd activiteiten een 
speciale gast aanwezig zal zijn… 

info@hme-mo.nl.

We wensen u veel leesplezier en hopen u 
te ontmoeten op 15 juni!
Namens de redactie,

Anja Posthuma

Bij nummer 3 (voorjaar 2000) werd de lay-
out al een beetje veranderd. Er kwam een 
logo en een inhoudsopgave. Deze opzet 
bleef bestaan tot en met nummer 12.
Nummer 13 (voorjaar 2005) liet voor het 
eerst een kleurtje zien: het HME blauw wat 
we nu nog steeds kennen. Maar dan alleen 
op de eerste pagina. De rest was nog 
steeds zwart-wit. Wel waren er een paar 
foto’s te vinden. Uiteraard ook zwart-wit. 
Al bij nummer 16 (najaar 2006) de 
volgende nieuwigheid: een kleurenfoto op 
de voorpagina! En veel meer (zwart-wit) 
foto’s bij de teksten.
Tenslotte kwam bij nummer 23 (voorjaar 
2010) de lay-out die u gewend bent. 
Dit was het eerste nummer van de 
Newsflash wat uitgegeven werd door 
de pas opgerichte HME-MO Vereniging 
Nederland. Die vereniging werd opgericht 
omdat de SPO zichzelf ophief en we dus 
onze ‘paraplu’ kwijt waren. De lay-out 
voor dit nummer werd voor het eerst 
ondergebracht bij een externe vormgever, 
Grafische Studio Van Buul. Tot en met 

Van de redactie
Zoals u kunt zien is onze Newsflash vernieuwd. We 
zijn dit jaar begonnen als een zelfstandige vereniging 
en daar hoort een nieuwe uitstraling bij. Elders in deze 
Newsflash is hierover meer te lezen.

Er is verheugend nieuws te melden over de wachtlijs-
ten in het OLVG. Er is volop overleg geweest tussen het 
bestuur van onze vereniging en het OLVG. Het OLVG er-
kent de topreferentiefunctie t.a.v. HME-MO. Het zieken-
huis heeft aangegeven er alles aan te doen om de lange 
wachttijden op te lossen. Ze hebben toegezegd om op 
korte termijn extra operatiecapaciteit beschikbaar te 
stellen en ook de beschikbaarheid van andere specia-
listen dan dr. Ham te regelen. Zo is er meer inzet van 
andere specialisten. Ook de nurse practitioner, Annabet 
Groeneveld, zal meer worden ingezet. 
Door deze maatregelen zijn er de afgelopen maanden 
flink meer HME-MO-patiënten geopereerd dan voor-
heen. Het bestuur heeft, in overleg met het OLVG en de 
zorgverzekering, een zeer belangrijk standpunt ingeno-
men. Gezien de ontwikkelingen is er nu één landelijk 
centrum voor de behandeling voor HME-MO in Ne-
derland vastgesteld en dat is het OLVG. Meer hierover 
verderop in dit blad.
Nog een verheugende gebeurtenis: de HME-MO dag 
komt er weer aan! Op 29 mei bent u als vanouds van 
harte welkom op de inmiddels bekende locatie in 
Utrecht. Het programma en het opgaveformulier vindt u 
elders in dit blad.
En natuurlijk in deze Newsflash ook weer de Kidsflash 
en de vaste rubrieken. Wij wensen u veel leesplezier en 
hopen u te mogen begroeten op de HME-MO dag!

De redactie
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Nieuwsbrief HME-MO Vereniging Nederland, 
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Newsflash april 2005 HME/MO Lotgenoten Contactgroep 1 

Beste lezers, 

De HME/ MO Lotgenoten Contactgroep mag zich ook in 
2005 verheugen in een groeiend aantal leden. Hoewel een 
aantal veranderingen heeft plaatsgevonden binnen het bestuur 
en de kerngroep, mogen we ook daar nog steeds spreken van 
een enthousiaste en toegewijde groep mensen die de 
lotgenotengroep steeds verder ontwikkelen en hebben 
gebracht tot wat het nu is. Iets waarop we als relatief kleine 
groep trots mogen zijn. 

Naast een overzicht van ons jaarverslag 2004 en ons  
activiteitenplan voor 2005 treft u in deze 13e Newsflash
natuurlijk ook de medische informatie, nieuws over 
wetenschappelijk onderzoek en het nieuws van het bestuur 
aan. Ook stelt John Ruiter, die onze kerngroep is komen 
versterken, zich aan u voor. John zal de eindredactie over 
gaan nemen van Jan de Lange en daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee. Verder besteden we aandacht aan de stand van 
zaken rondom de HME/ MO e-mailgroep, de mogelijkheid 
voor kinderen met HME/ MO om te chatten via MSN en 
willen wij ook dat de jongeren wat meer van zich laten horen 
via een nieuwe rubriek ‘Geef de pen door aan...’. 
Natuurlijk willen we uw aandacht ditmaal vestigen op de  
8e lotgenotendag die op 4 juni 2005 weer plaatsvindt in
Utrecht. Dit jaar is deze dag voor een groot gedeelte gewijd is 
aan het thema Pijn. Wij hopen dat u weer aanwezig zult zijn. 
Wederom hebben we dit jaar een uitgebreid en interessant 
programma samengesteld, waar jong en oud zich in kan 
vinden. Verderop in deze Newsflash leest u er meer over. 

Heeft u vragen over deze Newsflash of wilt u zelf iets  
bijdragen voor de volgende uitgave, laat het ons dan weten. 
Deze oproep geldt ook en met name voor de kinderen en 
jongeren. U kunt een briefje sturen of mailen naar de redactie.  
Doen! Namens het bestuur en de kerngroep wensen wij u 
zoals altijd weer veel leesplezier toe! 

De redactie 
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NEWSFLASHnr.3 april 2000

Deze derde Newsflash staat weer boordevol informatie 
over allerlei  onderwerpen. 
We besteden aandacht aan het kind en de 
puber/adolescent in het ziekenhuis. 
Natuurlijk komen onze vaste rubrieken weer aan bod, 
zoals nieuws van het bestuur, de ontwikkelingen op het 
gebied van HME en nog veel meer. 

De kerngroep is al weer lange tijd bezig met de 
voorbereiding van de derde lotgenotendag op 3 juni a.s. 
te Oosterwolde. In deze Newsflash zult u een 
uitnodiging voor deze dag aantreffen, die bevat 
tegelijkertijd allerlei informatie over de lotgenotendag 
zoals het programma van die dag, de gastsprekers, de 
workshops en hun inhoud. 
Achter in de Newsflash zit een opgavenbon die u kunt 
invullen en opsturen voor de deelname aan de 
lotgenotendag. 

Al met al is het weer een goed gevulde en interessante 
Newsflash geworden. 
Als u iets te vertellen heeft, een ervaring wil delen of 
gewoon een oproep wil doen, schroom niet en laat het 
ons weten. Wij plaatsen graag uw stukje in de volgende 
Newsflash. 

Sonja van der Veen 
Chantal Schmitz
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De kerngroep is al weer lange tijd bezig met de 
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uitnodiging voor deze dag aantreffen, die bevat 
tegelijkertijd allerlei informatie over de lotgenotendag 
zoals het programma van die dag, de gastsprekers, de 
workshops en hun inhoud. 
Achter in de Newsflash zit een opgavenbon die u kunt 
invullen en opsturen voor de deelname aan de 
lotgenotendag. 

Al met al is het weer een goed gevulde en interessante 
Newsflash geworden. 
Als u iets te vertellen heeft, een ervaring wil delen of 
gewoon een oproep wil doen, schroom niet en laat het 
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Chantal Schmitz

Hierbij de allereerste nieuwsbrief van de HME Lotgenoten 

contactgroep Nederland. Na het overweldigende succes van de 

allereerste lotgenotendag op 6 juni 1998 is het inmiddels de hoogste 

tijd dat wij, door middel van deze nieuwsbrief, van ons laten horen! 

We blikken even terug 

naar een veel bewogen

HME-jaar, waarin een ieder 

van ons door het 

"plotselinge" lotgenoten-

contact veel te verwerken

kreeg.

Een terugblik:

Nadat Marion Post te 

horen had gekregen dat 

bij haar zoontje (toen 10 

maanden oud) de diag-

nose "Multiple Exostosen 

Syndroom" was gesteld, 

maar zij hierover te 

weinig informatie kreeg,

begon zij de zoektocht 

naar goede informatie en 

eventuele lotgenoten.

Medische instellingen en 

organisaties konden haar 

meer informatie over de 

aandoening verstrekken, 

en door middel van 

oproepjes in diverse 

tijdschriften reageerden 

er enkele lotgenoten. 

Door het oproepje in de 

Libelle kwam ik destijds in

contact met Marion en

kwam ik er zodoende 

achter, dat ik toch niet "de

enige op de wereld" was

met deze aandoening. 

Eindelijk kon iemand mij

meer vertellen én met

lotgenoten in contact 

brengen. Uit de eerste

contacten van Marion met

lotgenoten in het Noorden 

van het land ontstond des-

tijds de initiatiefgroep. Zij

begonnen aan de 

organisatie van de 

allereerste HME lotgeno-

tencontactdag in Neder-

land. Er werd druk 

geregeld en georgani-

seerd, bijvoorbeeld 

locatie, tent, catering, 

programma en het 

opsporen en uitnodigen 

van lot- en deelgenoten. 

Ook toen is het idee 

ontstaan, alle informatie 

over HME, die in de

tussentijd verzameld 

was, te vertalen in een 

voor iedereen 

begrijpelijk en leesbaar

artikel. Dit alles leidde 

tenslotte tot de

allereerste lotgenoten 

contactdag op 6 juni

1998!

Tot zover de inleiding 

over het ontstaan van HME

Lotgenotencontact Neder-

land. Deze nieuwsbrief

bevat verder een verslag

van de lotgenotendag, een 

uitnodiging voor de 

volgende lotgenotendag, 

een artikel over Drs. Wim 

Wuyts, die op HME is

gepromoveerd, een korte 

beschrijving van de Stich-

ting Patiëntenbelangen

Orthopaedie en wat zij

voor ons kunnen

betekenen en nog veel 

meer.

Ik wens jullie dus 

namens de redactie veel 

leesplezier toe!

Sonja van der Veen

Newsflash winter 1999 HME-Lotgenotencontactgroep
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komt er weer aan! Op 29 mei bent u als vanouds van 
harte welkom op de inmiddels bekende locatie in 
Utrecht. Het programma en het opgaveformulier vindt u 
elders in dit blad.
En natuurlijk in deze Newsflash ook weer de Kidsflash 
en de vaste rubrieken. Wij wensen u veel leesplezier en 
hopen u te mogen begroeten op de HME-MO dag!

De redactie
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Van de redactie,
Iets later in het jaar dan voorgaande najaaredities 

ontvangt u deze Newsflash. We hebben de verschijning 

ervan iets naar achter geschoven, omdat we het leuk 

vonden om u verslag te doen van de Europese ontmoe-

ting van HME/MO-werkgroepen en -lotgenotengroe-

pen. Op 18 en 19 november zijn deze groepen op onze 

uitnodiging bijeengeweest in Antwerpen. Natuurlijk leest u in dit nummer ook over de achtste 

lotgenotendag: van het bezoek aan de dierentuin door 

de kinderen tot de workshop over de Orthofix. Tevens 

worden in dit nummer de regiobijeenkomsten tijdens 

de recente Week van de Chronisch Zieken nabe-
schouwd.
De combinatie van dit alles met de vaste rubrieken als 

het nieuws van het bestuur, de weetjes, de kinderpagina 

en de vaste columns maakt van deze Newsflash weer 

een informatief  nummer. 
Overigens hebben in de samenstelling van de redactie 

enkele wijzigingen plaatsgevonden. Marion Post heeft 

haar bijdrage aan de redactie op een lager pitje gezet, 

maar ze blijft wel betrokken bij de tekstcontrole aan 

het eind van het productieproces. Marions plaats in het 

voortraject is ingenomen door Natasja Schaake. Verder 

betekent het besluit van Hanneke Jonkman om haar 

lidmaatschap van de kerngroep te beëindigen ook dat 

zij geen vaste bijdrage meer levert aan Newsflash. Als 

de kerngroep weer compleet is, zullen we de taken weer 

verdelen en hopen we weer een complete redactie te 

hebben.

We wensen u veel leesplezier met deze Newsflash.
De redactie

Contactgroep van lotgenoten met Hereditaire Multiple 
Exostosen/Multiple Osteochondromen en hun relaties. 
Onderdeel van Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie

NEWSFLASH
  Najaar 2006, nummer 16

       bezoek ook onze website www.hme-mo.nl

De djembé-workshop op de afgelopen Lotgenotendag was een 

succes. Een terugblik op de dag leest u op pagina 5 e.v.

Mijn naam is Irene Laurenssen en ik woon 
samen met mijn man en onze drie kinderen in 
Uden. Onze oudste dochter van 10 jaar heeft 
HME-MO. Zij is de enige in onze familie en 
valt dus onder de spontane mutanten. In de 
zoektocht naar informatie over HME-MO 
kwamen wij, jaren geleden, al snel bij deze 
vereniging terecht. Omdat ik de HME-MO 
Vereniging ervaar als een prettige groep 
mensen bij elkaar met veel expertise, heb ik 

Even voorstellen....
onlangs ja gezegd op de vraag om in de 
kerngroep deel te nemen. Ik zal mij met 
name op het jongerenbeleid gaan richten 
en heb daar zin in!

Verder werk ik met veel plezier 
als leerkracht op het VSO van een 
mytylschool. Tot ziens!

Irene Laurenssen
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Ledenaantal
De groei is er nog niet uit. De afgelopen 
maanden hebben we weer een behoorlijk 
aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, 
wel 12 in totaal. Bijzonder is dat hier ook 
mensen van over de grens bij zijn. Zo komt 
er een nieuw lid uit Duitsland. 

Financiën/subsidie
De nieuwe subsidieregels zorgen nog 
steeds voor veel werk. We merken niet 
dat het er makkelijker (of leuker) op wordt. 
Regelmatig komen er nieuwe formulieren 
binnen die ingevuld moeten worden. En 
dat kost veel tijd. Gelukkig hoorden we aan 
het begin van het jaar wel dat de subsidie 
voor dit jaar gewoon toegekend is.
Wat in dit kader heel erg prettig is, is dat 
we een extra subsidie konden krijgen 
om verschillende taken van het bestuur 
uit te besteden aan een Backoffice. Na 
enige oriëntatie op het aanbod van deze 
bedrijven hebben wij gekozen voor de 
Stichting MEO (www.wijzijnmeo.nl).
Het voorjaar is gewoontegetrouw ook 
de tijd voor de jaarlijkse inning van de 
contributie. We zijn blij dat velen van 

u dat via een automatische incasso 
geregeld hebben. Dat scheelt veel 
werk. Helaas merken we ook elk jaar 
weer dat er mensen zijn die om de één 
of andere reden hun contributie niet 
(kunnen) betalen. Mocht er een probleem 
zijn met het betalen van de contributie 
neem dan alstublieft contact op met de 
penningmeester. In de meeste gevallen is 
er een passende oplossing te vinden!

Giften
Afgelopen december ontvingen we van 
mw. M.H.G. Hermans-Hendrix een gift van 
250,- euro voor Stichting Onderzoeksfonds 
HME-MO. Onze hartelijke dank hiervoor!

Tevens was er nog een bijzondere gift. 
De (schoon)vader en opa van de familie 
Laurenssen is kort geleden overleden. 
Deze Frans Laurenssen heeft voor zijn 
overlijden heel duidelijk te kennen gegeven 
dat de collecte bij zijn uitvaart bestemd 
moest zijn voor onderzoek naar de ziekte 
(HME-MO) van zijn kleindochter Evi. Dat 
was ook van te voren bekend gemaakt 
en stond op de rouwkaart. Tijdens de 

afscheidsdienst in de Kruisherenkapel in 
Uden werd dan ook gecollecteerd. Dankzij 
deze mooie geste van de overleden Paul 
Laurenssen konden we maar liefst € 810,- 
op de bankrekening van de Stichting 
Onderzoeksfonds HME-MO ontvangen. 
Bezoekers van de afscheidsdienst hartelijk 
dank hiervoor!

Samenstelling bestuur en 
kerngroep
Tijdens de ALV hebben we afscheid 
genomen van onze 2e penningmeester 
Wim van Dijke. Jarenlang heeft hij 
met grote inzet het beheer van onze 
financiën verzorgd en onze vereniging 
vertegenwoordigd tijdens bijeenkomsten 
van koepelorganisaties. Hij vond het 
tijd worden om het stokje aan iemand 
anders over te dragen. Het afgelopen 
jaar heeft Artur Widera zijn taak als 
penningmeester overgenomen en is door 
Wim, die nog als 2e penningmeester 
fungeerde, uitgebreid ingewerkt. We zijn 
Wim heel dankbaar voor alles wat hij 
voor de vereniging gedaan heeft! Ook 
namen we afscheid van David Huijbregts 
als bestuurslid. Bestuurswerk kost aardig 
wat tijd en dat is voor David moeilijk te 
combineren met zijn tijdrovende baan. 
Gelukkig blijft hij wel lid van de kerngroep, 
zodat we nog altijd een beroep op hem 
kunnen doen. Zijn focus op ICT is voor 
de vereniging zeer waardevol. Ook 
zal hij bepaalde projecten uitvoeren.
Dit betekent dat het bestuur nu uit 4 
personen bestaat. Er is besloten dat 
dit voorlopig even zo blijft, omdat er 
veel taken overgegaan zijn naar de 
Backoffice MEO. De verwachting is dat 

we dan toekunnen met een kleiner 
bestuur. We houden de komende tijd in 
de gaten of dat inderdaad zo is. Behalve 
David kunnen we in de kerngroep nog 
een nieuw lid verwelkomen: Irene 
Laurenssen. Zij zal haar aandacht vooral 
gaan richten op het jongerenbeleid. Daar 
zijn we heel blij mee. Elders in dit blad 
stelt zij zichzelf aan u voor.

MEO
Onze backoffice is inmiddels volop in 
bedrijf. Dat betekent dat ons postadres is 
veranderd. Alle post gaat nu via MEO. Net 
als de mails die binnenkomen bij info@
hme-mo.nl. Ook de ledenadministratie en 
de financiën lopen via hen. Zoals bij alle 
nieuwe werkwijzen komen we ook hier 
kinderziekten tegen: dingen die soms wat 
anders gaan dan gedacht. Maar er wordt 
hard aan gewerkt om alles gesmeerd te 
laten verlopen.

Website
Natuurlijk neemt u regelmatig een kijkje 
op onze website. Al was het maar om 
u aan te melden voor een bijeenkomst. 
De site gaat inmiddels al een aantal 
jaren mee en kan wel een opfrisbeurtje 
gebruiken. Dus zijn we samen met MEO 
aan de slag om een mooie nieuwe site te 
maken. Het is de bedoeling dat deze in de 
tweede helft van het jaar online kan zijn.

Samenwerkingsverband 
Pijnpatiënten naar één stem 
(SWP)
Bij dit samenwerkingsverband zijn 
inmiddels zestien organisaties 
aangesloten waaronder de HME-MO 
Vereniging Nederland. Het SWP is sinds 
begin 2019 formeel een vereniging. 
Hiervoor hebben we de statuten 
vastgesteld, een beleidsplan en een 
begroting opgesteld.

Cursus Sterk met pijn 
Graag willen wij nog een keer de 
cursus “Sterk met Pijn” onder de 
aandacht brengen. Deze cursus is 
een zelfmanagementcursus van 10 
bijeenkomsten inclusief een partner- en 
een terugkombijeenkomst. De cursus 
is bedoeld voor de achterban van de 
lidorganisaties van SWP, dus ook voor 
onze leden. De cursus is ook toegankelijk 

voor geïnteresseerden (die vervolgens 
wel eerst lid moeten worden). Vorig jaar 
zijn er drie cursussen geweest en die 
zijn prima ontvangen. De tweede ronde 
van de opleiding tot cursusbegeleiders 
start in het voorjaar van 2019. Heeft u 
interesse laat het weten op 
https://www.pijnpatientennaar1stem.nl/
projecten/cursus-sterk-pijn/

Werkgroep Kinderen en Chronische 
Pijn
Uit onderzoek blijkt dat ruim 40% van 
de kinderen met HME-MO regelmatig 
pijnklachten ervaart. Ook uit de 
gesprekken in de vereniging weten 
we dat pijn bij kinderen met HME-MO 
een belangrijk onderwerp is. Het is om 
deze reden dat de HME-MO Vereniging 
binnen SWP heeft aangedrongen op 
een werkgroep om de Zorgstandaard 
Chronische Pijn uit te breiden met een 
addendum voor de doelgroep kinderen. 
Deze werkgroep is inmiddels van start 
gegaan. Namens de HME-MO Vereniging 
heeft Mirjam Jansen op de Haar zitting 
in deze werkgroep. Uit de eerste 
gesprekken met (vertegenwoordigers van) 
beroepsorganisaties van behandelaars 
blijkt een gedeelde ambitie om de zorg 
voor kinderen met chronische pijn te 
verbeteren. 
In 2018 is de Zorgstandaard Chronische 

Nieuws van 
het bestuur

   De zorg voor 

kinderen met chronische 

pijn moet worden 

verbeterd.   

Weetje
Vergoeding 
fysiotherapie
Regelmatig worden er vragen gesteld 
over de vergoeding van fysiotherapie. De 
overheid hanteert een lijst van (chronische) 
aandoeningen waarvoor in principe de 
behandelingen van de fysiotherapeut 
vergoed worden (vanaf de 20e behandeling). 
Dit heette vroeger de lijst Borst. Op deze lijst 
valt HME-MO onder ‘aangeboren afwijkingen 

of defecten van het bewegingsapparaat 
leidend tot misvormingen’. Daarbij hoort 
code 12 vervolgens B1 (art.2.6). Wanneer 
uw fysiotherapeut die code gebruikt 
worden de behandelingen vergoed vanaf 
de 20e behandeling. Voor de eerste 20 
behandelingen moet u een aanvullende 
verzekering afsluiten indien u die niet zelf 
wilt betalen.
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tijd of gezin. Je kunt als familieleden met 
HME-MO ook samen op de foto. We 
zoeken tevens een stel waarvan de vrouw 
zichtbaar zwanger is. Als dank: eeuwige 
roem, een digitale versie van je foto en 
reiskostenvergoeding. Aanmelden kan tot 
15 mei a.s. In de week erna hoor je of je 
wordt uitgenodigd voor een fotosessie.

Wij beloven dat we je foto met respect 
zullen behandelen en gebruiken. 
Ongeschikt geachte foto’s worden door 
ons vernietigd. Met het insturen van foto’s 
of deelname aan de fotosessie geef je 
toestemming voor het gebruik van je 
foto en het bewerken ervan zodat het 
geschikt is voor publicatie. Wanneer wij 
daadwerkelijk van je foto gebruik maken, 
vragen we je conform de AVG wetgeving 
een toestemmingsformulier te tekenen. 
Het is goed om vooraf te weten dat je 
volgens deze regelgeving te allen tijde je 
toestemming weer in mag trekken.

Wil je meer weten voordat je meedoet? 
Neem dan contact op met Marion 
Post, marionpost@hme-mo.nl. Een 
terugbelboodschap in de mail achterlaten 
is ook prima.

Optie 2: Wij zoeken vrijwilligers voor 
een fotosessie. Tijdens de sessie zetten 
we zaken in scene met als doel het maken 
van sterke herkenbare foto’s van de mens 
met HME-MO. Deze foto’s krijgen een 
prominente rol op onze website en in onze 
Newsflash.

Kies je voor optie 1?
Wij belonen je hulp graag. Een 
deskundige jury beoordeelt de 
binnengekomen foto’s op bruikbaarheid en 
beloont de 3 beste foto’s met een mooie 
prijs: een Bol.com-cadeaubon t.w.v. resp. 
€ 100, € 50 en € 25. Uiteraard krijgen de 
winnaars ook een afdruk van hun foto. De 
prijswinnaars worden tijdens de landelijke 
HME-MO dag bekend gemaakt en indien 
mogelijk worden daar de prijzen uitgereikt. 
Wij ontvangen je foto graag voor 1 juni 
2019 op info@hme-mo.nl. De foto’s 
dienen digitaal te worden aangeleverd 
en minimaal 1 MB groot te zijn. De jury 
bestaat uit fotografe Nadine de Ruiter 
(https://fotografienadinederuiter.nl/), 
kerngroeplid en vrijwillige fotograaf Frans 
Schelbergen en secretaris, webmaster en 
social media beheerder Marion Post. Maar 
ook als je geen prijs wint, is het mogelijk 
dat jouw geschikte foto gebruikt wordt in 
onze uitingen. 

Wil je in aanmerking komen voor 
optie 2?
Meld je dan aan bij Marion Post, 
marionpost@hme-mo.nl. De fotosessies 
zijn op zaterdagmorgen 1 juni in 
Oldeberkoop en op zaterdagmorgen 29 
juni in Almere Wij maken een indeling 
op basis van de aanmeldingen en 
geselecteerde kandidaten. Geef je naam 
en leeftijd door en voor wat voor soort 
foto je in aanmerking wilt komen. Je kunt 
kiezen uit de rubrieken sport, werk, vrije 

Wij zijn op zoek naar foto’s die de mens 
met HME-MO laat zien. Beelden die voor 
ons allemaal zo herkenbaar zijn. Beelden 
die ook duidelijk maken wat HME-MO is. 
Kortom we zoeken foto’s van jou. Jij met je 
knobbels, je littekens, je kromme armen, 
x-benen etc.
Maar ook jij in actie, net als ieder ander 
zonder HME-MO. Sportend, werkend, 
spelend, relaxend, enzovoort. 

Wij willen de foto’s gebruiken voor 
onze website, social media, Newsflash, 
folders etc. Eigenlijk voor al onze uitingen 
waarmee we onze deelgenoten, verwijzers, 
behandelaren, scholen, werkgevers etc. 
willen informeren over HME-MO.

Wij hebben jouw hulp nodig. Denk 
bijvoorbeeld aan een foto van je zelf als je 
aan het tennissen bent, achter een pc aan 
het werk bent, je zit te blokken voor een 
tentamen, zichtbaar zwanger bent, je met 
je gezin een uitje hebt en ga zo maar door. 
Als er ook maar knobbels of littekens te 
zien zijn, of bijvoorbeeld je kromme armen, 
je geringe lengte of je x-benen om maar 
wat te noemen. Die zichtbare dingen die 
voor ons zo herkenbaar zijn.

Optie 1: Wij ontvangen graag jouw foto
waarop te zien is dat je HME-MO hebt 
terwijl je in actie bent zoals hierboven 
beschreven. 

HME-MO mag gezien worden; doe je mee?

Fotowedstr i jdPijn opgeleverd. Deze is tot stand gekomen 
uit een samenwerking tussen de Dutch Pain 
Society (DPS), waarbinnen de behandelaars 
van chronische pijn samenwerken en het 
Samenwerkingsverband Pijnpatiënten 
naar één stem (SWP), waarbinnen 16 
patiëntenorganisaties samenwerken. 
Waaronder onze vereniging.

De Zorgstandaard beoogt vanuit het 
patiënten perspectief te beschrijven 
wat goede zorg is voor patiënten met 
chronische pijn en welke organisatie en 
samenwerking nodig is voor een goede 
uitvoering ervan. In de Zorgstandaard 
staat o.a. beschreven dat chronische pijn 
vraagt om een multidisciplinaire aanpak. 
Dit is nu vaak nog niet zo geregeld. Op 
basis van de zorgstandaard kunnen 
verzekeraars en dienstverleners de zorg 
beter inrichten en ook de vergoeding 
hiervoor beter organiseren. Dit is een 
tijdrovend proces maar leidt uiteindelijk 
tot structureel betere zorg.

In de Zorgstandaard Chronische Pijn 
zijn een aantal doelgroepen, waaronder 
kinderen, om organisatorische redenen 
buiten beschouwing gelaten. Door zowel 

patiëntenorganisaties als behandelaars 
wordt erkend dat ook voor deze groep de 
zorg moet worden verbeterd. 
In Nederland heeft één op de twintig 
kinderen last van chronische pijn. Bij 
ongeveer één op de vijftig tot honderd 
kinderen leidt de pijn tot grote problemen 
in het dagelijks leven. Kinderen slapen 
slechter, kunnen zich op school moeilijk 
concentreren, kunnen niet mee doen met 
vriendjes wanneer zij spelen of sporten en 
voelen zich eenzaam en buitengesloten. 
Dit remt kinderen in hun ontwikkeling en 
kan hun toekomstperspectief schaden. Het 
belang voor goede zorg is dan ook, juist 
voor deze groep, groot!
Wij vinden het erg belangrijk dat wij als 
HME-MO Vereniging betrokken zijn bij deze 
werkgroep. Immers in onderzoek is duidelijk 
vastgesteld dat pijn bij kinderen met HME-
MO een groot probleem is en veel impact 
heeft in het dagelijks leven van het kind.

HME-MO Expertisecentrum OLVG
In januari is er weer overleg geweest met de 
kinderafdeling van het OLVG. Aan de orde 
kwam o.a. de wachtlijst voor operaties en 
het verschijnsel dat het lijkt dat men sneller 
aan de beurt is wanneer men (herhaaldelijk) 

contact opneemt met de opnameplanning. 
Er wordt toegegeven dat dat in de praktijk 
soms wel zo blijkt te werken, maar dat 
het uiteraard niet de bedoeling is. Wat ook 
niet de bedoeling is dat er soms mensen 
geruisloos van de lijst (lijken te) verdwijnen 
wanneer ze er al heel lang op staan. Er is 
afgesproken dat Annabet Groeneveld samen 
met Marnix Budding van de planning de lijst 
door gaat nemen. 
De wachttijden voor operaties in het OLVG 
zijn over het algemeen acceptabel. De 
wachttijden voor operaties in Alkmaar zijn 
helaas nog steeds problematisch. Het blijkt 
een kwestie van lange adem om daar een 
oplossing voor te vinden. 

Het bestuur,
Marion Post
Anja Posthuma
Artur Widera
Jan de Lange

Weetje
Ontvangt u onze 
berichten wel?
Zo nu en dan krijgen we via diverse kanalen 
te horen dat er mail van de vereniging niet 
aankomt. Wanneer u het gevoel hebt iets te 
missen, zou het kunnen zijn dat u vergeten 
bent een wijziging van uw e-mailadres 
aan ons door te geven… Wij gebruiken in 
principe het mailadres dat u opgegeven 
hebt toen u lid werd van de vereniging. 
Mocht dat niet meer kloppen, wilt u dan het 
juiste mailadres doorgeven op 
info@hme-mo.nl



10 11NEWSFLASH NEWSFLASH

Stand van zaken in het OLVG ten 
aanzien van de MO-Ped studie
Na een lange, maar gedegen voorbereiding 
is het gelukkig zover. Alle goedkeuringen 
zijn binnen. De MO-Ped studie in het 
OLVG gaat beginnen. Dit om te kijken of 
het medicijn Palovarotene werkt tegen 
osteochondroom vorming bij 
HME-MO patiënten tussen de 4-12/14 
jaar. Iedereen die meedoet wordt uitvoerig 
gecontroleerd. Daarbij zijn meerdere 
afdelingen van het OLVG betrokken. 

Eind april beginnen we met het screenen 
van mensen die aangegeven hebben mee 
te willen doen met de studie. Deelnemers 
en hun ouders ontvangen dan ook een 
uitgebreide informatiebrief. Wanneer de 
screening succesvol doorlopen wordt volgt 
de definitieve inclusie in de studie. Dat gaat 
volgens een loting waarbij je in een van 
de 2 medicijn groepen kunt loten of in de 
placebogroep.
De looptijd van de studie is 2 jaar.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
via het HME-MO spreekuur bij 
orthopedisch chirurgen van der Zwan of 
Ham in het OLVG. Meer informatie kunt u 
aanvragen via het e-mailadres: 
moped@olvg.nl

Drs. Arnard van der Zwan

Clementia Farmaceutisch bedrijf
Inmiddels is er door de firma Clementia een 
aparte website gelanceerd voor HME-MO-
patiënten. Het adres van deze site is: 
https://mopedtrial.com/ of www.mopedtrial.
com Daarmee hoopt Clementia meer 
achtergrond informatie te geven over het 
onderzoek. Maar ook willen zij daarmee 
HME-MO patiënten helpen het proces van de 
MO-Ped te leren begrijpen. Naast informatie 
over de ziekte wordt uitgebreid uitgelegd wat 
de fases zijn in het onderzoek. Dat wordt ook 
helder schematisch weergegeven. 
Palovarotene is een medicijn dat behoort tot 
een groep stoffen die retinoïden genoemd 

wordt. De firma Clementia is bezig met 
het onderzoeken van Palovarotene als 
behandeling voor patiënten met HME-MO 
en voor een andere zeldzame botziekte 
(Fibrodysplasia Ossificans Progressiva 
oftewel FOP). De werking van Palovarotene 
is onderzocht bij ruim 800 personen; dit 
waren gezonde vrijwilligers, mensen met 
chronisch obstructieve longziekte (COPD) en 
mensen met FOP. Meer dan 450 mensen 
hebben het middel 2 jaar gebruikt.

Het onderzoeksplan
Op donderdag zal er gedurende de looptijd 
van het onderzoek een extra spreekuur 
zijn. Alle metingen die nodig zijn worden op 
de dezelfde dag gedaan.Bij alle afdelingen 
worden artsen en medewerkers ingezet die 
ervaring hebben met (angstige) kinderen. 
Er is een vaste onderzoeksmedewerker, 
dus alle patiënten hebben een vast en 
vertrouwd gezicht waarbij ze met hun 
vragen terecht kunnen.

Metingen in OLVG
Alle benodigde metingen in het OLVG zullen 
volgens het onderstaande schema worden 
gedaan:

Onderzoek en Ontwikkeling 

Screening dag 1 6 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd + 4 wk
Orthopedisch chirurg/

onderzoeksmedewerker/

doktersassistente x x x x x x x
Kinderarts x x x
Evt. beoordeling sedatie MRI/

kindergeneeskunde x
Gehoortest/KNO x x x
Oogtest/oogheelkunde x x x
ECG/cardiologie x x x x
Röntgenfoto’s/radiologie x x x x x x
DEXA scan/radiologie x x x x x
MRI/radiologie x x x
Bloedafname x x x x x x x
Urine inleveren x x x x x x x

op het gebied 
van HME-MO

Tot zover de ontwikkelingen van het medicijn Palovarotene bij HME-MO.
Stel vooral uw vragen aan de artsen en onderzoekers van het OLVG of aan ons via info@hme-mo.nl 

In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire Multiple Exostosen – 
Multiple Osteochondromen. U wordt op de hoogte gebracht vanuit de verschillende 
centra of van andere ontwikkelingen elders. Wanneer u vragen heeft of meer 
informatie wilt kunt u contact opnemen met jandelange@hme-mo.nl

Onderzoek naar een medicijn voor HME-MO, 
hoe staat het er mee in Nederland?

In Europa: De HME MO 
vereniging Nederland ontmoet 
andere HME-MO verenigingen in 
het kader van de MO-Ped studie
Begin februari jl. organiseerde Clementia 
de tweede meeting van het HME-MO 
Adviespanel waarbij verschillende 
Europese HME-MO Verenigingen 
aanwezig waren. Jan de Lange en 
ondergetekende namen deel aan de 
vergadering met onze collega’s uit 
Engeland, Frankrijk, Italië en Noorwegen. 
Sommigen hadden we al eerder ontmoet: 
onze Engelse collega’s zijn al eerder op 
één van onze lotgenotendagen geweest. 
Zij zijn ook een keer op bezoek bij ons 
geweest tijdens de landelijke HME-MO dag 
in Utrecht. Anderen ontmoetten we vorig 
jaar. Het is altijd bijzonder om lotgenoten 
uit andere landen te ontmoeten. Uit welk 
land iemand ook komt, de ervaringen met 
HME-MO creëren onmiddellijk een band.
Tijdens de bijeenkomst werden we 
bijgepraat door Clementia over de laatste 
stand van zaken van het MO-Ped klinisch 
onderzoek. Op de vorige pagina heeft u 

kunnen lezen dat dit binnenkort in het 
OLVG in Amsterdam gaat starten. De 
presentatie van Clementia leidde tot een 
interessante discussie met veel vragen 
van de verschillende verenigingen, die 
ook uitgebreid beantwoord werden. We 
willen tenslotte allemaal onze leden 
goed kunnen voorlichten over het klinisch 
onderzoek. 
Daarnaast hebben we gesproken over 
het onder de aandacht brengen van de 
aandoening HME-MO bij huisartsen, 
ziekenhuizen, fysiotherapeuten, etc. In 
sommige landen zijn veel artsen nog niet 
bekend met HME-MO Mensen worden 
vaak nog niet doorgestuurd naar een 
specialist met kennis over HME-MO. 
De nog jonge vereniging in Noorwegen 
werkt hard om dat te verbeteren in 
Noorwegen. Ook de psychologische 
aspecten van HME-MO kwamen aan bod. 
De problemen van het ouder worden met 
HME-MO. Verder hielden alle groepen een 
mooie presentatie over hun activiteiten 
en over hoe ze HME-MO onder de 
aandacht brengen. De Italiaanse nationale 

lotgenotendag duurt bijvoorbeeld een 
heel weekend. De Italiaanse HME-MO 
jongeren hebben een prijs gewonnen met 
een you tube filmpje dat ze over HME-MO 
maakten. Dat lijkt ons ook een leuk idee 
voor op de Jongerendag bijvoorbeeld. De 
Franse vereniging zamelt geld in voor 
hun activiteiten met een 4x4 auto tocht. 
De Engelse vereniging, net weer gestart, 
heeft met alle leden een plan gemaakt 
voor de toekomst van de vereniging. Wij 
hebben verteld over onze Newsflash, 
onze bijeenkomst in juni, onze kinder- en 
jongerendag. We bleven maar vertellen in 
het Engels en soms in het Frans over onze 
ervaringen en van iedereen leerden we 
weer wat nieuws. 
Als laatste hebben we onder leiding van 
Clementia gebrainstormd over hoe we 
HME-MO nog beter onder de aandacht 
konden brengen. Een eerste stap is vorig 
jaar gezet: Dankzij Clementia is er een 
film gemaakt met korte interviews van 
Jan de Lange en van onze Europese en 
Amerikaanse collega’s. Dat hebben we in 
alle landen gelanceerd op 
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28 februari 2019, de Internationale 
Zeldzame Ziekten Dag. Heeft u het al gezien 
op onze Facebookpagina en Twitter? 
Dit jaar begon de brainstorm met de 
woorden die als eerste bij je opkwamen als 
je aan HME-MO dacht en vervolgens over 
de verschillende manieren om HME-MO 
onder de aandacht te brengen. Social media 
speelt daar een grote rol in, maar voor 
sommige verenigingen ook fondsenwerving. 
Daarnaast zijn er folders en brochures nodig. 
Een ander belangrijk punt is voorlichting voor 
scholen. Er was genoeg om over te praten, 
genoeg stof voor een volgende bijeenkomst 
om te kijken wat we samen kunnen doen: 
Together we are stronger! 

Ghislaine Widera

LUMC, onderzoek op afdeling 
Pathologie 
(LUMC is het Expertisecentrum voor 
Bot- en Wekedelen-tumore)
Binnen de afdeling Pathologie van het Leids 
Universitair Medisch Centrum loopt het 
onderzoek waar in de vorige Newsflash 
over is gerapporteerd. Men is er in geslaagd 
om iPS cellen te maken van een patiënt 
met Multipele Osteochondromen. Een iPS 
cel is een gespecialiseerde volwassen cel 
die via kunstmatige herprogrammering 
weer pluripotent wordt. Deze pluripotente 
cellen kunnen uitgroeien tot alle typen 
lichaamscellen. Dit is nodig om het effect 
van de EXT-mutatie (die verantwoordelijk is 
voor het krijgen van HME-MO) in meer detail 
te kunnen bestuderen. We doen dit samen 
met Dr. Cathy Merry van de universiteit van 
Nottingham. Wanneer er nieuws is zullen we 
dit laten weten.

Ik was aanwezig bij een internationaal 
symposium in San Diego tijdens de Rare 
Disease Day (Zeldzame Ziekten Dag) en 
zag daar het filmpje waar ook Jan de Lange 
aan heeft meegewerkt. Dat zag er goed 
uit. Leuk dat dit allemaal internationaal 
gelanceerd werd op dezelfde dag.

Prof. dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog. 
Hoogleraar afdeling Pathologie, Leids 

Universitair Medisch Centrum te Leiden en 
lid van onze Medisch Advies Raad.

LUMC-onderzoek nieren bij 
mensen met HME-MO
In het Leids Universitair Medisch Centrum 
is onderzoek gedaan naar het filter in de 
nieren bij mensen met HME-MO. Hier 
hebben onder andere zo’n twintig leden van 
de HME-MO Vereniging aan meegedaan. 

Helaas is er nog geen nieuws. Er is nieuwe 
software waarmee we de metingen beter 
kunnen analyseren. We wachten op de 
juiste apparatuur om dit te kunnen doen. 
Ik ben er hard mee bezig, maar nog geen 
nieuws dus t.o.v. de uitslagen die in de 
vorige Newsflash zijn beschreven. 
Drs. Ramzi Khalil, promovendus LUMC, 
Afdeling Pathologie

Universiteit Antwerpen Afdeling 
Medische Genetica
In Antwerpen wordt door prof. dr. 
Wim Wuyts samengewerkt met de 
onderzoekers uit het OLVG. Dat betreft 
het onderzoek naar de relatie tussen 
de mutatie in het DNA met de uiterlijke 
kenmerken van HME-MO (genotype 
met fenotype). Zie onder OLVG onder 
‘Onderzoek betreffende genotype-
fenotype’. Dit is een langdurig onderzoek. 
Later in de tijd zullen de resultaten in een 
wetenschappelijke publicatie verschijnen.

Prof. dr. Wim Wuyts, Centrum Medische 
Genetica, Universiteit /Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen. Lid van onze 
Medisch Advies Raad

Universiteit Maastricht vakgroep 
Revalidatiegeneeskunde
Prof. dr. Rob Smeets van het UMCM is met 
dr. John Ham, drs. Ihsan Amajjar (arts-
onderzoeker) en andere onderzoekers van 
het OLVG betrokken bij het onderzoek naar 
de alledaagse problemen van HME-MO, zie 
verderop de informatie van Ihsan Amajjar 
In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre 
het onderzoek uit 2005 (HME-MO en de 
gevolgen hiervan in Nederland, Ham/

de Lange) als basis nog meer data heeft 
opgeleverd die alsnog verwerkt kunnen 
worden. Dit sluit aan bij de wens van 
leden die deze onderzoeksvraag hebben 
ingediend. Zie verder onder OLVG.

Pijnonderzoek mogelijk bruikbaar 
voor HME-MO patiënten
Eind juni zal Andreas Rothgangel 
promoveren op onderzoek dat is 
uitgevoerd bij mensen met een amputatie 
en die last houden van fantoompijn. 
Andreas is bij zijn onderzoek begeleid 
door prof. Sandra Beurskens en lector 
Suzy Braun van de Hogeschool Zyud 
en prof. Rob Smeets van de vakgroep 
Revalidatiegeneeskunde aan de Maastricht 
University. Fantoompijn is pijn die gevoeld 
wordt in het deel van het been dat niet 
meer aanwezig is. Dergelijke pijn is 
erg vervelend en niet bij iedere patiënt 
continue aanwezig. Al meer dan 40 jaar 
wordt geopperd dat spiegeltherapie 
hiervoor gunstig is. Bij spiegeltherapie 
plaatst een patiënt een spiegel tussen zijn 
geamputeerde ledemaat en zijn gezonde 
ledemaat en door vanaf de zijde van het 
niet geamputeerde been in de spiegel te 
kijken lijkt het net of de patiënt toch twee 
benen heeft. Tijdens dit 6 jaar durend 
onderzoek hebben we eerst onderzocht 
of spiegeltherapie leidt tot afname 
van de fantoompijn en betere kwaliteit 
van leven en we hebben tevens een 
applicatie ontwikkeld waardoor mensen 
thuis met een iPad of smartphone ook 
spiegeltherapie kunnen toepassen. Tevens 
hebben we een online coaching platform 
ontwikkeld waardoor de patiënt op afstand 
door de therapeut kan worden begeleid.
Dit alles is vanaf de start ontwikkeld 
met medewerking van therapeuten en 
patiënten. Zowel de spiegeltherapie als 
de applicatie en het platform zijn goed 
ontvangen en kunnen goed toegepast 
worden door zowel patiënten als 
therapeuten. Echter de behandelingen 
lieten op groepsniveau geen duidelijk 
verschil zien tussen de spiegeltherapie en 
controle behandeling of tussen applicatie 
en platform gebruik in vergelijking met 

gewone spiegeltherapie. Bijzonder is wel 
dat er meerdere patiënten een, zoals 
wij dat noemen, klinisch relevant effect 
rapporteerden. Zo hebben zij één of 
meerdere van de volgende kenmerken:
�  een krampend gevoel in de pijnlijke 

fantoom
�  als ze het gevoel hebben van telescoping 

(d.w.z. alsof de fantoom als een antenne 
wordt ingeschoven) dan voelen ze hun 
tenen nog het langst bij het geleidelijk 
aan korter worden van hun fantoom.

Deze effecten werden veel door vrouwen 
gerapporteerd. Verder onderzoek is nu 
noodzakelijk om een betere selectie toe te 
passen en of aanvullende training bv met 
gaming en virtual reality zinvol is. Voor HME-
MO patiënten zijn deze gegevens ook zinvol 
als er bijvoorbeeld een forse zenuwschade 
is opgetreden waardoor een deel van een 
ledemaat niet meer gevoeld wordt.

Belangrijk te weten is dat Rob Smeets 
voor HME-MO patiënten beschikbaar 
is. Regelmatig worden er HME-ers 
verwezen naar hem. Met name HME-MO 
patiënten die ouder worden en problemen 
ondervinden kunnen bij hem terecht. 

Prof. dr. Rob Smeets Hoogleraar 
Revalidatiegeneeskunde UMC Maastricht 
en verbonden als revalidatiearts bij CIR 
Kliniek Eindhoven. Lid van onze Medisch 
Advies Raad

OLVG Amsterdam, HME-MO 
Expertisecentrum
Er lopen nog een aantal onderzoeken 
waarover al eerder is gesproken. Dat betreft:
�  Onderzoek naar Osteochondromen ter 

plaatse van het kuitbeenkopje door drs. 
Chantal Welsink, arts-onderzoeker

�   Onderzoek naar Onderarmdeformiteiten 
door drs. Mark Flipsen, orthopedisch 
chirurg i.o.

�  Onderzoek naar Total Body (TB) MRI bij 
HME-MO door dr. Henk-Jan van der Woude, 
radioloog van de afdeling Radiologie 

�  Onderzoek naar relaties tussen genotype 
(vorm van mutatie) en de fenotype 

(verschijnselen zoals deformaties). 
Hieraan werken verschillende 
onderzoekers zoals drs. Arnard van der 
Zwan, orthopedisch chirurg OLVG, prof. 
dr. Wim Wuyts, afdeling genetica van de 
Universiteit Antwerpen. Een deel van het 
onderzoek is gedaan in het kader van de 
internationale “Transcan-studie”, o.a. met 
het Rizzoli Instituut in Bologna. 

�  Overige: naast bovenstaande 
onderzoeken zijn er diverse andere 
studies bezig.

dr. John Ham, orthopedisch chirurg HME-MO
expertisecentrum OLVG en voorzitter 
Medisch Advies Raad HME-MO

Hereditaire Multipele 
Exostosen-Multiple 
Osteochondromen en de 
alledaagse problemen

Gezocht: deelnemers vragenlijst 
onderzoek HME-MO voor 
volwassenen.
Wij vragen uw aandacht voor een lopend 
onderzoek dat uitgevoerd wordt door het 
OLVG in samenwerking met Prof. Dr. Rob 
Smeets van de UMC Maastricht en dr. John 
Ham. Het doel van het onderzoek is om na 
te gaan welke alledaagse problemen zich 
voordoen bij personen met HME-MO zodat 
toekomstige behandelingen daarop gericht 
kunnen worden. Speciaal wordt gekeken 
naar vermoeidheid en belastbaarheid. Het 
duurt gemiddeld 40-60 minuten om de 
vragenlijst in te vullen en u kunt de vragen 
thuis achter de computer invullen. Een 
extra ziekenhuisbezoek is dus niet nodig. U 
kunt de vragenlijst ook tijdelijk stoppen en 

Vragen over wetenschappelijk onderzoek
Graag horen wij wat u belangrijk vindt op het gebied HME-MO 
om met wetenschappelijk onderzoek verder te analyseren.  
U kunt eveneens vragen stellen aan de onderzoekers in de 
Medische Advies Raad (MAR). 
Dit kunt u doen via het emailadres info@hme-mo Ook kunt u 
met een vraag terecht bij Jan de Lange jandelange@hme-mo.nl  

op een later moment weer verder gaan. 
Voor dit onderzoek wordt nog hard 
gezocht naar kandidaten van 18 jaar 
en ouder.
Bent u geïnteresseerd meldt u dan nu 
aan bij de arts-onderzoeker mw. Ihsan 
Amajjar via email: i.amajjar@olvg.nl of bel 
naar: 020-5992415. Zij zal contact met 
u opnemen voor extra informatie over de 
studie.

Update: Vragenlijst onderzoek 
HME-MO voor kinderen van 4-18 
jaar. 
Zoals eerder aangekondigd zal het 
bovengenoemde onderzoek ook uitgevoerd 
worden voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het 
zal voor de kinderen van 4-8 jaar gemiddeld 
20 minuten duren om de vragenlijst in te 
vullen, uiteraard samen met een ouder. Voor 
de jeugd van 9-18 jaar duurt het gemiddeld 
60 minuten. De arts-onderzoeker zal op de 
polikliniek orthopedie van het OLVG actief 
kandidaten werven voor dit onderzoek. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u haar 
laagdrempelig benaderen op de poli of anders 
per mail/telefoon. Om een zo accuraat 
mogelijk beeld te creëren van de diversiteit 
binnen HME-MO is het zeer gewenst dat ook 
niet-OLVG patiënten meedoen. 
U kunt u nu dus ook aanmelden hiervoor 
door te mailen naar hme-mo@olvg.nl of 
bel naar: 020-5992415. 

drs. Ihsan Amajjar, arts-onderzoeker OLVG
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Lekker actief bezig zijn of toch 
liever chillen?
Dit is allebei mogelijk op de Jongerendag 
van dit jaar!
Op zaterdag 28 september gaan we 
Klipper zeilen op het Markermeer. Wij 
hopen dat zoveel mogelijk jongeren met 
HME-MO (tussen 16-26 jaar) met ons 
meegaan!

We zeilen met een traditioneel schip van 
meer dan 100 jaar oud, dat ondanks zijn 

Aankondiging 
jongerendag 2019 

leeftijd toch veel comfort biedt. Aan boord 
is het voor de actieveling mogelijk om 
fanatiek mee te helpen met het hijsen van 
de zeilen en het uitzetten van de koers. 
Lekker luieren en ontspannen op het 
dek is uiteraard ook mogelijk. De middag 
wordt afgesloten met een gezamenlijke 
barbecue aan boord van het schip. 

De Klipper ligt in Monnickendam. Dit is 
niet echt centraal in Nederland en daarom 
hebben we vervoer geregeld vanaf 

Amsterdam CS. Daar ontmoeten we jullie 
graag op 28 september om 12.30 uur. We 
vetrekken uit de haven om 13.30 uur.

Reserveer de datum in je agenda en meld 
je aan voor 15 juli op onze website!
De eigen bijdrage voor deze middag is 
10 euro.

Kinderen met een chronische lichamelijke 
of psychische aandoening en hun 
gezinnen hebben vaak te maken met 
veel verschillende professionals en 
organisaties. Soms zijn bij één gezin meer 
dan 30 professionals betrokken, vaak voor 
zorg, welzijn én onderwijs. Wie houdt dan 
de regie? Hoe sluit je aan bij wat kind en 
gezin willen en nodig hebben? Hoe stem 
je af met de andere professionals? Dat 
is te lezen in de reflectietool integrale 
zorg voor kind en gezin. De reflectietool 
helpt zorgverleners om de zorg en 
ondersteuning voor kinderen met een 

chronische aandoening zo goed mogelijk te 
organiseren.
In de tool is het volgende te vinden:
�  (film)portretten van gezinnen die 

vertellen hoe zij de samenwerking 
met professionals ervaren en waar zij 
behoefte aan hebben

� inspirerende praktijkvoorbeelden
� tips om zelf aan de slag te gaan

Eén van die tips is het maken van een 
mindmap om alle zorg en ondersteuning 
van een gezin in kaart te brengen. Zo 
ziet u snel en overzichtelijk met wie 

samenwerking nodig is om integrale zorg 
en ondersteuning te bieden.

Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJi) hebben de reflectietool ontwikkeld 
in nauwe samenwerking met 
zorgprofessionals en gezinnen van een 
kind met een chronische aandoening. 

https://www.vilans.nl/vilans/media/
documents/publicaties/zorg-organiseren-
voor-kind-met-chronische-aandoening.pdf

De refl ectietool

Beeld te lage resolutieBeeld te lage resolutie
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Kinderdag 2019: 
Ontdek je eigen magie! 
Heb je er ook al zo’n zin in? Op zaterdag 
5 oktober 2019 gaan we weer met 
z’n allen naar Toverland in Sevenum in 
Limburg! 
Misschien ben je vorig jaar ook geweest 
en weet je al een beetje wat er allemaal 
in Toverland te doen is. 
Ga je voor het eerst mee, dan kan je je 
verheugen op een leuke en gezellige dag 
in Toverland.

Toverland is een deels overdekt 
attractiepark in het noorden van de 
provincie Limburg, met meer dan 30 
attracties en shows, onderverdeeld in 
verschillende werelden, zoals het Land 
van Toos, Ithaka, Wunderwald en de 
Magische Vallei.

We beginnen deze dag om 10.00 uur met 
koffie voor je ouders, fris voor de kinderen 
en voor iedereen iets lekkers. Hierna kan 
je het park in, en rond de middag gaan we 
gezamenlijk lunchen.

Om 16.00 uur komen we met z’n allen bij 
elkaar voor een drankje. Dan kunnen we 
nog even bijpraten over alle avonturen. Na 
zo’n hele dag heb je vast veel beleefd, we 
zijn nu al benieuwd naar jouw verhalen! 

De Kinderdag is kosteloos voor alle 
kinderen (tot 16 jaar), volwassenen 
betalen een bijdrage van 10 Euro per 
persoon. Je moet je wel even aanmelden 
via de website en aangeven met hoeveel 
personen je komt! 

Kidsfl ash

Hospi Avontuur, een leuke reis 
door het ziekenhuis
Ben jij tussen de 4 en 8 jaar? En word 
je binnenkort geopereerd? Dat is 
soms best spannend. Wanneer je voor 
de eerste keer naar een ziekenhuis 
gaat, weet je nog niet zo goed wat er 
allemaal gaat gebeuren. Maar sinds 
kort kun je van tevoren al een beetje 
kijken wat er allemaal gaat gebeuren, 
want nu is er het Hospi Avontuur.

De Hospi Koe neemt je mee op 
avontuur. Al spelend maak je kennis 
met het hele traject van voorbereiding 
thuis tot opname in en tenslotte 
ontslag uit het ziekenhuis. Je pakt je 
koffertje in (uiteraard mèt knuffel), 
en je leert waarom je ‘nuchter’ moet 
zijn. Je kunt racen naar het ziekenhuis 
en kijken hoe je de weg vindt in het 
ziekenhuis. En je maakt kennis met 
de anesthesist (slaapdokter), je mag 

elektroden plakken en verwijderen 
en als laatste word je door het hele 
ziekenhuisteam weer uitgezwaaid. En 
dat allemaal in een halfuurtje.
O ja, omdat het spel in België gemaakt 
is, gebruiken ze voor sommige dingen 
net wat andere woorden dan wij hier in 
Nederland doen. Maar daar wen je snel 
genoeg aan.

Je kan Hospi Avontuur gratis 
downloaden via Appstore of Google 
Play. Veel plezier bij het spelen!

17NEWSFLASH
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Geef de pen door 
aan:  Sophie Harder 

Hoe oud ben je en waar woon 
je?
Ik ben 11 jaar en woon in Assen.

Heb je zelf HME-MO of heb 
je andere familieleden of 
vrienden die deze aandoening 
hebben?
Ik heb zelf HME-MO. Mijn moeder, opa en 
de broer van mijn opa hebben het ook.

Weten je vrienden dat je 
HME-MO hebt en hoe heb je 
dat verteld?
Ja dat weten ze. Ik heb een 
spreekbeurt gedaan in de klas.

Wat vind je er zelf van dat je 
HME-MO hebt?
Soms vind ik het niet erg en soms vind 
ik het heel stom, bijvoorbeeld als ik 
pijn heb.

Heb je nog goede tips voor 
andere kinderen die ook 
HME-MO hebben?
Doe gewoon alles wat je kan, maar 
houd er wel rekening mee dat het 
soms pijn doet.

Naar welke school ga je en 
wat wil je later worden?
Ik ga naar CBS Het Kompas en ik wil 
later graag psycholoog worden.

Wat is je leukste vak 
op school en welke het 
vervelendst? 
Het leukste vak vind ik Engels en het 
vervelendst vind ik Dictee.

Ga je naar de HME-MO dag?
Ja, dat vind ik heel erg leuk!

Heb je hobby’s of doe je aan 
sport?
Ik doe niet aan sport. Mijn hobby’s zijn 
tekenen, fietsen en de stad in met mijn 
zus of vriendinnen.

Wat zou je willen, maar kan je 
niet door de HME-MO? 
Ik kan niet hard rennen en dat is 
soms vervelend met verstoppertje of 
tikkertje op het schoolplein.

Wat zijn je favoriete 
TV-programma’s?
Friends en Jeugdjournaal.

Welke zanger/zangers of band 
of muziek hoor je het liefst?
Ik hou van Martin Garrix, Jonas Blue en 
de Backstreet Boys.

Heb je huisdieren? 
Ja, we hebben 1 kat: Ollie.

Wat eet je het liefst en wat 
vind je absoluut niet lekker?
Ik eet het liefst sushi en pizza. Ik vind 
zuurkool heel vies.

Aan wie geef je de pen door 
en waarom?
Ik geef de pen door aan Lars de Jong.

Lentekoekjes

Zo moet je ze maken:

1 Verwarm de oven voor op 175 graden.

2  Smelt de boter. Mix daarna de boter, kristalsuiker en basterdsuiker 
door elkaar.

3  Voeg het ei, de eidooier en het vanille aroma toe en roer goed 
door.

4  Sla de M&M’s in grove stukken en meng met de bloem, het zout 
en de baksoda.

5  Voeg het bloemmengsel aan de suiker toe en roer dit goed door. 
Als dit lastig gaat kan je ook even kneden (het is normaal dat het 
beslag nog wat plakkerig is).

6  Maak balletjes van ca. 5 cm doorsnede van het deeg en verdeel 
deze over een bakplaat met bakpapier en zorg dat er genoeg 
ruimte is aangezien de koeken gaan uitlopen.

7  Bak de koeken nu in 15 min. gaar en laat ze helemaal afkoelen.

(met dank aan https://www.schepjesuiker.nl/2016/03/lente-koekjes/)

Dit heb je nodig:
1 ei
1 eidooier
210 g witte basterdsuiker
120 g kristalsuiker
280 g. bloem
½ tl baksoda
½ tl zout
90 g boter
1 tl vanille aroma
200 g M&M’s (met pinda’s)
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Woordzoeker : Lente
Zoek de woorden en ontdek de verborgen boodschap!
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REGENBOOG
RUPSEN
SNEEUWKLOKJE
STEKJES
TULPENBOL
VEULEN
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VLINDERS
VOGELHUISJE
VOGELNEST
ZAADJES
ZONNESCHIJN

Al twintig jaar is Annabet Groeneveld werkzaam in het OLVG. Allereerst als hoofdverpleegkundige op de afdeling 
orthopedie en later als verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een 2-jarige 
HBO-masteropleiding gevolgd heeft en geregistreerd staat in het Verpleegkundig Specialisten Register. De verpleegkun-
dig specialist werkt zelfstandig naast een medisch specialist en neemt taken van hem of haar over. Annabet is verbonden 
aan de afdeling orthopedie en sinds 2009 aanspreekpersoon voor de HME-MO Vereniging.

Coördinatie achter de schermen

De afgelopen jaren heeft Annabet het één en 
ander zien veranderen. Allereerst is uiteraard 
de aandacht voor HME-MO patiënten in het 
OLVG aanzienlijk toegenomen sinds het 
moment dat het OLVG werd aangewezen 
als expertisecentrum. Voor het OLVG 
een uitzonderlijke rol omdat dit meestal 
wordt uitgevoerd door een Universitair 
Medisch Centrum. Het is dan ook de enige 
patiëntengroep binnen het OLVG waarmee 
4 keer per jaar wordt vergaderd, 2 keer 
over volwassen patiënten en 2 keer over 
kinderen. Deze overleggen worden door 
Annabet gecoördineerd. 

Ook is Annabet verantwoordelijk voor 
het telefonisch spreekuur voor HME-MO 
patiënten. Hierbij ziet zij een verandering 
in het aantal vragen. Waar zij voorheen 
3 à 4 mensen per spreekuur sprak is dit 
terug gelopen tot slechts een enkeling per 
maand. Dit is een positieve ontwikkeling. 

Destijds werden er veel vragen gesteld 
over zaken als vergoedingen voor 
aangepast materiaal, doorverwijzingen 
voor hulpverleners of vragen over 
wachtlijsten. Doordat de wachtlijsten 
in het OLVG flink zijn terug gelopen 
worden hier vrijwel geen vragen meer 
over gesteld. Op vragen over zaken als 
vergoedingen en aangepast materiaal 
weten mensen vaak al via direct contact 
met de HME-MO vereniging of via de 
besloten Facebook groep een antwoord 
te vinden.

Bij inhoudelijke vragen over een medische 
situatie, zoals bijvoorbeeld: “mijn kind heeft 
al geruime tijd last van pijn in haar been”, 
is het nodig dat één van de orthopedisch 
chirurgen er persoonlijk aandacht aan 
geeft. Hiervoor kan het beste een afspraak 
voor een telefonisch consult worden 
gemaakt. 

Annabet houdt zich vooral bezig met 
vragen waarvoor aandacht van de 
orthopedisch chirurg noodzakelijk is. 
Zij fungeert als een soort poortwachter 
en zorgt ervoor dat, zeker wanneer er 
urgentie is, de juiste mensen worden 
benaderd en processen snel in gang 
worden gezet. Dit bijvoorbeeld als er 
aanvullende foto’s moeten worden 
gemaakt van een patiënt. Hiermee 
ontlast zij de orthopedisch chirurgen 
zodat die zich kunnen concentreren op 
het behandelen van patiënten. Annabet 
heeft geen vast telefonisch spreekuur 
meer, maar via de poli orthopedie kan er 
altijd een telefonische afspraak worden 
gemaakt.

Mirjam Jansen op de Haar, met dank aan 
Annabet Groeneveld

Een interview met  Annabet Groeneveld
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De meeste kinderen met HME-MO zijn bijna kind aan huis bij de afdeling orthopedie in het OLVG. Dr. Ham en dr. van 
der Zwan zijn voor kinderen en ouders het centrale contact rondom de klachten en gevolgen van de ziekte. Maar er zijn 
meer afdelingen binnen het OLVG die zorg bieden aan kinderen met HME-MO. Eén daarvan is de afdeling 
kinderpsychologie. Deze afdeling valt onder de vakgroep kindergeneeskunde. Op de locatie Oost zijn Fleur v.d. Torn, 
Wieneke Zijlstra en Inge de Vlieger betrokken bij de behandeling van kinderen met HME-MO. Inge de Vlieger werkt 
ook op locatie West. Iedere maand zijn er bij de psychologen zeker een aantal kinderen met HME-MO in behandeling. 
Er is de afgelopen jaren binnen het team behoorlijk wat kennis en ervaring opgebouwd met psychologische klachten 
rondom de ziekte.

Van links naar rechts
Inge de Vlieger (OLVG Oost en West), Fleur van der Torn (oost), Wieneke Zijlstra (oost), Agnes Dommerholt 
(west), Dieuwke Fossen (west)

De psycholoog is er 
ook voor kinderen 
met HME-MO! Een inter view met 

Wieneke Z ijlstra

voor een operatie. Daar werken 
de psychologen nauw samen met 
de pedagogisch medewerkers. De 
pedagogisch medewerkers hebben als 
taak om, tijdens de opnameduur, de 
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. 
Bijvoorbeeld door ze voor te bereiden op 
een operatie en erbij te zijn als ze naar 
de operatiekamer gaan. Het komt voor 
dat een pedagogisch medewerker of 
kinderarts tijdens een opname signaleert 
dat een kind meer of specifieke begeleiding 
nodig heeft. Dan wordt, na overleg met de 
ouders, de kinderpsycholoog geraadpleegd. 

Eigenlijk zou het team graag standaard alle 
kinderen met HME-MO in ieder geval één 
keer willen ontmoeten, zoals gebruikelijk 
is bij kinderen met ernstige chronische 
aandoeningen. 
Nog idealer zou het zijn als kinderen 
aansluitend aan een gesprek met de 
orthopedisch chirurgen even langs zouden 
kunnen lopen om te vertellen hoe het met 
ze gaat. Dit zodat de afdeling psychologie 
voor HME-MO-patiënten net zo makkelijk 
te benaderen is als de afdeling orthopedie. 
Helaas is de groep kinderpsychologen te 
klein om dit te kunnen bieden. 

Mirjam Jansen op de Haar, met dank aan 
Wieneke Zijlstra.

een paar gesprekken kunnen de meeste 
kinderen weer een poosje zelfstandig 
verder. Het kan ook zijn dat een kind na 
een aantal maanden of jaren nog een keer 
terugkomt. 

Soms is het in het belang van het kind 
om ouderbegeleiding aan te bieden. Een 
kind met een lichamelijke aandoening 
maakt dat het dagelijks leven soms 
moeilijker is, organisatorisch maar ook 
emotioneel. Soms ervaren ouders van een 
kind met een lichamelijke aandoening een 
schuldgevoel. Had ik iets kunnen doen om 
mijn kind dit te besparen? Wanneer dit 
schuldgevoel leidt tot negatieve gevoelens 
en in de weg zit, helpt het om hierover 
te praten met één van de psychologen. 
Ook hebben ouders van kinderen met 
chronische klachten soms pedagogische 
vragen. “Mag ik hem wel straffen als hij 
iets fout doet want hij heeft het al niet 
makkelijk?” of “Hoe kan het dat mijn 
kind klaagt over pijn in de polsen maar 5 
minuten later een handstand doet?”. De 
psychologen in het OLVG kunnen uitleg 
hierover geven waardoor het voor ouders 
makkelijker is om er goed mee om te gaan. 

Je kunt de psychologen in het 
ziekenhuis ook tegenkomen op de 
kinderverpleegafdeling bij een opname 

De kinderen en hun ouders worden 
doorverwezen naar de afdeling kinder-
psychologie door de orthopedisch chirurgen 
of door een kinderarts. Kinderen komen 
bijvoorbeeld om te leren beter om te gaan 
met pijn die voortkomt uit HME-MO. Of 
omdat ze erg bang zijn voor een prik of 
voor een operatie. Ook komt het voor 
dat kinderen het moeilijk vinden om te 
accepteren dat ze HME-MO hebben en 
hier boos of verdrietig van worden. Of 
dat ze niet goed weten hoe ze op school 
kunnen vertellen over wat ze hebben, 
waarom ze niet altijd mee kunnen doen 
of waarom een arm of been er misschien 
iets anders uitziet. De psychologen 
kunnen gebruik maken van verschillende 
technieken om de kinderen te helpen. 
Bijvoorbeeld EMDR (www.emdr.nl), maar 
ook speltherapie of cognitieve therapie. 
Bij deze laatste leer je om je gedachten 
zo te sturen dat de klacht minder wordt. 
Hypnotherapie kan goed helpen om pijn te 
verminderen.

Het gaat meestal niet om langdurige 
trajecten. Na enkele gesprekken met 
kind en ouders bespreekt de psycholoog 
welke aanpak gevolgd kan worden. Als 
de kinderen in de buurt van Amsterdam 
wonen dan komen zij vaak een paar 
keer terug in het OLVG, als de kinderen 
verder weg wonen dan kunnen de 
psychologen contact opnemen met 
zorgverleners in de buurt. Bijna alle 
grote regionale ziekenhuizen hebben 
kinderpsychologen in dienst waar je door 
de huisarts of de orthopedisch chirurg naar 
verwezen kan worden. Het prettige van 
ziekenhuispsychologen en psychologen in 
revalidatiecentra is dat zij ervaring hebben 
met de combinatie van een lichamelijke 
aandoening en psychologische zorg. Na 

  Graag zouden we elk 

kind met HME-MO een 

keer ontmoeten.  
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Het afgelopen jaar stond voor de vereniging in het teken van 
verandering. We nemen u mee langs enkele gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar en de daaruit volgende plannen voor het lopende jaar.

Een jaar met veranderingen

worden door MEO (wijzijnmeo.nl). Deze 
organisatie is een backoffice organisatie 
die haar diensten levert vanuit een 
leerwerkbedrijf. Hier doen mensen met 
een beperking als AD(H)D of autisme 
werkervaring op, samen met stagiairs 
uit het regulier en speciaal voortgezet 
onderwijs. Zij krijgen professionele 
begeleiding en ondersteuning van vaste 

zaken als organiseren van activiteiten, 
belangenbehartiging, verstrekken 
van informatie, meedenken over 
wetenschappelijk onderzoek enz. Na 
het bestuderen van een aantal offertes 
hebben wij besloten in zee te gaan met de 
Stichting MEO. Dat betekent dat in de loop 
van 2019 zaken als ledenadministratie, 
post, inkomende mail en financiën gedaan 

Backoffice
In de loop van 2018 werd duidelijk dat 
er in het nieuwe subsidiebeleid van het 
Ministerie van VWS voor PGO organisaties 
(Patiënten-, Gehandicapten- en 
Ouderenorganisaties) een mogelijkheid 
zou komen om extra subsidie te krijgen 
wanneer een deel van de (bestuurs)
taken overgeheveld zou worden naar 
een backoffice organisatie. Na uitgebreid 
overleg heeft het bestuur besloten 
om hier gebruik van te maken, om 
zodoende meer tijd over te hebben voor 

Samenvatting van het 
Jaarverslag 2018 en 
het Activiteitenplan 2019

krachten, zoals een grafisch leermeester 
en een jobcoach.

Communicatie
Er zijn diverse manieren waarop we met 
u als leden communiceren. Via de website 
bijvoorbeeld. Of via de uitgave die u nu in 
handen heeft, de Newsflash. Ook hierbij 
gaat MEO een rol spelen. Zij zullen vanaf 
2019 tekenen voor de vormgeving van 
de Newsflash. Verder gaan ze aan de 
slag met het ontwerpen van een nieuwe 
website. De huidige gaat alweer een tijdje 
mee en er zijn onderdelen waar we niet 
meer zo tevreden mee zijn. Bovendien 
zaten aan de website een aantal dingen 
vast (zoals de ledenadministratie en een 
virtueel kantoor) die nu op een andere 
wijze georganiseerd zijn. We kijken uit 
naar de nieuwe site. De verwachting is 
dat hij in de loop van het jaar gelanceerd 
zal kunnen worden.

E-mailgroep en forum
Bij het woord ‘e-mailgroep’ gaat er 
waarschijnlijk bij sommigen van u nog 
een belletje rinkelen. Ooit opgezet om 
makkelijk contact te kunnen hebben 
met mede HME-ers. Jarenlang was het 
een goede manier om vragen te stellen 
en ervaringen en tips te delen. Maar 
dat was voor de opkomst van de social 
media. De laatste jaren merkten we dat 
er geen gebruik meer werd gemaakt van 
deze groep. De meeste contacten lopen 
tegenwoordig via de besloten groepen op 
Facebook. Daarom wordt de e-mailgroep 
in 2019 opgeheven. Hetzelfde geldt voor 
het forum op de website. De nieuwe 
website zal die mogelijkheid niet meer 
hebben.

HME-MO dag
Ook onze jaarlijkse ontmoetingsdag 
ontkwam niet aan veranderingen. In 
2018 was er een nieuwe opzet voor 
het middagprogramma. Allereerst ruim 
tijd voor de lunch en de daarbij horende 
onderlinge contacten. Daarna geen keuze 
meer tussen verschillende workshops, 

maar 2 parallelle inleidingen die allebei 
twee keer gehouden werden. Zodat 
iedereen alle presentaties kon horen. 
Voor de kinderen was er een middag 
vullende activiteit, georganiseerd door 
een extern bedrijf. De reacties op de 
nieuwe opzet waren overwegend positief, 
al miste een enkeling de mogelijkheid om 
rustig als ouders met elkaar te kunnen 
praten zonder de kinderen. Vanwege de 
positieve reacties hebben we besloten 
om de landelijke dag in 2019 weer op die 
manier te organiseren. 

HME-café
In 2018 waren er in november weer 3 
HME-cafés op verschillende locaties in 
het land. Informele bijeenkomsten waarbij 
zeer geanimeerde en zinvolle gesprekken 
plaatsvonden over allerlei onderwerpen 
die met HME-MO te maken hebben. Dat 
deze avonden in november plaatsvonden 
kwam omdat we daarmee aansloten bij 
de nationale week voor chronisch zieken. 
Maar die organisatie is ter ziele. Dus leek 
het ons een goed idee om, vanaf 2020, 
de HME-cafés aan te laten sluiten bij de 
internationale Zeldzame Ziektendag.

Kinderdag en jongerendag
De kinderdag is een activiteit waarbij in 
2018 weinig verandering was. Of het 
moest het aantal deelnemers zijn. Maar 
liefst ruim 120 enthousiaste kinderen en 
ouders hebben zich een dag uitstekend 
vermaakt in het inmiddels bekende 
Toverland. Volgens de deelnemers was 
het een feestje dat weer voor herhaling 
vatbaar was, dus dat doen we dan ook 
maar. Dit jaar verwacht Toverland alle 
kinderen met HME-MO (en hun ouders) 
op zaterdag 5 oktober voor weer een 
magische dag. Voor de jongerendag 
was de activiteit van 2018 een best 
wel spectaculaire: flyboarden. Minder 
deelnemers dan gedacht durfden die 
uitdaging aan, maar ze waren het er 
unaniem over eens: de thuisblijvers 
hadden ongelijk. Het was zeer geslaagde 
dag waarbij het alle jongeren gelukt is 

om met het flyboard boven het water 
te zweven. Al duurde dat bij de één iets 
langer dan bij de ander. Ook in 2019 is 
er weer een jongerendag, maar dan met 
een andere bestemming: al zeilend lekker 
uitwaaien op het Markermeer.

Medicijnontwikkeling bij 
HME-MO
Misschien wel de belangrijkste 
verandering van 2018: de opzet van 
een onderzoek naar Palovarotene door 
de firma Clementia. In 2018 is het 
onderzoeksvoorstel voor de MO-Ped Trial 
voorgelegd aan en goedgekeurd door de 
Medisch Ethische ToetsingsComissie. 
Tijdens de landelijke dag van de vereniging 
is door iemand van het farmaceutische 
bedrijf Clementia uitgelegd hoe het 
onderzoek eruit gaat zien en wat 
deelnemers aan het onderzoek kunnen 
verwachten. Ook werd die dag door een 
onderzoekscoördinator van het OLVG 
uitgelegd wat de plannen zijn voor 
wanneer de MO-Ped Trial in het OLVG 
wordt uitgevoerd. In Nederland kunnen 
kinderen van 4 tot 14 jaar deelnemen 
aan het onderzoek. We houden u in 
2019 uiteraard op de hoogte van alle 
ontwikkelingen rondom dit onderzoek.

Anja Posthuma

   Kinderdag: een 

feestje dat voor herhaling 

vatbaar is!   
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Voor meer uitleg over de programmaonderdelen zie de “Toelichting bij het programma”.

10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
 Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de      
 KINDEROPVANG (gehele dag beschikbaar) te brengen. 

10.30 – 11.15 uur:  Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 1e ronde
- workshop J1  Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge
- workshop J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema

11.20 – 12.00 uur:  Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 2e ronde
- workshop J1 Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge
- workshop J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema

10.30 – 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 – 12.00 uur: Plenaire Inleiding: Genetica en HME-MO door Prof. dr. Wim Wuyts
 Prof. dr. Wim Wuyts is biochemicus en hoofd DNA-laboratorium van het      
 Centrum Medische Genetica van de Universiteit van Antwerpen. 

12.00 – 13.15 uur: Lunchpauze (extra lange lunchpauze voor onderlinge contacten)

Programma landelijke
HME-MO dag zaterdag 

15 juni 2019

13.15 – 15.15 uur: Kinderen en Jongeren
  Activiteiten voor de kinderen en jongeren. Indeling in 3 leeftijdsgroepen met 

diverse activiteiten. Zie toelichting.
In de middag is ook de Crea-club open o.l.v. Ragnhild Tillema. Dit is uitsluitend voor kinderen die fysiek niet 

in staat zijn om aan de kinderactiviteiten mee te doen.

Volwassenen
 Er worden parallel 2 presentaties/middaginleidingen gehouden. U kunt dus beide presentaties bijwonen. 

 De tijden zijn:

13.15 – 14.15 uur: 1e ronde middaginleiding

14.15 – 15.15 uur: 2e ronde middaginleiding
 Middaginleiding A: MO-Ped trial 
 Medicijnontwikkeling bij HME-MO. Inleidingen door 3 medewerkers van Clementia Farmaceutisch bedrijf:   
 Anne Thores (product manager), Fei Shin PhD (medical responsible for the world) en Raffaele Cerbini PhD   
 (medical responsible for Europe). 
 Let wel: deze inleiding zal in het Engels worden gehouden.

 Middaginleiding B: Pijn bij kinderen, jongeren en volwassenen met HME-MO.
 Prof. dr. Jeanine Verbunt, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde verbonden aan het Universitair Medisch   
 Centrum Maastricht.

 15.15 uur: Prijsuitreiking fotowedstrijd (zie elders in de Newsflash)

 15.25 uur: Plenaire afsluiting

 15.35 uur: Borrel en gelegenheid voor onderling contacten

Tijdelijke oplossing 
voor medicijnen in 
verkeer nog niet ideaal
De aanscherping van de Wegenverkeerswet 
per 1 juli 2017 had nare gevolgen voor 
mensen met een beperking of chronische 
ziekte. Gebruikers van amfetamines, morfine 
en medicinale cannabis mochten niet meer 
als bestuurder van een voertuig aan het 
verkeer deelnemen. Na actie van Ieder(in) en 
apothekers lijkt er een begin van een oplossing 
te komen voor mensen die deze stoffen als 
geneesmiddel moeten gebruiken.

Onze herhaaldelijke verzoeken om 
duidelijkheid en een oplossing voor onze 
achterban lijkt effect te hebben. De 
ministeries van Justitie en Veiligheid en 
Infrastructuur en Waterstaat kwamen 

onlangs in een brief aan de Tweede Kamer 
met een nieuwe ‘handhavingsrichtlijn’. Die 
is tijdelijk, totdat er een wettelijke oplossing 
komt.

Wat houdt de richtlijn in?
Een bestuurder die positief test op een 
drugstest kan bij de politie aangeven dat hij de 
medicijnen op medisch voorschrift inneemt. 
De politie moet dit in het proces-verbaal 
noteren. Vervolgens kan de bestuurder een 
geldig doktersrecept aan het Openbaar 
Ministerie (OM) sturen. Dat toetst of de 
situatie binnen de richtlijnen past voor veilige 
verkeersdeelname. Op basis daarvan kan het 
OM afzien van vervolging. 

Wettelijke oplossing?
De handhavingsrichtlijn is een stapje in de 

goede richting, maar verre van ideaal, vindt 
Ieder(in). Het biedt nog geen garantie voor 
medicijngebruikers. Mensen moeten nog 
steeds door de bureaucratische molen als 
ze positief worden getest bij controles. 
Ieder(in) blijft zich daarom inzetten voor 
een structurele - wettelijke - oplossing op 
een zo’n kort mogelijk termijn. Eén van de 
mogelijkheden die worden onderzocht, is 
het vaststellen van aparte grenswaarden 
voor deze groep 
weggebruikers, laat 
het ministerie in een 
brief aan de Tweede 
Kamer weten.

Tekst van Ieder(in)

Weetje
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Kinderopvang
Vanaf 10.00 uur kunt u de kinderen die te 
jong zijn voor de activiteiten, naar de 
kinderopvang brengen. Ook dit jaar zorgen 
Sabrina van der Horst en Connie Francken 
weer voor de deskundige leiding van de 
kinderopvang. Zij horen graag van u als 
ouders of er wensen en bijzonderheden 
zijn waar zij rekening mee moeten houden. 
Wij verzoeken u zelf verzorgingsartikelen 
voor uw kind(eren) mee te nemen. Wij 
verwachten dat u uw kinderen na afloop 
van de inleiding bij de opvang ophaalt en 
tijdens de lunchpauze zelf onder uw hoede 
neemt. Na de lunch zijn de kinderen weer 
welkom bij de kinderopvang. Na afloop van 
de laatste middaginleidingen verwachten 
wij dat u uw kinderen weer ophaalt. 

Plenaire Inleiding
10.45 – 12.00 uur: 
Genetica bij HME-MO, inleiding door 
Prof. dr. Wim Wuyts, Laboratoriumhoofd, 
Centrum Medische Genetica Universiteit 
Antwerpen/Universitair ziekenhuis 
Antwerpen, België. Lid van onze Medisch 
AdviesRaad.
De aspecten van genetica bij HME-MO zijn 
in de afgelopen jaren meerder malen aan 
de orde geweest op onze landelijke dagen. 
Maar dat is alweer een hele tijd geleden 
en het lijkt ons goed om daar opnieuw 
een keer uitgebreid aandacht voor te 
hebben. Wim zal eerst de basisaspecten 
van de genetica bespreken met daarbij in 
het bijzonder de erfelijkheid bij HME-MO. 

Toelichting programma 22e 
landelijke HME-MO 
dag 15 juni 2019

Ook de verschillen tussen een spontane 
mutatie en de familiaire erfelijkheid van 
HME-MO komen aan bod. Wat zijn de 
bijzonderheden bij de erfelijkheid van 
HME-MO. Tevens zal Wim met ons de 
nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van de 
erfelijkheid, en in het bijzonder bij HME-MO, 
bespreken. Er zal volop gelegenheid zijn 
om uw vragen te stellen.

KEUZEPROGRAMMA 
VOOR DE JEUGD 

Graag compleet invullen
Wij verzoeken u om op het 
aanmeldingsformulier per kind 
duidelijk de voorkeurskeuze voor het 
ochtendprogramma aan te geven en de 
leeftijd van de kinderen te vermelden.

Ochtend:
Ronde 1: 10.30 -11.15 uur
J1 Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge, docent 
aan de Mytylschool in Utrecht
Gerdine Figge is ook dit jaar gelukkig weer 
bereid gevonden om het zwemmen te 
begeleiden. Onder haar leiding kunnen er 
allerlei leuke activiteiten gedaan worden 
in het water. En dat water is heerlijk 
warm, wel 32 graden! Er zijn verschillende 
materialen die gebruikt kunnen worden en 
het gaat vooral om samen plezier maken. 
Het is wel vereist dat je een zwemdiploma 
hebt. Vergeet niet om je zwemkleding en 
een handdoek mee te nemen! En geef 
ook even door wat je leeftijd is en welke 

zwemdiploma’s je hebt.

J2. Crea-club voor alle leeftijden o.l.v. 
Ragnhild Tillema
Dit jaar kunnen alle creatievelingen zich 
weer onder leiding van Ragnhild Tillema 
uitleven met in eerste instantie spijkers, 
draad en hout. Spijkers?? Ja spijkers. Daar 
kun je veel meer mee doen dan een paar 
latjes aan elkaar vastmaken. Je kunt er hele 
coole schilderijen mee maken. 
Verder gaven een aantal kinderen en 
jongeren het afgelopen jaar aan dat ze wel 
weer eens iets in de keuken wilden doen. Dat 
idee hebben we meegenomen en deze keer 
kunnen jullie aan de slag met het versieren 
van koekjes met icing. Je weet wel, dat 
lekker kleverige spul waarmee je van koekjes 
kunstwerken kunt maken. Die je vervolgens 
ook nog eens op kunt eten. We zijn benieuwd 
welke kunstwerken er deze keer gemaakt 
gaan worden. Mocht je niet zoveel op 
hebben met geknutsel, je mag ook gewoon 
aanschuiven voor de gezelligheid en kijken 
wat anderen ervan maken.
Voor de middag is de Crea-club ook 
geopend maar echt alleen voor wie niet 
aan de gezamenlijke jeugdactiviteiten kan 
mee doen, bijvoorbeeld wanneer je net 
geopereerd bent.
Ronde 2: 11.25-12.15 uur 
J1 Zwemmen, zie verder de toelichting van 
de 1e ronde.
J2. Crea-club voor alle leeftijden, zie 
verder de toelichting bij de 1e ronde.

MIDDAG:

PROGRAMMA VOOR 
DE KINDEREN EN 
JEUGD

Op expeditie!
Vorig jaar zijn velen van jullie enthousiast 
buiten bezig geweest met lasergamen en 
andere activiteiten. Ook dit jaar kun je met 
leeftijdsgenoten (6-8, 9-13 en 14-20 
jaar) een hele middag lekker actief bezig 
zijn. Het buitenterrein van de Mytylschool 
wordt even jullie ‘onbewoonde eiland’. 
In teams gaan jullie tijdens spannende 
proeven zo veel mogelijk vis verzamelen 
om te overleven. Als team heb je elkaar 
nodig om deze expeditie te doorlopen. Er 
is bij de begeleiding veel aandacht voor 
dat alle deelnemers op hun eigen niveau 
mee kunnen doen en ook uitgedaagd 
worden.
Vanwege het grote succes van vorige 
jaar, sluiten we de middag af met een 
spannende LaserGame. O ja, zoals 
vermeld zijn de spellen zoveel mogelijk 
buiten. Dus doe niet je allermooiste of 
netste kleren aan. Dit jaar is er overigens 
een speciale gast aanwezig, die jullie 
misschien wel kennen van tv. We 
verklappen nog niet wie het is, wel dat 
zijn naam begint met een F....
Mocht het je trouwens echt niet lukken 
om mee te doen, dan kun je altijd nog 
aanschuiven bij de crea. Je hoeft dan niet 
perse iets te maken, gewoon er gezellig 
bij zitten mag ook.

PROGRAMMA VOOR 
DE VOLWASSENEN 

Er worden parallel 2 presentaties/
middaginleidingen gehouden. U kunt dus 
beide presentaties bijwonen. 

Middaginleiding A: 
Medicijnontwikkeling bij HME-MO.
Voor deze middaginleidingen is Clementia, 
het Farmaceutisch bedrijf uit Canada, 
gevraagd om toelichting te geven. Deze 
inleiding zal gehouden worden door Anne 

Thores, Product Manager, Fei Shin PhD, 
medically responsible for the world en 
Raffaele Cerbini PhD, Medical responsible 
for Europe.
Wereldwijd wordt onderzoek gedaan 
naar de werkzaamheid van het medicijn 
Palovarotene bij kinderen met HME-MO. 
Het onderzoek heet MO-Ped en wordt als 
fase 2 onderzoek ook uitgevoerd in het 
expertisecentrum voor HME-MO in het 
OLVG Amsterdam. Alle voorbereidingen 
zijn daar inmiddels gedaan, zoals het 
verkrijgen van toestemming van de 
Medisch Ethische Toetsing Commissie. 
De deskundigen van Clementia zullen u 
tijdens hun presentatie informeren over 
het onderzoek en de stand van zaken. De 
verschillende aspecten van het onderzoek 
zullen ter sprake komen. U kunt uiteraard 
uw vragen stellen aan de deskundigen. 
Verder zullen er vanuit het OLVG mensen 
aanwezig zijn die de situatie in het 
ziekenhuis toe kunnen lichten. 

De inleiding zal in het Engels worden 
gehouden. Er zijn wel mensen van de 
HME-MO Vereniging aanwezig om uw 
vragen evt. in het Engels toe te lichten bij 
de deskundigen en ook hun antwoord te 
vertalen.
(meer informatie over MO-Ped kunt 
u lezen in de rubriek “Onderzoek en 
Ontwikkeling”)

Middaginleiding B: 
Pijnproblemen bij kinderen, jongeren 
en volwassenen met HME-MO. Deze 
middaginleiding wordt verzorgd door 
Prof. dr. Jeanine Verbunt, Hoogleraar 
Revalidatiegeneeskunde Universitair 
Medisch Centrum Maastricht en Adelante 

Hoensbroek. Jeanine werkt in Maastricht 
samen met prof. dr. Rob Smeets (lid van 
onze Medisch AdviesRaad).
Zoals al eerder is vastgesteld in onderzoek 
is pijn een serieus probleem bij mensen 
met HME-MO. Dat is zo gedurende het 
gehele leven. Als kind, als jongere en als 
volwassene. Bij kinderen/jongeren tot 18 
jaar gaf 63% aan weleens pijn te ervaren 
ten gevolge van HME-MO. Daarvan had 
15% elke dag pijn. Bij volwassenen gaf 
83% aan dat zij weleens pijn hadden ten 
gevolge van HME-MO (Goud AL, Lange 
de J, Scholtes VAV, Bulstra SK, Ham SJ, 
Pain. Functioning, and Quality of Live 
in Individuals with Multiple Hereditary 
Exostoses, J Bone Joint Surg Surg, 2012).
Jeanine Verbunt heeft als hoogleraar 
revalidatiearts chronische pijn als 
aandachtsgebied, zowel in het onderzoek 
als in de behandeling en zij begeleidt 
promovendi op dit terrein. Jeanine zal de 
algemene aspecten van pijn benoemen en 
daarna ingaan op de pijnproblemen die bij 
de ziekte HME-MO voorkomen.
Voor volwassenen is over het algemeen 
een aantal behandelmethoden 
beschikbaar. Voor kinderen zijn de 
eerste resultaten over behandeling bij 
beperkingen door chronische pijn recent 
verschenen. Wat de resultaten zijn en hoe 
deze kennis is toe te passen in de situatie 
van kinderen met HME-MO komt in de 
presentatie terug. 
Tevens heeft u natuurlijk alle ruimte om 
uw vragen te stellen.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de landelijke 
HME-MO dag via de button op onze  

   MO-Ped 

onderzoek in OLVG is een 

belangrijke ontwikkeling.   
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website www.hme-mo.nl. Daar kunt u 
aangeven met hoeveel personen u komt. 
Voor de kinderen kunt u de voorkeur invullen 
voor de workshops die in de ochtend voor 
hen worden gehouden. Voor de middag 
worden de kinderen bij de kinderactiviteit 
in een leeftijdscategorie ingedeeld en volgt 
een volgorde door de leiding die middag. 
Van belang is om bij de aanmelding aan 
te geven wat de leeftijd van de kinderen 
is. Volwassenen worden ingedeeld bij 
beide middaginleidingen; u ontvangt bij 
binnenkomst een overzicht van de tijden 
waarop u bij welke inleiding wordt verwacht. 
Mocht u om welke reden dan ook geen 
gebruik kunnen maken van de opgave 
via de website dan kunt u bellen met het 
secretariaat 0516-451760 of een vraag 
stellen via info@hme-mo.nl
Aanmelden graag voor 7 juni 2019.

Fotograaf
Tijdens deze landelijke zal fotografe 
Nadine de Ruiter van 9.00 tot 13.30 uur 
aanwezig zijn. Zij zal foto’s maken van 
de activiteiten en er zijn voor de opening 
enkele fotosessies met het bestuur en 
de kerngroep. De foto’s die zij maakt 

zullen gebruikt worden voor o.a. de 
(nieuwe) website en de Newsflash. Bij uw 
aanmelding voor de landelijke dag zult u 
daarom de vraag krijgen of u akkoord gaat 
met het nemen van de foto’s. We willen 
uw privacy zo veel mogelijk beschermen. 
Indien u niet akkoord gaat, krijgt u van 
ons een naamkaartje waaraan wij kunnen 
zien dat u niet voor deze doeleinden 
gefotografeerd wilt worden.

Kosten
De bijdragen voor deelname aan de 
landelijke dag zijn dit jaar niet verhoogd. 
Dat betekent:
Volwassenen 12+  € 7.50 voor leden en 
  € 9.00 voor niet   
  leden 

Kinderen 12-  € 2.50 voor leden en 
  € 4.00 voor niet leden
De verschuldigde deelnemersbijdrage voor 
7 juni 2019 overmaken naar:
rekeningnummer NL85RABO0155774123 
t.n.v. HME-MO Vereniging o.v.v. HME-MO 
dag en uw naam en adres.
Let op! Bij annulering binnen 14 dagen voor 
de HME-MO dag vindt geen restitutie plaats!

Op de website staat ook een 
routebeschrijving. U ontvangt een digitale 
bevestiging via email.

Wij hopen u te mogen begroeten op de 
landelijke HME-MO dag op zaterdag 15 
juni 2019!

1. Hoe verloopt de operatie en het herstel 
bij het verwijderen van het kuitbeenkopje? 
Waarom kan dit alleen in Alkmaar?

Jammer genoeg is het kuitbeenkopje 
een locatie waar bij HME-MO in veel 
gevallen een osteochondroom zit. Het 

gevaar van die locatie is dat er een 
belangrijke zenuw vlak langs loopt, de 
Nervus Peroneus. Om die reden wordt 
de operatie uitgevoerd door twee zeer 
ervaren chirurgen, dr. Kanhai (plastisch 
chirurg in het Alkmaar Medisch Centrum) 
en dr. Ham (orthopedisch chirurg in het 

OLVG). Dr. Kanhai kan deze operaties 
alleen uitvoeren in het ziekenhuis in 
Alkmaar. Vandaar dat dr. Ham in zijn 
vrije tijd op een maandag naar Alkmaar 
afreist om daar samen die operaties uit te 
voeren. Het vereist een uiterst zorgvuldige 
operatie om met name geen beschadiging 
te krijgen aan die belangrijke zenuw. Dr. 
Kanhai begint met de operatie en zorgt 
ervoor dat het kuitbeenkopje vrij komt te 
liggen zodat dr. Ham het kuitbeenkopje 
met de osteochondroom kan verwijderen. 
Leven zonder kuitbeenkopje geeft verder 
geen problemen. Gelukkig ontstaan er 
door deze zorgvuldige aanpak bijna nooit 
complicaties. Helaas is de wachtlijst 
momenteel extreem lang geworden.   

Vraagbaak
Naast medische vragen kunnen er ook andere vragen aan de orde komen. 

Wanneer de antwoorden op zulke vragen ook voor anderen interessant zijn, 
worden ze eveneens in deze rubriek geplaatst. Uw vragen worden voorgelegd 
aan een van de bij ons bekende deskundigen, zoals leden van onze Medisch 
Advies Raad. Maar eventueel ook aan anderen. De vragen worden in 
algemene zin beantwoord. Voor specifieke, persoonlijke vragen verwijzen wij 
u naar uw behandelend arts, therapeut of andere deskundige. Hebt u ook 
vragen voor deze rubriek, dan kunt u die stellen via ons secretariaat.

   Bijdragen 

voor deelname aan 

landelijke dag zijn niet 

verhoogd.   
Het Juridisch 
Steunpunt stopt
Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) 
moet sluiten. Het is vanuit de subsidie die 
Ieder(in) krijgt niet langer toegestaan om 
mensen rechtstreeks te helpen met juridisch 
advies en ondersteuning. Het werk van 
het steunpunt wordt komende maanden 
afgebouwd. Ieder(in) is niet blij met de 
noodgedwongen sluiting. Er gaat immers 
een belangrijke hulpbron voor mensen met 
een beperking of chronische ziekte verloren. 
We hebben naarstig gezocht naar andere 
mogelijkheden voor deze vorm van juridische 
dienstverlening. Dat is nog niet gelukt.

Het Juridisch Steunpunt hielp bij bezwaar 
en soms beroep, maar had vooral een 
voorlichtings- en wegwijs functie in het 
hele brede spectrum van alle zorgwetten, 
arbeid en het sociaal domein. Daarin was 
het steunpunt uniek en onvervangbaar. 
Met de sluiting komt een einde aan de 

juridische ondersteuning die Ieder(in) 
(en haar juridische voorgangers) 17 jaar 
heeft gegeven aan mensen uit haar 
achterban die vastliepen in wet- en 
regelgeving en ondoorzichtige bezwaar- en 
beroepsprocedures.

Rechtspositie in gevaar
Het sluiten van het Juridisch Steunpunt 
ondermijnt de rechtspositie van mensen 
met een beperking. Dat geldt zeker voor 
mensen die geen financiële ruimte hebben 
voor het voeren van juridische procedures 
of voor het in de arm nemen van een 
advocaat. De wet- en regelgeving en de 
beschikkingen die mensen krijgen van de 
gemeente of andere uitvoerende instanties, 
zijn voor veel mensen ondoorgrondelijk.
Veel mensen weten niet waar ze recht op 
hebben en op welke wijze - en vooral op 
welke juridische gronden - ze hun recht 
daadwerkelijk kunnen krijgen. Mensen laten 
het er daarom vaak bij zitten. Dit brengt 

niet alleen de rechtspositie van mensen 
in gevaar, maar ook de gelijkwaardige 
participatie van mensen met een beperking. 
Ieder(in) blijft zich daarom inzetten voor goed 
juridisch advies en eventueel ondersteuning 
in het sociaal domein, toegankelijk voor 
iedereen.

Juridische wegwijzer
Waar kunnen mensen vanaf 1 januari wel 
terecht voor juridisch advies en ondersteuning? 
We zullen de vragen die komende weken 
nog bij ons binnenkomen, zo goed mogelijk 
afhandelen en doorverwijzen. Mensen die al 
bij hun aanvraag voor zorg en ondersteuning 
vastlopen, niet weten waar ze moeten zijn en 
van het kastje naar de muur gestuurd worden, 
kunnen een juridische wegwijzer raadplegen. 
Deze is te vinden op de site van Ieder(in) 
en is samengesteld met een aantal andere 
organisaties die juridisch advies geven.

Tekst van Ieder(in)

Weetje
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Weetje

De chirurgen hebben beloofd er hard aan te 
gaan werken om te zorgen dat dat minder 
wordt en de mensen zo snel mogelijk te 
opereren. We wensen hen die met pijn op 
die wachtlijst staan erg veel sterkte toe. 
Want bij deze situatie is de pijn door irritatie 
van die zenuw juist de indicatie om het 
kuitbeenkopje te verwijderen.

2. Wat adviseert de vereniging m.b.t. deelname 
aan het MO-Ped onderzoek? Wij vinden het 
een erg moeilijke beslissing om te nemen voor 
en over ons kind met HME-MO. Aan de ene 
kant is het natuurlijk een uitgelezen kans om 
mogelijk een medicijn te ontwikkelen dat de 
verschijnselen van HME-MO kan remmen. 
Zodat die vervelende osteochondromen en de 
vergroeiingen die ze veroorzaken niet verder 
groeien of misschien wel te voorkomen zijn. 
Aan de andere kant: wat 
doe ik mijn kind aan?

Een pasklaar advies van de HME-MO 
Vereniging zult u niet krijgen. Maar we 
zullen u wel alle informatie die u wilt 
hebben objectief verstrekken. U zult zelf 
op basis van de informatie de beslissing 
moeten nemen of uw kind mee gaat doen 
met het onderzoek. Wanneer u kenbaar 
maakt dat u geïnteresseerd bent wordt 

u opgeroepen voor een gesprek bij de 
orthopedisch chirurg, drs. van der Zwan of 
dr. Ham. Zij zullen u alle informatie over het 
onderzoek en het programma voor dit twee 
jaar durend onderzoek geven. Elders in deze 
Newsflash, onder de rubriek “Onderzoek 
en Ontwikkeling bij HME-MO”, staat meer 
informatie over het MO-Ped onderzoek.

3. In hoeverre kan deze zeldzame 
aandoening een leerling belemmeren in het 
onderwijsproces?

De belemmering van kinderen met 
HME-MO in het onderwijsproces kan per 
situatie verschillend zijn. De verschijnselen 
van HME-MO zijn ook verschillend van 
aard. Kinderen die regelmatig op controle 
gaan in ons Expertisecentrum (OLVG 
Amsterdam) zullen naar verwachting 
ook wel geopereerd worden. Dat kan 
zijn vanwege het verwijderen van een 
osteochondroom of een correctieve 
operatie van een vergroeiing. De frequentie 
hiervan is ook verschillend. Maar dat 
ze door operaties afwezig zullen zijn, is 
dan vrijwel zeker. Ook het herstel na een 
operatie zal de nodige aandacht vragen. 
Een vak dat nogal eens problemen geeft is 
gym. Hierover kan de leerkracht soms een 

verkeerde inschatting maken. Het volledig 
meedoen met alles tijdens de gymles zal 
vaak problemen geven. Helaas komt het 
regelmatig voor dat kinderen een lage 
beoordeling krijgen voor hun prestaties 
tijdens de gymles omdat het resultaat 
minder is dan dat van hun klasgenoten. 
Terwijl ze eigenlijk een hoge beoordeling 
verdienen, gezien hun inspanning. In 
2014 hebben wij een facsheet voor 
de leerkrachten in het basisonderwijs 
opgesteld. Daarmee kan het gesprek van 
ouders met een kind met HME-MO met 
de leerkracht ondersteund worden. Die 
factsheet staat op onze website 
(www.hme-mo.nl) onder de Vereniging 
en daarna onder Communicatiemiddelen. 
Daarin staan de mogelijke implicaties voor 
de kinderen en de leerkracht.

ZorgvakantieWijzer
Iedereen wil zo nu en dan wel eens 
lekker op vakantie. Maar voor chronisch 
zieken, senioren en lichamelijk en 
verstandelijk gehandicapten kan dit een 
drempel vormen omdat je bijvoorbeeld 
afhankelijk bent van zorg en/of hulp. 
Het kan zijn dat de accommodatie 
aan bepaalde eisen dient te voldoen 

(bijv. toegankelijk voor een rolstoel 
of anti-allergeen). Misschien dient er 
zorg geregeld te worden en/of heb je 
bepaalde hulpmiddelen nodig. 
Binnen deze Zorgvakantiewijzer vind 
je informatie die kan bijdragen aan het 
vinden, regelen en organiseren van een 
passende vakantie, ontspannen dagje(s) 
uit of bv. een kuur- en hersteloord. 

Lees voor meer informatie: 
https://www.zorghulpatlas.nl/
vakantie-gehandicapten/

Ervaringen gevraagd!
We weten allemaal hoe het is om te 
leven met HME-MO. Maar toch maakt 
niet iedereen dezelfde dingen mee. Of 
misschien wel en is het leuk om je eigen 
ervaringen te herkennen in die van 
anderen. Daarom zijn we op zoek naar 
jouw ervaringsverhalen over HME-MO. 
Gewone alledaagse dingen of misschien 
wel een bijzondere ontmoeting of 
gebeurtenis die je zou willen delen met 
de lezers van de Newsflash. Wanneer 
je dat prettig vindt, kan je verhaal ook 
geplaatst worden zonder je naam 
eronder. Je kunt je bijdrage sturen aan de 
redactie van de HME-MO Newsflash via 
info@hme-mo.nl.
Wij zijn benieuwd!

Ervaringen gezocht

IederIn / VUmc
  studentenvoorlichting

Een grote zaal vol tafels met om elke 
tafel een stuk of 10 stoelen. Het decor van 
de informatiemiddag door 
patiëntenverenigingen voor tweedejaars 
studenten geneeskunde van de VU in 
Amsterdam. Het doel van deze middag is 
om de studenten al vroeg in hun studie 
kennis te laten maken met wat het hebben 
van een chronische aandoening betekent 
voor de patiënt.
Iets wat ook wij belangrijk vinden. Daarom 
togen we, net als eerdere jaren, op een 

novembermiddag naar Amsterdam. Tafel 
uitzoeken, spullen neerleggen en dan 
wachten op de studenten. Na een 
algemeen verhaaltje van de organisatie van 
de middag waren er 2 gespreksrondes met 
telkens zo’n 8 tot 10 studenten.
Onze eerste ronde bestond dit keer uit 
zij-instromers. Die zijn er blijkbaar ook bij 
geneeskunde. Al drie jaar studie achter 
de rug hebben en dan toch besluiten om 
er nog 10 jaar achteraan te doen…. Maar 
zoals een van de studenten zei: “Tegen de 

tijd dat wij klaar zijn moeten we tot ons 
tachtigste werken. Dus dan maken die 
paar jaar extra niet zoveel uit.” Het was een 
belangstellende groep en de vragen die ze 
na onze inleiding stelden gingen over van 
alles. Hoe werkt het nou precies, heb je er 
veel last van in het dagelijks leven, hoeveel 
patiënten zijn er, is er geen medicijn, hoe 
zit het met de zorg enz. enz. Het was een 
levendig gesprek en voor we het wisten 
was de tijd om en moesten de groepen 
wisselen. 

  Welke 

(bijzondere) ontmoeting 

wil jij delen?   
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Colofon
LID OF DONATEUR WORDEN

U kunt lid worden als u zelf HME-MO hebt of een 

eerste- of tweedelijns verwant bent of op een andere 

manier een relatie hebt met iemand met HME-MO. 

Het lidmaatschap bedraagt minimaal 25 euro per jaar.

Iedereen die onze vereniging op een andere manier 

wil steunen, kan donateur worden voor een zelf te 

bepalen bedrag. Donateurs die meer dan 20 euro per 

jaar doneren krijgen ook tweemaal per jaar de HME-MO 

Newsflash toegezonden.

Aanmelden kan via onze website www.hme-mo.nl 

of via het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is 

bij ons secretariaat. Als dank voor uw aanmelding 

ontvangt u gratis de informatie-dvd over HME-MO.

MUTATIES

U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om 

wijzigingen in uw adres- of bankgegevens of 

e-mailadres zo spoedig mogelijk door te geven aan 

ons secretariaat. Dit kan bij voorkeur per e-mail naar 

info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760.

BETALINGSBEWIJS AANVRAGEN

Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van 

een patiëntenvereniging. Wilt u ten behoeve van uw 

zorgverzekering een betalingsbewijs ontvangen? Vraag 

dit dan aan bij ons secretariaat via info@hme-mo.nl of 

telefonisch op 0516-451760.

CONTRIBUTIE

De contributie voor de HME-MO Vereniging bedraagt 

minimaal 25 euro per jaar. Bij uw aanmelding 

geeft u aan welk bedrag u elk jaar aan contributie 

wilt betalen. Tevens kunt u ons machtigen om de 

contributie door middel van automatische incasso te 

innen. Indien u ons daarvoor niet heeft gemachtigd, 

dan ontvangt u van ons een factuur.

GIFTEN

De HME-MO Vereniging is financieel afhankelijk van 

contributies, donaties en subsidies. Iedere financiële 

bijdrage in de vorm van een gift is dan ook van harte 

welkom. Dit stelt ons in staat om meer te doen t.b.v. 

de HME-MO patiënten. Als u overweegt om ons 

te verblijden met een gift is het goed te weten dat 

wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

zijn. Bij het overmaken graag aangeven welk doel 

u wilt steunen: Kinderactiviteiten, voorlichting of 

onderzoek.

EXPERTISECENTRUM HME-MO

Het OLVG te Amsterdam is door de minister van VWS 

aangewezen als expertisecentrum zeldzame ziekte 

voor HME-MO. 

In het OLVG zijn meer dan meer dan 800 HME-MO 

patiënten (kinderen- en volwassenen) onder 

behandeling; gezien de zeldzame aard is dat zeer 

veel. Diverse afdelingen en disciplines hebben 

hierdoor veel ervaring opgedaan met HME-MO. 

Denk daarbij aan de afdeling Orthopedie, Radiologie, 

de verpleegafdelingen (incl. de kinderafdeling), 

de operatieafdeling, de gipskamer, Psychologie, 

fysiotherapie, pijnpolikliniek etc.

Iedere donderdag is er een HME-MO spreekuur. 

Wilt u hiervoor een afspraak maken? Bel met 

020-5993052 en geef aan dat u of uw kind 

HME-MO heeft. Bij de eerste afspraak worden ook 

röntgenfoto’s gemaakt; houd daarom rekening met 

een langer consult. Neem ook een verwijsbrief van 

uw huisarts of behandelend arts mee.

Het LUMC te Leiden is expertisecentrum voor in het 

algemeen bot- en wekedelentumoren.

Voor kwaadaardige ontwikkeling van exostosen/

osteochondromen tot chondrosarcomen (ongeveer 

5%) bij volwassenen is behandeling in 4 aangewezen 

academische centra vereist: UMCG, LUMC, UMC 

St. Radboud en AMC. Via het OLVG wordt hiermee 

samengewerkt. Specialisten kunnen hierbij 

advies vragen bij de Nederlandse Commissie voor 

Beentumoren www.beentumoren.nl.

UITGAVE

De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van de 

HME-MO Vereniging Nederland.
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U mag het gesprek 
met uw zorgverlener 
opnemen, wist u dat?
Eind 2017 is er een wet aangenomen 
waarin staat dat u als patiënt altijd een 
geluidsopname mag maken van het gesprek 
met uw zorgverlener in de spreekkamer. 
U kunt het gesprek dan thuis nog eens rustig 
naluisteren en indien gewenst delen met uw 
naaste(n). Dit kan fijn zijn als u het bijvoorbeeld 
lastig vindt om informatie te onthouden of 
te begrijpen, of wanneer u op basis van de 
informatie een keuze moet maken voor een 
behandeling.

Een belangrijk gegeven is dat toestemming 
van de zorgverlener voor het maken van de 
opname niet (meer) noodzakelijk is. Uiteraard 
is het wel zo netjes om uw zorgverlener 
van te voren in te lichten. Dat kan misschien 
even spannend zijn, vooral wanneer u uw 
zorgverlener al een tijdje kent. Toch is het 
raadzaam uw behoefte kenbaar te maken en 
samen tot afspraken te komen.

Een opname maken en gebruiken
Het gesprek neemt u op met de dictafoon 
op uw telefoon of tablet. Dit is over het 
algemeen voor iedereen goed te doen. De 

meeste telefoons en tablets beschikken 
standaard over een dictafoonapplicatie. Zo 
niet, dan kunt u een dictafoon downloaden 
via bijvoorbeeld de Appstore of Google Play.

Vervolgens mag u de opname zélf gebruiken 
en delen met uw naast(n). Het is zonder 
toestemming van uw zorgverlener niet 
toegestaan om de opname openbaar te 
maken en (online) te delen met een groter 
publiek, bijvoorbeeld op Facebook. De 
opname is voor gebruik binnen de privékring.

Uit de Nieuwsbrief van stichting Pijn-Hoop

Weetje

In de tweede groep geen zij-instromers, 
maar ‘gewone’ tweedejaars. Hier 
eveneens veel belangstelling en natuurlijk 
deels dezelfde vragen. Er werd even 
doorgepraat over medicijnonderzoek bij 
kinderen, over dat je als collega-artsen 
van elkaars kennis kunt profiteren en over 
dat er bij patiënten met een chronische 
aandoening heel veel kennis is waar 
je als arts gebruik van kunt maken. De 

studenten gaven aan dat er in de opleiding 
veel aandacht besteed wordt aan het 
echt luisteren naar patiënten en aan goed 
communiceren. Ook hier was de tijd al 
snel om en toen de meeste studenten al 
opgestapt waren bleef er nog een hangen 
met de vraag of hij iets persoonlijks mocht 
vragen. Of het hebben van HME-MO 
meegespeeld heeft bij een kinderwens. Na 
even nadenken daar een eerlijk antwoord 

op gegeven en er nog even over gepraat. 
Het was voor ons, en aan de reacties om 
ons heen te horen ook voor de andere 
patiëntenverenigingen, een waardevolle 
middag. Dus bij een volgende editie willen 
we graag weer aanwezig zijn.

Anja Posthuma
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