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Van de redactie
Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Hebt u ook zo genoten van dat eerste warme weekend in april? Lekker zonder jas 
naar buiten en de zon op je gezicht voelen. Naar ik hoorde zaten in stad en dorp 
de terrassen vol. In ons dorp hebben we weinig terrassen, maar daar waar ijs te 
verkrijgen is, was het ineens gezellig druk met allemaal mensen die hun eerste ijsje 
van het seizoen kwamen halen. Er zijn hier 2 van die plekken. Helaas is de mooiste 
(prachtige tuin met mooi uitzicht) niet echt makkelijk te bereiken: een enorm 
grindpad is met een handbewogen rolstoel beslist een uitdaging. Dus blijft over 
de plek op het dorpsplein, naast de geparkeerde auto’s. Maar ook daar schijnt de 
zon en is het ijs lekker. 

Dat mooie weer geeft gelijk energie voor de dagelijkse dingen en om nieuwe 
zaken aan te pakken.
Als vereniging zijn we natuurlijk druk bezig met de organisatie van de landelijke 
dag op 9 juni. Het belooft een interessante dag te worden, in een vernieuwde 
opzet met veel ruimte voor onderling contact. Voor de kinderen hebben we leuke 
activiteiten in petto. We hopen uiteraard u allen daar te ontmoeten!
In verband met de nieuwe wet (Algemene Verordening Persoonsgegevens) 
hebben we als bestuur het privacybeleid rondom persoonsgegevens aangepast. U 
leest daarover in “Nieuws van het bestuur”. 
Er is veelvuldig contact met het landelijke HME-MO expertisecentrum OLVG over 
allerlei zaken. Het is prettig om van u als leden te horen wat uw ervaringen zijn in 
het ziekenhuis en welke zaken er nog verbeterd zouden kunnen worden. Mocht u 
vragen of opmerkingen hebben, geef ze dan vooral aan ons door. Dan kunnen wij 
die tijdens onze overleggen aan de orde stellen. Samen kunnen we zo de zorg zo 
optimaal mogelijk maken. 
Velen van u volgen op o.a. de social media de ontwikkelingen rondom het 
onderzoek naar Palovarotene, een geneesmiddel dat mogelijk de groei van 
osteochondromen zou kunnen remmen. In de internationale MHE & HME & MO 
Support Group, waar ook een aantal van u lid van zijn, staat zelfs al dat mensen 
zich op kunnen geven om mee te doen aan een fase 2 onderzoek. Zover is het 
hier echter nog niet. In een vorige Newsflash hebt u kunnen lezen welke fasen er 
doorlopen moeten worden bij de ontwikkeling van een medicijn en hoe de stand 
van zaken hier is. De vereniging heeft wat dat betreft niet stilgezeten, verderop in 
de blad leest u wat er sindsdien gebeurd is.

In deze uitgave worden ook de kinderen niet vergeten. Misschien heeft één van 
jullie al in het ziekenhuis zo’n mooie spiraal gekregen met gekleurde schijven waar 
je allemaal stickers op kunt plakken. Franniez heet het en in de Kidsflash kun je 
lezen wie het bedacht heeft. En we zijn benieuwd naar wat jullie ervan vinden! De 
pen wordt ook deze keer weer doorgegeven en er is een mooie kleurplaat.

We wensen iedereen veel plezier bij het lezen van deze Newsflash!

Namens de redactie,
Anja Posthuma
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Eva de Waal (22) woont in Nijmegen en schrijft voor Newsflash 
over haar ervaringen hoe het is om HME-MO te hebben.

Hoesten, kortademigheid, koorts en erg moe zijn. Dit zijn 
niet de symptomen van HME-MO. Wel die van een long-
ontsteking, waar mijn zus begin december mee te kampen 
had. Rond kerst voelde ze zich zo beroerd dat ze na weken-
lang wankelen toch bij de huisarts aanklopte. De huisarts 
verwees haar direct door naar de Eerste Hulp. Vanuit daar 
belandde ze in ziekenhuis Rijnstate en mocht ze in dit 
ziekenhuis haar kerstdiner eten. We kwamen al gauw tot 
de conclusie dat dit nergens naar smaakte. Bovendien was 
dit de eerste keer dat Anne in het ziekenhuis lag, terwijl 
we toch een beetje ‘gewend’ zijn dat ik degene ben in een 
ziekenhuisbed.

Ik ben zeven keer in mijn leven geopereerd. Geen enkele keer 
was het een pretje. De nacht voordat de operatie gepland 
stond, sliep ik in een zee van cadeautjes die ik toen al gekregen 
had Met een grote knuffel vertrouwd tussen mijn armen, ging 
ik naar dromenland. Wetende dat ik de volgende dag naar 
narcoseland zou gaan. Eenmaal heb ik narcoseland niet bereikt 
toen bleek dat ik hoge koorts had. De operatie ging niet door 
en moest verzet worden. De andere keren verstoorde koorts 
niet de geplande operatie. Altijd, keer op keer, liep ik het OLVG 
Ziekenhuis in Amsterdam binnen met aan de ene hand mijn 
moeders hand en aan de andere hand mijn vaders hand. Dat 
was mijn veilige haven. Zonder hen had ik het niet gekund. 
Zeker niet op zo’n jonge leeftijd. Het zien van het gezicht van 
mijn zus, na de operatie, gaf mij nog meer steun.

Mijn laatste operatie was in 3HAVO, alweer een tijd geleden. Ik 
heb mijn HAVO zonder vertraging af kunnen ronden. Vervol-
gens heb ik vier jaar Journalistiek in Utrecht gestudeerd en ben 
ik met een 9 afgestudeerd. Nu studeer ik twee jaar Franse Taal en 
Cultuur aan de universiteit in Nijmegen. Een simpele rekensom 
toont aan dat ik al acht jaar niet meer geopereerd ben. Toch 
wordt de mogelijkheid tot opereren elke keer geopperd als ik 
dokter Ham in Amsterdam bezoek. Ik heb er in die acht jaar 
namelijk wel wat pijnlijke plekken bij gekregen. Er verschijnen 
bulten op mijn vingers, die helemaal niet thuishoren op vingers 
die het liefst druk bezig willen zijn: journalistiek willen bedrijven, 
willen schrijven en willen sporten. Bulten zorgen er soms voor 
dat mijn vingers minder druk bezig kunnen zijn dan ze zouden 
willen. Daarnaast is mijn kromme rug – door de scoliose – ook 
een pijnpunt. En ook mijn benen vertonen af en toe drukkende 
gevoelens, wetende dat zich nieuwe bulten aan het vormen 
zijn.

In september vertrek ik voor mijn studie tot half januari naar 
Aix-en-Provence in Frankrijk om daar aan de universiteit te gaan 
studeren. In mei bezoek ik dokter Ham voor de laatste keer. 
Daarna zie ik hem pas weer in het nieuwe jaar als ik terug ben 
gekeerd in Nederland. 

Hoewel mijn zus nog herstellende is van haar longontsteking, 
werkt ze alweer fulltime. Ik hoop dat ook voor mij de pijn niet 
erger wordt. Gelukkig ervaar ik minder pijn als ik sport. Ook 
het denken aan leuke dingen, betekent voor mij een duwtje in 
de rug. Zoals in september naar Aix gaan: vivre la belle vie en 
France! Santé (gezondheid)!

Eva

Gezondheid

Column Eva
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Nieuws van het bestuur
Ledenaantal
We zijn blij te kunnen melden dat de groei er nog steeds inzit 
bij onze vereniging. Op 31 december 2017 stond de teller op 
280 leden en 25 donateurs. Een toename in 2017 van 16 leden 
en 2 donateurs. Het is goed om te weten dat zoveel mensen 
het werk van de vereniging belangrijk genoeg vinden om het te 
steunen met een lidmaatschap.

Samenstelling kerngroep
In de vorige Newsflash werd het al even genoemd: er was con-
tact met iemand die de kerngroep zou willen komen verster-
ken. Inmiddels draait Mirjam Jansen op de Haar al een aantal 
maanden mee. Ze houdt zich o.a. bezig met de Newsflash en 
we zijn erg blij met haar inzet. Verderop stelt zij zichzelf nog 
even aan u voor.
Jolanda Broos is ook jarenlang een actief lid van onze kerngroep 
geweest, maar zij heeft aangegeven dat het voor haar tijd was 
om zich met andere dingen bezig te gaan houden. We zijn heel 
blij met alles wat ze voor de vereniging gedaan heeft. 

Algemene ledenvergadering
Wanneer u dit leest, is de algemene ledenvergadering alweer 
achter de rug. Het bestuur is blij met het vertrouwen van de 
leden die ook deze vergadering geen aanmerkingen gemaakt 
hebben op het beleid van de vereniging.

Medicijnontwikkeling voor 
HME-MO
Misschien volgt u via Facebook de stand van zaken rondom 
de ontwikkeling van het middel Palovarotene door de firma 
Clementia. Over de situatie en contacten in Nederland leest u 
meer in de rubriek “Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied 
van HME-MO” verderop in deze Newsflash. 

HME-MO Expertisecentrum 
OLVG
De afgelopen tijd is er overleg geweest met diverse geledin-
gen binnen het OLVG. De laatste maanden met de afdeling 
orthopedie en met de Raad van Bestuur. Belangrijkste is dat de 
situatie van het HME-MO Expertisecentrum in het OLVG extra 
aandacht krijgt van de Raad van Bestuur. Er wordt gekeken hoe 
deze positie verder uitgebouwd kan worden zodat aan de eisen 
voldaan wordt zoals aangegeven bij de erkenning door de 
minister.
Verder zijn er nog een aantal praktische zaken aan de orde 
gekomen. 
Als eerste de helaas nog steeds lange wachttijd voor kinderen 
voor een operatie. Dit heeft alles te maken met het organisato-
rische probleem dat er op dit moment te weinig uren beschik-
baar zijn in het rooster van de operatiekamers. Er wordt hard 
gewerkt om op korte termijn tot betere afspraken te komen 
met degenen die verantwoordelijk zijn voor dit rooster.
Een andere probleem is de wachttijd voor een eerste consult 
voor nieuwe HME-MO patiënten. Deze consulten nemen meer 

tijd in beslag dan gewone consulten. Op de poli doen mensen 
hun uiterste best om creatief met de beschikbare tijd om te 
gaan om alles zo goed mogelijk in te plannen. 
Bij het overleg werd de mogelijkheid genoemd om de zoge-
naamde E-Health te benutten. O.a. zijn beeldschermconsulten 
ter sprake gekomen. Dit zou een mogelijkheid zijn voor bijvoor-
beeld controles na operaties. Via een beeldscherm kan ook de 
operatiewond bekeken worden. Een voordeel voor de patiënt 
is dat er dan niet naar Amsterdam gereisd hoeft te worden. Een 
dergelijke oplossing zou ook gebruikt kunnen worden voor de 
verpleegkundige anamnese bij een opname in West. Het is niet 
fijn om voor zo’n gesprekje van 10 minuten apart naar het zie-
kenhuis te moeten komen. Er is afgesproken dat er een project 
gestart wordt om deze mogelijkheid verder te onderzoeken.
Als laatste is de wachttijd voor een operatie in combinatie met 
dr. Kanhai in Alkmaar besproken. Deze is inmiddels onaccep-
tabel lang. Het lastige is dat dit soort operaties (rondom het 
kuitbeenkopje) risicovol zijn omdat de nervus perineus (een 
belangrijke zenuw) zich in het operatiegebied bevindt. Een 
beschadiging van deze zenuw kan leiden tot bv. een klapvoet. 
Door de ervaring en kundigheid van beide chirurgen zijn er bij 
de operaties die zij uitgevoerd hebben nauwelijks complicaties. 
Een willekeurige plastisch chirurg of neurochirurg kan dit niet 
zomaar overnemen. Dat de wachttijd voor deze ingrepen zo 
lang is, komt ook doordat dr. Ham dit op zijn vrije dagen doet. 
Uiteraard is dat een onwenselijke situatie. Er is afgesproken dat 
er zo snel mogelijk een oplossing gezocht gaat worden voor dit 
probleem.

HME-MO dag
Nog een paar weken en het is weer zover: de landelijke HME-
MO dag. Er wordt hard gewerkt aan de organisatie hiervan. 
Hopelijk hebt u de datum 9 juni al in uw agenda gereserveerd. 
In dit blad kunt u lezen wat er op het programma staat en hoe 
u zich op kunt geven.

Giften
De afgelopen periode werden we door de familie Uunk verrast 
met een gift van € 50,-- . Onze zeer hartelijke dank hiervoor! 
Er zijn diverse leden die een hoger bedrag overmaken dan het 
minimum van 25 euro. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 
Degenen die dat doen willen we hartelijk danken.
Mocht u (of iemand die u kent) ook van plan zijn om een gift te 
doen aan de vereniging, dan is het goed om te weten dat onze 
vereniging een ANBI erkenning heeft waardoor giften aan ons 
aftrekbaar zijn van de belasting.
Ook een gift aan de Stichting HME-MO Onderzoeksfonds is zeer 
welkom. Ook deze stichting heeft een ANBI erkenning. 
Tevens is het mogelijk de vereniging of Stichting in een testa-
ment op te nemen.

AVG (Algemene Verordening 
Persoonsgegevens)
Deze nieuwe privacy wetgeving heeft ook consequenties voor 
ons als patiëntenvereniging. 
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Nieuws van het bestuur
We hebben als bestuur een Privacyreglement opgesteld. Dat 
kunt u vinden op onze website.

Nieuwe leden die zich aanmelden zullen niet meer gevraagd 
worden wie er in dat gezin HME-MO hebben en welke geboor-
tedatum ze hebben. Er wordt uitsluitend gevraagd naar de 
persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, email-
adres en hoeveel mensen met HME-MO in dat gezin wonen. 
Aan degenen die toestemming geven voor een automatische 
incasso zal het bankrekeningnummer gevraagd worden.
De oude persoonlijke gegevens van bestaande leden zullen 
opgeschoond worden zodra wij een nieuwe ledenadministratie 
gaan opzetten. Voor nu zou dat erg veel handwerk beteke-
nen. Wel zal de ledenlijst die betrokken bestuursleden krijgen 
opgeschoond worden tot de hoogst noodzakelijke persoons-
gegevens.

Ook is er een nieuwe vrijwilligersovereenkomst opgesteld. 
Daarin staat o.a. dat de vrijwilligers van de vereniging zorgvul-
dig en vertrouwelijk om moeten gaan met de persoonsgege-
vens. Deze nieuwe vrijwilligersovereenkomsten worden door 
betrokkenen en de voorzitter van de vereniging ondertekend.

Een ander document dat uit deze nieuwe privacywetgeving is 
voortvloeit, is een verwerkingsovereenkomst. Hierin is gere-
geld dat andere organisaties die met onze persoonsgegevens 
werken verplicht zijn beveiligingsmaatregelen te nemen. Maar 
ook zullen zij vertrouwelijk en zorgvuldig om moeten gaan met 
de persoonsgegevens. Zo’n verwerkersovereenkomst moet 
getekend worden door de organisatie die gegevens verwerkt 
en het bestuur.
Voor zo’n verwerkingsovereenkomst komen in aanmerking de 
vormgever van onze Newsflash die ook de adressering voor 
haar rekening neemt. Maar ook onze websiteprovider. Aan onze 
website zit namelijk op dit moment de ledenlijst gekoppeld, 
evenals een programma voor het opstellen en verzenden van 
de emailnieuwsbrief.

Studentenvoorlichting: Een 
korte impressie en alweer 
geen foto…
Op maandag 18 december organiseerden VU Medisch Cen-
trum en Ieder(in) de inmiddels traditionele voorlichting voor 
2e jaars studenten geneeskunde. De bedoeling is dat zoveel 
mogelijk patiëntenverenigingen van chronische aandoeningen 
met studenten in gesprek gaan. Als eerste natuurlijk over wat 
hun aandoening inhoudt, maar daarnaast ook over hoe dat 
nou gaat in het dagelijks leven en waar men tegenaan loopt in 
de gezondheidszorg,
Namens de HME-MO Vereniging zijn twee bestuursleden die 
dag naar Amsterdam getogen voor de middagsessie. We trof-
fen een grote zaal aan met daarin allemaal tafels met een stuk 
of tien stoelen eromheen. Op 1 van de tafels stalden we onze 
spullen uit, gingen op zoek naar wat te drinken en maakten on-

dertussen kennis met mensen van andere patiëntenverenigin-
gen. Na een kwartiertje kwamen de studenten binnen op zoek 
naar iets waar ze wel wat meer van wilden weten. Opvallend 
was dat de jongens en de meiden aparte groepen vorm-
den… De eerste groep aan onze tafel was een jongensgroep. 
Ze waren direct verdiept in de folders die we meegenomen 
hadden. Al voor de officiële aanvangstijd waren we uitgebreid 
in gesprek. Er werd van alles gevraagd. Hoe zit dat nou precies 
met die erfelijkheid, wat zijn de effecten in het dagelijks leven, 
ben je echt elk jaar je eigen risico kwijt, heb je veel pijn, hoe zit 
het met onderzoek, zijn er mogelijkheden voor embryoselectie 
en nog veel meer. Het kostte geen moeite om het half uur te 
vullen. Tussendoor kwamen we ook nog te weten hoe zij hun 
studie ervaren en welke richting ze op wilden. Op hun vraag of 
er nog tips waren die we hen mee wilden geven hebben we 
geantwoord dat het voor een patiënt belangrijk is dat artsen 
gebruik maken van elkaars deskundigheid. Het is immers niet 
mogelijk om alles van elke aandoening te weten. En vergeet 
niet dat er bij veel chronische patiënten veel kennis over hun 
aandoening en behandeling aanwezig is. Gebruik ook die 
kennis.
De tweede groep was een meidengroep. Ook zij hadden allerlei 
vragen, maar werden ook persoonlijker: speelde HME-MO een 
rol bij een kinderwens? Hoe is het om als middelbare scholier 
met je klasgenoten om te gaan? Kun je elke baan kiezen die je 
wilt? Ook hen hebben we de tips meegegeven die we bij de 
eerste groep genoemd hadden. 
Voor ons was het een interessante en boeiende middag. We 
hebben genoten van het enthousiasme van de studenten en 
hun oprechte belangstelling. Te laat bedachten we dat het leuk 
zou zijn om een foto te maken van zo’n hele zaal vol studenten 
die druk in gesprek waren, maar voor een volgende gelegen-
heid staat dat zeker op ons lijstje. 

Enkele jaren zijn wij al lid van dit samenwerkingsverband. Mo-
menteel loopt ook nog het Voucherproject bij deze organisatie. 
Dit betekent dat tot het einde van dit jaar verschillende projec-
ten in dit kader zijn opgezet. 
Voor de continuïteit van dit samenwerkingsverband na 2018 
is afgesproken een eigen vereniging te organiseren. Die zal 
als een soort koepel gaan functioneren voor chronische pijn. 
Immers bij HME-MO is de chronisch pijn een belangrijk gevolg 
en de impact hiervan is groot, is uit onderzoek gebleken. 
De statuten hiervoor zijn inmiddels gereed. Er moet nog wel 
het e.e.a. geregeld worden alvorens wij een handtekening 
zetten voor ons lidmaatschap van deze vereniging. Zo zal eerst 
duidelijk moeten worden wat het beleidskader gaat worden. 
Wat betreft het beleid vanaf 2019 is al wel een inventarisatie 
bezig. Vanuit onze vereniging is aangegeven dat we graag 
meer aandacht willen voor pijn bij kinderen. Hiervoor is geen 
beleidskader beschikbaar en dat is iets wat we wel graag willen.
Een ander punt wat nog onduidelijk is, is hoe hoog de contri-
butie voor ons gaat worden. 

SWP (Samenwerkingsverband 
Pijnpatiënten naar één stem)
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Nieuws van het bestuur
De SWP is betrokken bij allerlei al dan niet professionele verban-
den. Zo maken zij deel uit van de Europese pijnalliantie Europe 
(PAE). Zij hebben een rapport uitgebracht over chronische pijn. 
Ook worden er regelmatig enquêtes uitgezet waarvoor de 
medewerking van chronische pijnpatiënten gevraagd wordt. 
Momenteel staat er één op de website van SWP, 
https://www.pijnpatientennaar1stem.nl/
De SWP heeft ook cursussen opgezet. 

Onlinecursus Omgaan met pijn. 
Deze is samen met Spierziekten Nederland opgezet. Het doel 
van de cursus is informatieverstrekking over en rondom chroni-
sche pijn voor patiënten en praktische mogelijkheden in kaart 
brengen. Als lid van de HME-MO Vereniging kunt u meedoen 
met deze cursus. Die is gratis, zie onder de link: https://www.
pijnpatientennaar1stem.nl/onlinecursus-start/

Cursus Sterk met PIJN
De cursus is recent opgezet en een dertigtal vrijwilligers zijn 
opgeleid om deze cursus te gaan geven. Het is een zelfmanage-

mentcursus voor mensen met chronische pijn. In het najaar 
start de eerste cursus. Meer informatie in het kader hieronder.

Zorgstandaard Chronische Pijn
De officiële versie van de Zorgstandaard Chronische Pijn (ZS) 
verscheen in maart 2017. Er worden diverse zorgmodules 
en richtlijnen beschreven die in Nederland als uitgangspunt 
dienen bij de behandeling van chronische pijn. Deze ZS is tot 
stand gekomen in samenwerking met verschillende beroeps-
groepen die te maken hebben met chronische pijn.
Het SWP heeft inmiddels ook een patiëntenversie ontwikkeld 
van deze ZS. Deze patiëntenversie is gedrukt en beschikbaar. 
Op onze landelijke HME-MO dag, 9 juni in Utrecht, zal deze ook 
beschikbaar zijn.
Over deze patiëntenversie is ook een flyer gemaakt.
Voor alle lezers is deze flyer bij deze HME-MO Newsflash 
gevoegd.

Het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland

Als HME-MO Vereniging zijn wij al enkele 
jaren lid van het Samenwerkingsverband 
Pijnpatiënten naar één stem (SWP). Door 
de SWP is een cursus ontwikkeld over 
het omgaan met pijn. Over de opzet 
van de cursus hebben we mee kunnen 
praten. Het is een algemene cursus en is 
niet gebonden aan een bepaalde ziekte. 
Daarom is het ook zeker geschikt voor 
mensen met HME-MO. Wanneer iemand 
wil deelnemen, dan graag rechtstreeks 
aanmelden via de website  https://www.
pijnpatientennaar1stem.nl/projecten/
cursus-sterk-pijn/ 
Omdat wij lid zijn van het samenwer-
kingsverband SWP betaalt u slechts € 
60,- voor in totaal 10 bijeenkomsten 
van 2 uur. De eerste bijeenkomst is in de 
gemeente Haarlemmermeer en start 17 
oktober.
Zie voor meer info onderstaand nieuws-
bericht.

Aanmelden mogelijk voor cursus 
Sterk met Pijn 
Geïnteresseerden in de cursus ‘Sterk met 
Pijn’ kunnen zich opgeven voor de eerste 
cursussen die beginnen in het najaar van 
2018. Dan start de eerste lichting opgelei-
de cursusbegeleiders, verspreid over het 
land. Ken je iemand met chronische pijn 
of heb jezelf chronisch pijn? En ben je op 
zoek naar tips, erkenning en herkenning 
van de klachten? Wij helpen je graag op 

weg met deze zelfmanagementcursus. 
Sterk met Pijn is gericht op het leren 
omgaan met chronische pijn. De cursus 
is opgezet vanuit het Samenwerkings-
verband Pijnpatiënten naar één stem. 
Dit is een netwerk van 18 verschillende 
patiëntenorganisaties die te maken 
hebben met chronische pijn. Deze cursus 
is exclusief voor leden van de patiëntenor-
ganisaties die hierbij zijn aangesloten. De 
eigen bijdrage is 60 euro, deze wordt door 
sommige zorgverzekeraars vergoed. 

Inhoud Sterk met Pijn 
Thuis, op je werk, familie of vrienden, men 
begrijpt niet wat chronische pijn met je 
doet. Je dagelijks leven is inmiddels be-
hoorlijk ontregeld. De begeleiders onder-
steunen in je zoektocht om de regie weer 
in eigen hand te nemen. Sleutelwoorden 
zijn: ondersteunen, eigen mogelijkheden 
zoeken en zelf én samen doen. De cursus 
Sterk met Pijn is laagdrempelig, leert je 
nieuwe wegen ontdekken en omgaan 
met chronische pijn. Een stap naar zelf-
redzaamheid. 

Onderwerpen
Chronische pijn / Oorzaken en herken-
ning / Wat betekent chronische pijn 
hebben / Communicatie met je huisarts 
/ Communicatie met jezelf en omgeving 
/ Kijken naar je mogelijkheden / Partner-
bijeenkomst / Wat kan ik zelf doen en hoe 

ga ik hierna verder 
De cursus kent tien 
bijeenkomsten van 
twee uur: een intro-
ductiebijeenkomst 
(naasten zijn ook 
welkom), acht cursusbijeenkomsten 
(inclusief partnerbijeenkomst) en een 
terugkombijeenkomst, drie maanden na 
afloop van de cursus. Wekelijks bespreken 
we oefeningen voor thuis. We werken met 
minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers 
en vragen een actieve houding. De cursus 
biedt volop gelegenheid om ervaringen 
met elkaar te delen. 

Begeleiders 
De cursus wordt begeleid door speciaal 
hiervoor getrainde vrijwilligers. Zij werken 
vanuit hun eigen ervaringsdeskundig-
heid. Zij hebben zelf ook last (gehad) van 
chronische pijn. Voorwaarde om cursus-
begeleider te zijn, is dat zij goed met hun 
klachten hebben leren omgaan. 
De cursusdata staan vermeld op de 
website van Pijnpatiënten naar één stem. 
Aanmelden is mogelijk door het intake-
formulier in te vullen en te mailen naar 
cursus@sterkmetpijn.nl. Zodra bekend is 
of er bij jou in de buurt een cursus start, 
informeert de betreffende cursusbegelei-
der je over onder meer de locatie 
en cursusdata.

Nieuw bij SWP: de cursus “Sterk met Pijn”.
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Vraagbaak

1. Graag wil ik jullie een vraag voorleggen over wat ik kan doen 
met een keuring bij het UWV. Ik ben 24 jaar oud. Ik ben bekend 
met HME-MO en had altijd een Wajong-uitkering. Maar dan 
moet ik toch wel regelmatig naar het UWV voor controle en 
herkeuring. Ook nu weer. Maar hoe kan ik dat aanpakken? Is 
er begeleiding voor dit soort gesprekken mogelijk, misschien 
vanuit de vereniging?
Beste HME-er, elke keer toch die spanning om naar het UWV te 
gaan is niet prettig. Het ligt er ook aan of je eerder goede ervaringen 
hebt gehad of niet. Wat wij je kunnen aanraden is om begeleiding 
te vragen aan MEE. Deze organisatie is een coöperatieve vereniging 
van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. Zij 
ondersteunen mensen met een allerlei beperkingen, waaronder 
fysieke beperkingen. Dit doen zij via hun netwerk van cliënton-
dersteuners. Voor meer informatie en zoeken naar het regionale 
MEE-organisatie kijk op www.mee.nl

2. Al geruime tijd heb ik last van mijn ribben, vooral aan de 
linker kant ergens aan de middelste rib. Nu ben ik al in het 
OLVG geweest en er zijn röntgenfoto’s en een MRI gemaakt. Er 
zit inderdaad een vervelende exostose die best wel groot is en 
naar binnen toe groeit. Daarom heb ik er ook zo’n last van. We 
hebben besloten dat die exostose verwijderd gaat worden. Nu 
wacht ik op de oproep voor deze operatie. Kunt u mij nog iets 
meer vertellen over zo’n operatie aan een rib?
Het is zeker vervelend dat je zo’n last hebt van die exostose/oste-
ochondroom aan je rib. Het operatief verwijderen van zo’n groot 
osteochondroom is best wel ingewikkeld. Wanneer de oste-
ochondroom wat naar binnen groeit en ook wat verkleefd zit dan 
prikt hij in de long. Bij een zogenaamde “thoracoscopie” (kijkopera-
tie van de borstholte) is het mogelijk dat de long kunstmatig wordt 
“ingeklapt”. Wanneer de osteochondroom is verwijderd wordt de 
long weer “uitgeklapt”. Wel is het lastig dat er een zogenaamde 
pleuradrain wordt ingebracht. Die zit tussen de long en de wand en 
zorg ervoor dat eventueel vocht wordt afgevoerd door de slang in 

een pot. Meestal wordt de volgende dag een röntgenfoto gemaakt 
van je long en wanneer alles goed zit wordt de thoraxdrain verwij-
derd. Soms wordt het stukje rib waar de osteochondroom aan vast 
zit mee verwijderd. Dat kan je zonder problemen missen. Maar stel 
vooral je vragen aan je behandeld orthopedisch chirurg. Hij weet als 
geen ander wat je te wachten staat.

3. Mijn dochter van 7 jaar, die HME-MO heeft, klaagt de laatste 
tijd erg over pijn aan haar polsen. Het is erg moeilijk om hier 
mee om te gaan omdat de pijn moeilijk is te bestrijden. We 
geven haar paracetamol maar veel meer weten wij ook niet. 
Zijn er mogelijkheden om de pijn bij kinderen aan te pakken? 
Inmiddels staat zij wel op de wachtlijst om geopereerd te wor-
den aan haar pols(en).
Het is erg moeilijk wanneer je kind pijn heeft en je haar niet kunt 
helpen. De pijn is dan ook de indicatie om operatief in te grijpen. 
Hiervan mag je verwachten dat daarna de pijnklachten zijn vermin-
derd. 
Het vervelende is dat er geen specifiek beleid voor pijnbestrijding 
voor kinderen is. Er is pijnmedicatie voor volwassenen maar niet 
specifiek voor kinderen. Vaak wordt de volwassenmedicatie aan de 
kinderen aangeboden in verminderde dosering. We gaan wel aan 
de slag om het beleid voor kinderen met HME-MO duidelijker te 
krijgen.
In het rapport van het onderzoek naar de gevolgen van HME-
MO is beschreven hoe mensen de pijnproblemen zelf proberen te 
verminderen. Deze publicatie is te vinden in het besloten deel van 
onze website onder de titel “Hereditaire multiple exostosen/Multi-
ple osteochondromen en de gevolgen hiervan in Nederland” van 
John Ham en Jan de lange mei 2008, zie ook het aparte artikel in 
deze Newsflash op blz. 17. Verder is er een stichting Kind en Pijn. Die 
bestaat vooral uit professionals. 
Op hun site staat een prima artikel over niet medicamenteuze pijn-
behandelingen bij kinderen. U kunt dit vinden onder de link:
 http://www.kind-pijn.org/pijnbestrijding.htm

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 één van de 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.

Even voorstellen

Mijn naam is Mirjam Jansen op de Haar. Ik ben 46 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen 
waarvan 1 dochter van 9 jaar met HME-MO.
De ziekte komt niet voor in de familie en we weten er dus nog vrij weinig van af. 
Dit is de reden dat ik mij heb aangemeld voor de kerngroep, waarbij ik o.a. zal 
meewerken als redactielid aan de NewsFlash.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als fondsenwerver voor verschillende orga-
nisaties, met name in ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg. 

Een hartelijke groet,
Mirjam Jansen op de Haar
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Onderzoek
Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO
In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire Multi-
ple 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?

Zoals u misschien al eerder hebt gelezen wordt er door het Canadese farmaceutische bedrijf Clementia in een aantal landen 
klinisch wetenschappelijk onderzoek gedaan naar een medicijn (palovarotene) ter voorkoming en/of vermindering van oste-
ochondromen bij HME-MO. Dit heet het MO-PED onderzoek (Multiple Osteochondromen in Pediatrie)

Als HME-MO Vereniging Nederland worden we uitgebreid geïnformeerd door Clementia en twee vertegenwoordigers van de 
vereniging hebben zitting in het internationale Advies Panel van mensen met HME-MO en relaties van Clementia. 

Er zijn gesprekken gaande tussen Clementia en het OLVG in Amsterdam om dit onderzoek in Nederland te gaan doen. Tijdens dit 
onderzoek willen de onderzoekers van Clementia antwoord te krijgen op de vraag of palovarotene inderdaad HME-MO zal vermin-
deren bij kinderen. 

Waarom duurt het zo lang?
Het opzetten van een klinisch wetenschappelijk onderzoek is op zich al niet eenvoudig. In Nederland zijn er  allerlei wettelijke eisen 
waaraan zo’n onderzoek moet voldoen. Wat het nog ingewikkelder maakt is dat in dit klinisch onderzoek het medicijn palovaro-
tene gegeven moet worden aan een groep kinderen, vanaf 2 jaar tot 14 jaar gedurende 2 jaar. Daarom dient er uiterst zorgvuldig 
gekeken te worden naar de opzet van dit onderzoek. Van de HME-MO Vereniging Nederland mag u verwachten dat wij u dit jaar 
regelmatig zullen informeren over de voortgang van de voorbereidingen.

Hoever zijn dan nu de voorbereidingen in het OLVG?
In het OLVG wordt nu gekeken of het praktisch haalbaar is om deze studie in het OLVG te realiseren, zie verder het artikel hieronder 
“Medicijnontwikkeling HME-MO in het OLVG”.

Hoe gaat het MO-PED Trial straks in zijn werk? 
Hebt u vragen over hoe Clementia het onderzoek dat MO-PED trial heet, heeft opgezet? Kijkt u dan op de site van Clementia naar 
de veel gestelde vragen over de MO-PED onderzoek onder clinical trials -> MO trial. De Nederlandse versie staat hier: 
http://clementiapharma.com/wp-content/uploads/2018/03/NL-MO-Ped-FAQs.pdf  
Tevens staat er een informatieve brief op de website van de oprichter van Clementia. Ook in het Nederlands. Zie verder hun web-
site voor meer informatie: http://clementiapharma.com/

Het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland

Medicijnontwikkeling HME-MO in het 
OLVG

Het OLVG in Amsterdam is benaderd om deel 
te nemen aan de palovarotene studie van de 
firma Clementia. Het betreft een zogenaam-
de fase 2 medicijn studie. Dit zal zeer zorgvuldig bekeken en 
opgezet worden. 
Er is een onderzoeksprotocol aangeboden van maar liefst 106 
bladzijden. Dit bestuderen is al een hele klus.
Wij zijn nu in de fase dat er gekeken wordt of het praktisch 
haalbaar is om deze studie in het OLVG te realiseren. Hierbij 

zijn we afhankelijk van vele andere afdelingen 
binnen het ziekenhuis en natuurlijk ook van de 
financiële haalbaarheid.
Daarna zal de medisch ethische toetsing com-
missie (METC) toestemming moeten geven als-
mede de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. 

Ik verwacht dat dit nog meer dan een half jaar gaan duren.
Wordt vervolgd dus.

Drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch chirurg OLVG, HME-MO 
Expertisecentrum
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LUMC, onderzoek op afdeling Pathologie
Leids UMC is het Expertisecentrum voor 
Bot- en Wekedelen-tumoren

Naast vele andere onderzoeksprojecten is men 
met het onderzoek naar sarcomen, waarover al 
eerder in de HME-MO Newsflash werd ge-
schreven, volop bezig. Zodra hier nieuws over is zullen we dit 
melden. (Dit onderzoek wordt gefinancierd met een zgn. VICI 
subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
onderzoek).

Prof. dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog. Hoogleraar afdeling Patho-
logie, 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. Inmiddels zijn de resultaten van 
het onderzoek geanalyseerd. Eerst wordt kort de achtergrond 
van het onderzoek uitgelegd. Daarna worden de resultaten 
samengevat. 

We hebben onderzoek gedaan naar twee dingen: de filterfunc-
tie van de nier en de binnenwand van bloedvaatjes. De nier 
heeft verschillende functies. Een van deze functies is om bloed 
te filteren. Daarom zitten er in de nier heel veel kleine filters. 
De filters houden – vergelijkbaar met een koffiefilter – grote 
deeltjes tegen en laten bijvoorbeeld water en kleine moleculen 
door. Deze filters bestaan uit verschillende lagen die weer uit 
verschillende stoffen bestaan. De stof die wij hebben onder-
zocht heeft bepaalde genen (EXT1 en EXT2) nodig om opge-
bouwd te kunnen worden. Deze genen zijn anders bij mensen 
met HME-MO. Dezelfde stof zit ook in de binnenwand van de 
bloedvaten in het hele lichaam.
De filterfunctie van de nier hebben we onderzocht door te 
kijken in de urine. Hier konden wij zien of bepaalde eiwitten 
die normaal door het filter worden tegengehouden toch in de 
urine terecht waren gekomen. Dit is weer te vergelijken met 

een koffiefilter waar een net een beetje gruis 
doorheen kan. Wij hebben hierin geen verschil 
gevonden tussen mensen met HME-MO en 
zonder HME-MO.
De bloedvaten hebben we onderzocht door 
met een kleine camera de kleine bloedvaatjes 
onder de tong te filmen. Deze techniek wordt 

wel meer gebruikt om de binnenwand van bloedvaten te on-
derzoeken. Ook hierbij zagen we geen verschil tussen mensen 
met- en zonder HME-MO. 

We hebben ook in historische data onderzocht of er een ver-
band is tussen nierziekten en het hebben van osteochondro-
men. Soms wordt bij mensen met een nierziekte een biopt (het 
afnemen van een klein stukje weefsel) van de nier gedaan. Dit 
biopt wordt dan onder de microscoop bekeken. Wij hebben 
van mensen die zowel een nierbiopt als een osteochondroom 
hadden gehad deze biopten nogmaals bekeken. Wij vonden 
geen verband tussen nierziekten en het hebben van een oste-
ochondroom. Wel zagen we in één nierbiopt een afwijking die 
kan passen bij afwijkingen van de stof die anders is bij mensen 
met HME-MO. Dat is slechts één keer eerder beschreven. Dit 
betekent dat mensen met HME-MO in principe geen nierziekte 
hebben. Andersom kan het wel zo zijn dat er een nierziekte is 
die bij een enkeling met HME-MO voor kan komen. Praktisch 
betekent dit enkel dat, mocht u ooit in contact komen met een 
nefroloog (nierdokter) via bijvoorbeeld uw huisarts, het belang-
rijk is om te vertellen dat u HME-MO hebt. 

Samengevat hebben we in dit onderzoek geen verschil gezien 
in filterfunctie van de nier en de binnenwand van de bloed-
vaten tussen mensen met- en mensen zonder HME-MO. Ook 
hebben wij geen verband gezien tussen nierziekten en het 
hebben (gehad) van een osteochondroom. Dat houdt in dat er 
dus geen verhoogd risico is op het hebben van een nierziekte 
bij HME-MO. Wel is het belangrijk om te vertellen dat u HME-
MO hebt als u ooit bij een nefroloog (nierdokter) zou komen.

Vanuit het hele onderzoeksteam willen we alle deelnemers 
nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet!

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’.

Prof. dr. Wim Wuyts, Centrum Medische Genetica, Universiteit /Uni-
versitair Ziekenhuis Antwerpen. Lid van onze Medisch Advies Raad
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OLVG Amsterdam, HME-MO Expertisecen-
trum

Osteochondromen ter plaatse van het 
kuitbeenkopje
Recent is er een subsidie gekregen voor het 
onderzoek naar de osteochondromen ter 
plaatse van het kuitbeenkopje. Het onderzoek richt zich op 
de behandeling van patiënten met HME-MO en met pijnlijke 
osteochondromen op deze locatie. De uitkomsten van de ope-
ratie die dan nogal eens wordt verricht, (waarbij het bovenste 
gedeelte van het fibulakopje tezamen met de daarop aanwe-
zige osteochondromen wordt verwijderd) worden momenteel 
geëvalueerd. De patiënten bij wie deze operatie is uitgevoerd 
krijgen een vragenlijst toegestuurd met het verzoek om deze 
in te vullen in het kader van dit onderzoek. Bij een deel van 
de patiënten is dit al gedaan. Daarnaast worden radiologische 
beelden bestudeerd van de patiënten met HME-MO uit onze 
populatie om meer inzicht te krijgen in het verloop van de 
afwijkingen ter plaatse van het kuitbeenkopje. 

Drs. Chantal Welsink, arts-onderzoek, OLVG

Onderarmdeformiteiten
Het volgende artikel verscheen in de Journal of pediatric ortho-
paedics. “Radial head resection and hemi-interposition arthrop-
lasty inpatients with multiple hereditary exostoses: description 
of a new surgical technique”’, door Mark Flipsen, John Ham, 
Arnard van der Zwan and Konrad Mader.
Hierin wordt ingegaan op de operatieve mogelijkheden bij 

ernstige onderarm deformiteiten met daarnaast 
een luxatie van het radiuskopje (spaakbeenkop-
je) ter hoogte van de elleboog. (de zogenaamde 
Masada type 2 deformiteiten van de onderarm). 
Dit kan leiden tot pijnklachten, functiebeperking 
en cosmetische klachten. In dit artikel worden 
o.a. de beeldvorming, de planning en de chirur-
gische technieken beschreven. Onze huidige 
chirurgische techniek bij ernstige Masada 2 
deformiteiten wordt in meer detail beschreven. 
De resultaten zullen in een volgend artikel nog 
verder worden beschreven. Andere artikelen 
over operatieve ingrepen bij onderarmdeformi-

teiten zonder radiuskopluxatie, in het bijzonder 
onze resultaten, worden op dit moment afge-
rond. Door Arnard vd Zwan werd op 13 april jl. 
over dit onderwerp een voordracht gehouden 
tijdens het “European Pediatric Orthopedic 
Society” congres in Oslo op verzoek van de 
organisatie (invited speaker), zie hieronder. 

Dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG

Voordracht Europees Pediatric Orthopedic Society in 
Oslo 2018
Titel van de voordracht was: Treatment of wrist and forearm 
deformity in HME/MO.
Samenvatting: 
Afwijkingen van de onderarm komen bij 70-80 % van de MO 
patiënten voor. Deze worden geclassificeerd volgens de Masada 
classificatie; die beschrijft 3 typen. Type 3 is de milde vorm, dan 
type 1 en type 2 is de ernstigste vorm waarbij het kopje van het 
spaakbeen uit het ellebooggewricht is gegroeid. Daarbij is de 
ellepijp altijd verkort.
Milde afwijkingen hoeven niet altijd operatief behandeld te 
worden. Ernstige afwijkingen wel.
Wanneer dit niet gebeurd krijg je slechte beweging van de 
onderarm en slijtage van de elleboog op jonge leeftijd.
De operatieve behandeling bestaat uit het weghalen van de 
osteochondromen, soms ook recht zetten van het spaakbeen 
en verlengen van de ellepijp. Wanneer het kopje van 
het spaakbeen langere tijd uit 
het ellebooggewricht staat 
en pijn geeft moet deze soms 
verwijderd worden.
Over wanneer je welke operatie 
moet doen bestaat nog veel 
discussie onder orthopedisch 
chirurgen. Er is relatief weinig 
goed onderzoek naar gedaan.
Daar zijn we in het OLVG wel mee 
bezig.

Drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch chirurg OLVG, HME-MO 
Expertisecentrum

Universiteit Maastricht vakgroep Revalida-
tiegeneeskunde
De gesprekken die plaatsvinden tussen Prof. 
dr. Rob Smeets van het UMCM en nog een 
aantal mensen van zijn vakgroep uit Maastricht 
met dr. John Ham, drs. Ihsan Amajjar (arts-on-
derzoeker) en andere onderzoekers van het OLVG hebben 
geresulteerd in een verdere opzet van het onderzoek naar de 
gevolgen van HME-MO. 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  ‘Hereditaire Multipele 
Exostosen / Multiple Osteochondromen en de 
alledaagse problemen’.

Prof. dr. Rob Smeets Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UMC 
Maastricht en verbonden als revalidatiearts bij Revalidatiecentrum 
Blixembosch Eindhoven en onderdeel van de Libra-groep. Lid van 
onze Medisch Advies Raad
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Total Body (TB) MRI bij HME-MO
Door dr. Henk-Jan van der Woude van de afdeling Radiologie 
in het OLVG werd op de vorige HME-MO dag een voordracht 
gehouden over de toepassing van de TB-MRI bij volwassen 
patiënten met HME-MO. Hij zal binnenkort ook een voordracht 
hierover houden op de EMSOS (European Musculoskeletal 
Oncology Society), een groot internationaal congres in Amster-
dam. Op dit moment zijn al bij ongeveer 200 patiënten met 
HME-MO een TB-MRI verricht. Een artikel over de resultaten 
daarvan wordt momenteel geschreven.

Dr. Henk Jan van der Woude, radioloog OLVG en lid van onze 
Medisch Advies Raad

Hereditaire Multipele Exostosen / Multiple Oste-
ochondromen en de alledaagse problemen

Medewerking gezocht / Oproep
Beste leden van de HME-MO vereniging Nederland,
Wij vragen uw aandacht voor een medisch-wetenschappelijk 
onderzoek dat uitgevoerd wordt door het OLVG in samen-
werking met Prof. Dr. Rob Smeets van de UMC Maastricht. Het 
onderzoeksteam start een onderzoek waarbij nagegaan wordt 
welke alledaagse problemen zich voordoen bij personen met 
HME-MO zodat de toekomstige behandeling veel meer op die 
problemen gericht kan worden. Speciaal wordt gekeken naar 
vermoeidheid en belastbaarheid. Ook worden de deelnemers 
verdeeld in leeftijdscategorieën, zodat ook de steeds groeiende 
problemen bij het ouder worden met HME-MO bekeken kan 
worden. Aan de hand van een vragenlijst kunnen zij onderzoe-
ken welke problemen en factoren een rol spelen bij HME-MO. 
Het invullen van de vragenlijsten duurt 40 tot 60 minuten. Ie-
dereen met HME-MO vanaf de leeftijd van 4 jaar mag meedoen 
met deze studie. Helpt u mee meer kennis te verzamelen over 
de ziekte HME-MO? Meldt u dan nu aan bij de arts-onderzoeker 
mw. Ihsan Amajjar via email: i.amajjar@olvg.nl of Charlotte de 
Groot via C.deGroot2@olvg.nl  De onderzoekers nemen contact 
met u op voor extra informatie over de studie. 

Ihsan Amajjar en Charlotte de Groot, arts-onderzoekers

Onderzoek betreffende genotype-fenotype
Dit onderzoek naar de relaties tussen de genotype (vorm van 
mutatie) en de fenotype (verschijnselen zoals deformaties) 
loopt nog steeds. Er zijn nu ongeveer 500 patiënten geïnclu-
deerd, die daarvoor een buisje bloed hebben afgestaan. Deze 
monsters worden in Antwerpen door prof. Wuyts geanalyseerd. 
De resultaten tot nu toe zijn deels bekend. Uiteindelijk zal dit 
leiden tot de beantwoording van meerdere vragen die er bij 
HME-MO bestaan, o.a. welke genafwijking meer klachten en 
afwijkingen geeft, het familiaire voorkomen, etc. Een deel van 
het onderzoek is gedaan in het kader van de internationale 
“Transcan-studie”, o.a. met het Rizzoli Instituut in Bologna. 
Patiënten die (nieuw) in het OLVG komen en nog niet hebben 
meegedaan aan het onderzoek kunnen nog steeds worden ge-
includeerd in deze studie. Het is van belang dat de onderzoeks-
groep zo groot mogelijk is om zo veel mogelijk betrouwbare 
resultaten te krijgen.

Overige
Naast bovenstaande onderzoeken zijn er diverse andere studies 
bezig.

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

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.nl. 
Ook kunt u met een vraag terecht bij Jan de Lange  
jandelange@hme-mo.nl 

Verpleegkundig specialist HME-MO
De nurse practitioner/verpleegkundig specialist voor HME-MO-patiënten in het OLVG, Annabet Groe-
neveld, houdt elke donderdagmorgen van 11 tot 12 uur telefonisch spreekuur. U kunt bij haar terecht 
voor problemen die u tegenkomt met HME-MO en met de organisatorische problemen.
Ze is te bereiken via de polikliniek orthopedie tel. 020-510 88 84 en vraag naar Annabet Groeneveld. 
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Jaarverslag en activiteitenplan

We zijn een vereniging waarbinnen veel activiteiten plaatsvin-
den. Een samenvatting van wat er gebeurd is en wat er nog op 
het programma staat, vindt u hieronder.

De meest gezellig zaterdag in juni
Velen van u zijn er al weleens of zelfs vele malen geweest: de 
jaarlijkse landelijke HME-MO dag. Afgelopen jaar nog in de 
bekende opzet, met inleidingen en jeugdactiviteiten in de 
ochtend en workshops in de middag. Dit jaar (9 juni) ietsje 
anders. In het ochtendprogramma weer een inleiding voor 
volwassenen (vanaf 16 jaar) en de bekende activiteiten voor 
de jeugd: zwemmen en creatief bezig zijn. In de middag heeft 
het programma een wat gewijzigde opzet: 2 presentaties 
die gelijktijdig worden gehouden en twee keer achter elkaar. 
Zodat iedereen beide verhalen kan horen. Daarnaast veel tijd 
om elkaar te ontmoeten. Voor de jeugd is er dit jaar een actief 
programma waar alle leeftijdsgroepen aan deel kunnen nemen, 
voor programma zie verderop in deze Newsflash.

HME-café
Een andere gelegenheid om elkaar te ontmoeten bieden de 
HME-café’s. Afgelopen jaar leverden die geanimeerde gesprek-
ken op in Nuenen, Almere en Oldeberkoop. Ook dit jaar zal 
deze mogelijkheid op diverse plaatsen in Nederland in novem-
ber geboden worden.

Kinder- en jongerendag
Toverland blijkt een favoriete locatie voor de kinderen om elkaar 
te ontmoeten en samen spannende dingen te ondernemen. 
Ook ouders komen er graag, zo blijkt uit de reacties op de 
kinderdag van het afgelopen jaar. Daarom gaan we dit jaar op 
herhaling: in het najaar (6 oktober) staat een dagje Toverland 
weer op het programma voor de kinderen. 
Voor de jongeren zal het lastig worden om de activiteit van het 
afgelopen jaar te evenaren. Indoor skydiven is natuurlijk wel 
heel spectaculair. We doen ons best om voor dit jaar een locatie 
te vinden waar minstens zoveel enthousiasme voor zal zijn. De 
datum is al bekend: 29 september.

Digitaal contact
Als vereniging faciliteren we diverse vormen van digitaal con-
tact tussen lotgenoten. Hierbij valt op dat met name de Face-
bookgroepen erg in trek zijn. Daar worden veel vragen gesteld 
en er wordt veel informatie uitgewisseld. Van het forum op de 
website en de e-mailgroep werd het afgelopen jaar beduidend 
minder gebruik gemaakt. Toch willen we die niet gelijk afschaf-
fen. In deze rumoerige Facebooktijden weet je maar nooit…

Website
Onze website functioneert op zich goed, maar de ontwikkelin-
gen in de digitale wereld gaan snel. Behalve datgene wat u ziet 
wanneer u de site bezoekt zijn er aan de site nog een aantal 
dingen gekoppeld zoals bijvoorbeeld onze ledenadministratie. 
Nu er binnenkort een nieuwe wet komt over o.a. het opslaan 
van persoonsgegevens (de AVG, Algemene Verordening Gege-
vensbescherming), moeten we ook als vereniging kijken naar 
welke gevolgen dat heeft. Bovendien staat een goed werkend 
virtueel kantoor al jaren op ons wensenlijstje. Hoe een en ander 
vorm te geven is iets wat we dit jaar uit willen zoeken.

Publicaties
Misschien heeft u ze zelf ook als eens gebruikt om iemand uit 
te leggen wat HME-MO nu precies betekent: de folder, de facts-
heet of de dvd. Het blijken goede middelen om de kennis over 
HME-MO te vergroten. Daarom blijven ze beschikbaar (via de 
site of op aanvraag) en worden ze waar nodig bijgewerkt.

Wetenschappelijk onderzoek
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan verschillende onderzoe-
ken. Ook dit jaar staan er veel onderzoeken op de rol. Een paar 
voorbeelden. Er loopt een onderzoek op de afdeling pathologie 
van het LUMC. Verder wordt in het OLVG het onderzoek naar de 
Transitie afgerond (er is een presentatie op de HME-MO dag), 
en is er een onderzoek gestart naar de vermoeidheid en andere 
gevolgen van HME-MO. Daar wordt ook gekeken naar de speci-
fieke gevolgen voor mensen met HME-MO die ouder worden. 
De laatste maanden zijn er veel lotgenoten die aangeven dat 
“het niet meevalt om oud te worden met HME-MO”.

Internationale contacten
In het kader van de Europese vaststelling van expertisecentra 
voor HME-MO wordt verwacht dat er de komende tijd contac-
ten gelegd gaan worden met de HME-MO patiëntenverenigin-
gen in landen waar ook een expertisecentrum is. Voorbeelden 
daarvan zijn Frankrijk en Italië. Tijdens een Europese ontmoe-
ting van de Adviespanel van Clementia afgelopen februari in 
Brussel hebben vertegenwoordigers van onze vereniging ken-
nis gemaakt met mensen uit Noorwegen, Italië, Frankrijk en de 
VS. Ook zijn daar gesprekken geweest met de firma Clementia 
die een onderzoek wil doen naar het geneesmiddel Palovaro-
tene (daarover elders in dit blad meer). Deze contacten zullen 
regelmatig plaatsvinden.
Pogingen om bestaande buitenlandse contacten te continue-
ren zijn op niets uitgelopen. Inmiddels hebben we vernomen 
dat de Duitse en Belgische lotgenotengroepen zijn opgeheven. 

Anja Posthuma

Elk jaar weer leuke activiteiten!
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In de Volkskrant stond onlangs een artikel over kinderartsen in 
Amsterdam en Maastricht die zich ervoor inzetten om zieken-
huisbezoek draaglijker te maken voor kinderen. 

Jaarlijks worden 1,4 miljoen kinderen en jongeren in het zieken-
huis behandeld: ze moeten bloed laten prikken of krijgen een 
infuus, er worden hechtingen verwijderd of (na een herstelde 
botbreuk) metalen draadjes losgetrokken, ze hebben soms een 
maagsonde nodig of een blaaskatheter - en dat alles meestal 
zonder voorafgaande zorg of pijnbestrijding. 

Kinderen kunnen daar angstig van worden, met grote gevol-
gen: kinderen raken in paniek, worden gedwongen en vast-
gehouden, en dat kan, zo blijkt uit internationaal onderzoek, 
langdurige psychische gevolgen hebben en zelfs een trauma 
opleveren dat niet makkelijk verdwijnt. 

Kinderarts Piet Leroy (MUMC) zocht samen met twee ervaren 
verpleegkundigen, die op de kinder-ic werden opgeleid tot ver-
pleegkundig specialisten kindersedatie, uit hoe hij angst en pijn 
bij de kinderen in zijn ziekenhuis kon wegnemen. ‘Artsen zijn 
gefocust op genezing’, zegt hij, ‘ze willen kinderen graag beter 
maken, maar staan er niet zo bij stil dat de weg daarnaartoe ook 
belangrijk is’.  De gevonden oplossingen kwamen vooral voort 
uit de praktijk, uit wat de kinderen en hun ouders vertelden.

Het team uit Maastricht bedacht een plan met vijf P’s: preven-
tie, positie, psychologie, pijn en pharmacologie. Al snel volgde 
aansluiting bij kinderartsen uit het Amsterdamse OLVG, die op 
de spoedeisende eerste hulp met hetzelfde onderwerp bezig 
waren.

Slaapmedicijnen vormen het zwaarste middel dat de teams in 

Maastricht en Amsterdam tot hun beschikking hebben, een 
middel dat sporadisch wordt ingezet. ‘Je kunt onmogelijk alle 
kinderen bij een bloedonderzoek in slaap brengen’, zegt Leroy. 
Maar er zijn tal van alternatieven om het voor kinderen draaglijk 
te maken. Geen standaardprocedures, elke keer opnieuw wordt 
bekeken wat voor een kind het beste werkt. Soms volstaat 
afleiding, af en toe wordt hypnose toegepast. En er is verdo-
vingszalf, die alleen pas na een uur effectief is. Als een bloedon-
derzoek haast heeft, voegt de zalf niets toe, erkent Leroy, maar 
op zijn afdeling worden kinderen pas geprikt als de zalf werkt. 
‘Dan moet je de zorg dus anders plannen: het prikken begint als 
het kind er klaar voor is, niet als het de arts uitkomt.’

De inzet van de kinderartsen in Maastricht en Amsterdam gaat 
zelfs zo ver dat er ruimtes in het ziekenhuis voor zijn verbouwd. 
Het OLVG opende een half jaar geleden de eerste spoedeisende 
hulp speciaal voor kinderen. Het Amsterdamse binnenstadzie-
kenhuis heeft de grootste eerste hulp van Nederland en daar 
gebeurt nogal eens wat, weet OLVG kinderarts Genco. ‘Waarom 
zouden we kinderen confronteren met volwassenen die braken, 
alcohol en drugs hebben gebruikt, agressief zijn of vreselijke 
hoofdwonden hebben? Dat verhoogt bij hen de stress en de 
angst.’

Het Maastricht UMC vroeg de TU Eindhoven om mee te denken 
over de inrichting van een behandelkamer voor kinderen, op 
de polikliniek. Zo ontstond een ruimte waar geen enkel eng 
instrument zichtbaar is, met een bank voor de ouders, een lamp 
die kan worden gedimd en gekleurde vissen op het raam. Voor-
heen kwam de arts de kamer binnen in het gezichtsveld van 
het kind, vertelt Leroy, toch een beetje als de boeman die pijn 
kwam doen. Maar nu, wijst hij, bereidt de arts zich voor buiten 
het zicht, in de ruimte achter de tussendeur, waar de naalden, 
de scharen en de tangetjes liggen. Het kind wordt afgeleid, of 
krijgt wat lachgas, de dokter komt binnen vanaf de achterzijde 
van het bed.
 
Vertrouwen wekken, de waarheid vertellen, de tijd nemen en 
vooral: het kind de controle geven. Dan is het mogelijk om een 
eerdere traumatische ervaring weg te krijgen. Het zou fijn zijn 
als alle ziekenhuizen over een kindgerichte aanpak gaan naden-
ken, zegt de Amsterdamse kinderarts Genco, zodat kinderen al 
meteen bij een eerste ziekenhuisbezoek beter worden gehol-
pen en trauma’s worden voorkomen.

Inmiddels hebben de artsen samen een stichting in het leven 
geroepen en geven ze elke maand een dag les aan collega’s 
uit het hele land. Eind dit jaar organiseren ze in Maastricht het 
eerste Europese congres.

Bron: de Volkskrant, 9 maart 2018, geschreven door Ellen de 
Visser
Het gehele artikel is te lezen op: https://www.volkskrant.nl/
wetenschap/zo-maak-je-kinderen-minder-bang-voor-het-zie-
kenhuis~a4579028/

Mirjam Jansen op de Haar

Zo maak je kinderen minder bang voor het ziekenhuis
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Even kleuren...
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Geef de pen door aan: Evy van Lierop
Hoe oud ben je en waar woon je? 

Ik ben 9 jaar en ik woon in Ankeveen, in de buurt van Amsterdam.

Heb je zelf HME-MO of heb je andere familieleden en vrienden die deze aan-
doening hebben? 

Ik heb zelf HME en ben de enige in mijn gezin die het heeft. Ik heb een vriendinne-
tje, Evi, die heeft het ook.

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 
Ja, de hele klas weet het want ik heb een spreekbeurt gehouden in groep 4, 

met een quizvraag: ”Is de echte naam van dr. Ham, dr. Kaas? 

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Het doet wel soms pijn maar ik kan wel bijna alles. Voordeel is, je mag wel naar het Kinder-

BeestFeest.

Heb je nog goede tips voor andere kinderen die ook HME-MO hebben? 
Gewoon doen wat je zelf leuk vindt. Zeg het wel wanneer je pijn hebt. Niet twijfelen aan jezelf als iemand zegt: 
“dit kan je niet”.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik ga naar de Joseph Lokinschool. Later lijkt het me leuk om cameraman te worden, of bouwer of pizzakoerier.

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Het leukste is gym, het stomste is rekenen en spelling.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ik ging er niet heen maar dit jaar wel.

Heb je hobby's of doe je aan sport? 
Mijn hobby is grapjes maken en de sporten die ik doe 
zijn tennis en voetbal.

En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO?
Niks. 

Wat zijn je favoriete tv-programma's? 
Ricky, Nicky, Dicky & Dan en The Thundermans.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst? 
“De Tijdmachine” van Dio.

Heb je (huis)dieren? 
Ja een cavia, hij heet Krullenbol.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker? 
Ik eet het liefst pizza en hou niet van spruitjes.

Aan wie geef je de pen door en waarom? 
De pen geef ik door aan Evi Laurenssen en ben benieuwd naar haar 
antwoorden. 
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Lekker sparen met de Franniez!

Misschien heb je de spiraal met de gekleurde 
schijfjes en de stickertjes al op je kamer 
hangen. Het zijn de Franniez. Een spaar- en 
beloningsysteem speciaal ontwikkeld voor 
chronisch zieke kinderen. 

De bedenkster Franny Slingerland kwam als kinderverpleeg-
kundige regelmatig spaarsystemen tegen voor kinderen met 

kanker of hartproblemen. Voor 
kinderen met een chronische 
ziekte bestond er niets. Dit terwijl 
zij juist vaak gedurende een hele 
lange tijd te maken hebben met 
controles, opnames en behande-
lingen. Samen met productontwik-
kelaar Walter van Doorn ging zij 
aan de slag. 

Het spaarsysteem bestaat uit een spiraal die je 
kan ophangen of neerzetten. Voor iedere opna-
me, röntgenfoto, bezoek aan de dokter of andere 
gebeurtenis krijg je een andere sticker om op het 
schijfje (trede) te plakken. Franniez laten zien hoe 
stoer je bent en wat je allemaal meemaakt. Aan je 
ouders, broers of zusjes, opa en oma, vriendjes, aan 
iedereen op school. Franniez vertellen jouw verhaal.
Je krijgt bij de spiraal ook nog een geheim wacht-

woord voor je eigen persoonlijke digitale dagboek. Het 
dagboek is dé plek om je echt persoonlijke herinneringen te 
bewaren, je verhalen te vertellen en je diepste gevoelens te 
delen. 

De Franniez worden zo veel mogelijk duurzaam geproduceerd 
en de verpakking en verzending wordt gedaan door leerlingen 
van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden (SSOL). Zij doen 
de spiralen in de kokers met de stickers en folders. De kokers 
worden door hen in dozen verpakt en klaar gemaakt voor 
verzending. De leerlingen doen zo praktische ervaring op in 
het productieproces en ontwikkelen vaardigheden en verant-
woordelijkheidsgevoel.  Zo hebben de Franniez nog extra 
maatschappelijke waarde. 

De spaarsystemen worden kosteloos geleverd aan de zieken-
huizen. De productie en verzending wordt door Kinderfonds 
Franniez betaald uit giften en donaties. Zo worden er o.a. 
door verschillende scholen speciale acties georganiseerd. 
Meer hierover kun je lezen op de Facebookpagina: www.
facebook.com/stichtingfranniez

Het spaarsysteem krijg je bij een opname op de kinderafde-
ling van het OLVG en de losse treden kun je ophalen bij de 
pedagogisch medewerkers. Kun je ze meteen weer even dag 
zeggen!

RECEPT: CHOCOLADEMELK MET 
KOEKJES
Soms heb je even iets lekkers no-
dig. Omdat het op school moeilijk 
was, omdat je iets spannends moet 
doen, omdat je pijn hebt of ge-
woon omdat je zin hebt om jezelf 
en je familie te verwennen. 

Wat werkt er beter dan: CHOCOLADEMELK 
MET KOEKJES
Voor de chocolademelk*:
50 gram pure chocolade
500 ml halfvolle melk
* afhankelijk van het aantal bekers dat je maakt, 
maar gebruik deze verhouding
Voor de koekjes:
1 ei + 1 eidooier
300 g bloem
150 g suiker
150 g boter op kamertempe-
ratuur
1 zakje vanillesuiker
snufje zout

RECEPT
1. Zeef de bloem boven een 
mengkom. Maak een kuiltje 
in de bloem. Breek hierin 1 
ei en voeg nog 1 eidooier toe.
2. Voeg de zachte boter toe. Is hij nog niet op 
kamertemperatuur? Doe hem dan enkele secon-
den in de magnetron, tot hij zacht (niet lopend!) 
en werkbaar wordt. Voeg vervolgens de suiker, 
vanillesuiker en eventueel een snufje zout toe.
3. Kneed alles tot een stevig deeg. Vorm een bol 
van je deeg, wikkel deze in plastic folie en laat 
een uurtje rusten in de koelkast.
4. Verwarm de oven voor op 180 graden.
5. Bestrooi je werkblad, de deegroller en je deeg 
met bloem. Rol het deeg dun (3 à 4mm) uit met 
een deegroller en steek er met vormpjes koekjes 
uit. Plaats de koekjes op bakpapier op een bak-
plaat. Bak de koekjes ongeveer een halfuurtje.
6. Wanneer de koekjes mooi bruin zijn, haal je ze 
uit de oven en laat je ze afkoelen. Intussen maak 
je de chocolademelk. Warm daarvoor de gewens-
te hoeveelheid melk op in een steelpannetje. 
Wanneer de melk warm is, smelt je er de gewens-
te hoeveelheid chocolade in. Klaar!

Dit recept werd geschreven door de Vlaamse 
blogger Ester Depret. Bedankt Ester!
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Kinderdag 2018: Met z’n allen naar Toverland!

Heb je er ook al zo’n zin in?  Op zaterdag 6 okto-
ber 2018 gaan we 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 Tover-
land te doen is. Ga je voor het eerst met ons 
mee, verheug je dan maar vast op bijvoorbeeld 
het Land van Toos, met vliegensvlugge glijbanen 
en een razende achtbaan. Of misschien ga je 

liever verdwalen in het Magic Forest en vaar je in 
een holle boom over de wildwaterbaan Backstroke. 
Nieuw is Port Laguna, een idyllisch havenstadje 
waar toveren letterlijk tot leven komt. Ook de 
mythische wereld van Merlijn: “Avelon” is helemaal 
nieuw. Kortom, eigenlijk te veel om op één dag te 
ontdekken. 

We beginnen deze dag om 10.00 uur met koffie 
voor je ouders, fris voor de kinderen en iets lekkers 
bij de koffie. Vervolgens kan je de hele dag het 
park in. Voor de lunch kan je gebruik maken van 
lunchbonnen, die je in het park kunt inwisselen. 
Rond 16.00 uur komen we nog even met z’n allen 
bij elkaar voor een drankje. Dan kunnen we nog 
even met elkaar bijpraten. Na zo’n hele dag heb 
je vast veel beleefd, we zijn nu al benieuwd naar 
jouw verhalen! 

De Kinderdag is voor 
alle leden van de 
HMO-ME-vereniging 
en hun familie. Je moet 
je wel even aanmelden 

via info@hme-mo.nl  
en aangeven met 
hoeveel perso-
nen je komt!

Fuusje maakt het verblijf in het 
ziekenhuis wat gezelliger!
Niet echt een gezellig gezicht 
toch, dat infuus aan je zie-
kenhuisbed. Dat kan anders, 
dachten Edward en Julian 
Hoogendoorn. Zij zijn de be-
denkers van het ‘Fuusje’, een 
vrolijke verpakking voor de 
doorzichtige infuuszak. 

De bekende plastic zakken met vloei-
stof aan het bed maken het toch al vervelende zieken-
huisverblijf er niet beter op. Edward en Julian Hoogen-
doorn (geen familie) besloten daar iets aan te doen. Ze 
ontwikkelden de zogeheten Fuusjes.
Het Fuusje is een cover met een vrolijke print aan de 
voorkant, met op de binnenkant een puzzel en een aan-
tal prikkelende vragen die het patiëntje samen met het 
bezoek kan beantwoorden. Het is bedoeld als afleiding 
voor, tijdens en na de behandeling. Er zijn twee verschil-
lende Fuusjes: een Loeki de Leeuw en een Dana Dolfijn.

Het is een kleine verandering van de ziekenhuissfeer die 
het verblijf kan veraangenamen, zeggen de bedenkers.
Bij de ontwikkeling van de Fuusjes kwamen ze wel een 
aantal praktische zaken tegen: het moest natuurlijk 
hygiënisch zijn, makkelijk weg te halen zijn door de 
verpleegkundige, gebruiksvriendelijk en goed schoon te 
maken.’ Dat is allemaal gelukt.

Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft het initiatief 
uitgeroepen tot winnaar van de startup-wedstrijd 
GoalGetters. Edward en Julian kregen een startkapi-
taal om meteen aan de slag te gaan. ,,We willen er niets 
aan verdienen, maar wel uit de kosten komen. Als dat 
lukt, zijn wij al heel blij en is onze missie, om het voor 
kinderen ietsje leuker te maken, geslaagd’’, zegt Edward 
Hoogendoorn.

Op de kinderafdeling van het HME-MO expertisecen-
trum OLVG zijn ook een aantal Fuusjes besteld. Dat 
betekent dat ook daar kennis gemaakt kan worden 
met dit Fuusje.

Mirjam Jansen op de Haar

?
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Wat te doen bij pijn?
Een terugkomende vraag bij patiënten en ouders is: “Wat kan ik doen tegen de pijn voort-
komend uit HME-MO?”. Uit het onderzoek “Hereditaire Multiple Exostosen - Multiple Oste-
ochondromen en de gevolgen hiervan in Nederland” van John Ham en Jan de Lange, uit 2008 
blijkt dat pijn een duidelijk aanwezig probleem is voor mensen met HME-MO. In dit onderzoek 
gaf 15% van de kinderen en 38% van de volwassenen aan de afgelopen 30 dagen elke dag pijn 
te hebben gehad ten gevolge van HME-MO. 30% van de volwassenen en 50% van de kinderen 
gaf aan in de afgelopen 30 dagen tussen de 1-9 dagen pijn te hebben gehad. 

Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat pijn met name (bij 60% van de kinderen en 49% van de vol-
wassenen) wordt gemeld in de onderste extremiteiten. Deze omvatten de bekkengordel met 
heiligbeen en heupbeen, bovenbeen met het dijbeen, onderbeen met scheenbeen en kuit-
been, voet met voetwortel, middenvoet en tenen. De pijn wordt ervaren als gevoelig, irritant, 
stekend, vermoeiend en zeurend. 

Om pijn te doen verminderen werd door de deelnemers aan het onderzoek vooral rusten als 
mogelijkheid aangeven om de pijn te doen verminderen. Ook werd het toepassen van warmte 
en medicijnen genoemd. Minder vaak werden genoemd: een bad nemen, ontspanning door 
afleiding, minder bewegen, troosten en wrijven.  Het gehele onderzoek is te vinden in de 

besloten ledenomgeving op de website van de vereniging. 

Voor advies over het bestrijden van pijn met medicatie kan er het beste worden gespro-
ken met de behandelend specialist of de huisarts. Vaak zal deze allereerst paracetamol 

adviseren, aangezien dit het minste bijwerkingen oplevert. Indien nodig kan een arts een 
zwaarder middel voorschrijven. 

Ook zijn er binnen het HME-MO Expertisecentrum OLVG, en bij de meeste andere ziekenhui-
zen, psychologen beschikbaar die kinderen met chronische pijn t.g.v. HME-MO kunnen bege-
leiden. Met de psycholoog kunt u via de behandelend arts een afspraak maken. 

Binnen het OLVG, maar ook in andere ziekenhuizen, zijn Pijnpoliklinieken beschikbaar. Alhoe-
wel het pijnbeleid voor kinderen niet echt ontwikkeld is loont het zeker de moeite om via een 
verwijzing te kijken of zo’n pijnpolikliniek oplossingen kan bieden.

Uiteraard probeert iedereen ook op zijn eigen manier met pijn om te gaan. Op de Facebook 
pagina van de vereniging zijn onlangs een aantal suggesties hiervoor gedaan waaronder:
• massage
• kruik of verkoeling op het pijnlijke lichaamsdeel
• warme afleiding door het nemen van een warme douche of kopje warme thee  
• een memory foam matras 
• een elektrische deken op laagste stand (pas op voor brandgevaar)
• een kussen onder een pijnlijk been

Mocht een suggestie hebben, of ervaring met een alternatieve vormen van pijnbestrijding als 
bijvoorbeeld mindfullness, acupunctuur of de TENS mail deze dan naar  info@hme-mo Op de 
website kunnen we een overzicht opnemen. 

Mirjam Jansen op de Haar

? ? ?
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Programma HME-MO dag
Programma landelijke HME-MO dag zaterdag 9 juni 2018
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. Klára Gáspár
- workshop  J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Mascha de Haan

11.20 – 12.00 uur:  Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 2e ronde
- workshop J1  Zwemmen o.l.v. Klára Gáspár
- workshop J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Mascha de Haan

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 - 12.00 uur: Plenaire Inleiding: Medicijnontwikkeling bij HME-MO
 Over deze belangrijke ontwikkeling zal een inleiding worden gehouden door: Stéphanie Hoffmann, Vice-Presi-

dent en General Manager van o.a. de Europese ontwikkelingen van het farmaceutisch bedrijf Clementia.
 Let wel: deze inleiding zal in het Engels worden gehouden.

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

13.15 - 15.15 uur: Kinderen en Jeugd
Activiteiten voor de kinderen. Indeling in 3 leeftijdsgroepen met diverse activiteiten. Zie toelichting.
In de middag is ook de Crea-club open o.l.v. Mascha de Haan. Dit is uitsluitend voor kinderen die fysiek niet in staat zijn om aan de 
kinderactiviteiten mee te doen.

Volwassenen 
Dit keer worden er 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:  Maligniteit bij HME-MO door dr. Gerard Schaap, orthopedisch chirurg in het AMC.
 Bij zo’n 5% van de volwassenen kan een exostose/osteochondroom kwaadaardig worden. Dan verandert een 

osteochondroom in een chondrosarcoom. Het is bijna altijd een laaggradige bottumor en die groeit ook vrij 
langzaam. 

- Middaginleiding B:  EMDR door drs. Wieneke Zijlstra, GZ Psycholoog OLVG.
 Mensen (kinderen en volwassenen) met HME-MO kunnen te maken hebben gehad met pijnlijke, schokkende 

of beangstigende ervaringen, door langdurige pijn of als gevolg van veelvuldige operaties. Hierdoor kan bij-
voorbeeld angst voor een operatie of prikangst ontstaat. EMDR is een therapie voor kinderen en volwassenen 
die te maken hebben gehad met een of meerdere schokkende ervaringen. 

15.15 uur: Plenaire afsluiting

15.25 uur: Borrel en gelegenheid voor onderling contacten

Er is weer een TOP-programma voor 

je samengesteld. Meld je snel aan, 

via de button op onze website 

www.hme-mo.nl. 

Vul het formulier volledig in!
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Toelichting HME-MO dag

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 des-
kundige 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: 
Plenaire Inleiding: Medicijnontwikkeling bij HME-MO.  In het 
Engels!
Deze inleiding wordt gehouden door Stéphanie Hoffmann. Zij 
is Vicepresident en General Manager voor 
o.a. de Europese ontwikkelingen van het farmaceutisch bedrijf 
Clementia, gevestigd in Montreal Canada.

We zijn erg verheugd dat Stéphanie Hoffmann aanwezig kan 
zijn om meer uitleg te geven over de ontwikkelingen met het 
medicijn Palovarotene bij patiënten met HME-MO. In Nederland 
zal een fase 2 dubbelblind onderzoek worden opgezet om het 
medicijn Palovarotene te testen. Het gaat daarbij om kinderen 
omdat al op zeer jonge leeftijd de osteochondromen ontstaan 
en groeien. Daarom is het onderzoek gericht op kinderen van 
2 tot 14 jaar. Het zal duidelijk zijn dat hiervoor een zeer zorgvul-
dige voorbereiding nodig is. Onder de rubriek “Onderzoek en 
Ontwikkelingen op het gebied van HME-MO” elders in dit blad, 
staat meer informatie over de huidige stand van zaken.

Naast informatie kunt u natuurlijk ook vooral uw vragen stellen. 
Omdat de inleiding in het Engels gegeven
wordt, zijn er mensen beschikbaar die u kunnen helpen om uw 
vragen duidelijk te maken aan 
Stéphanie. Overigens is zij Belgisch Waals en kent ze ook wel 
wat Nederlands.

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. Klára Gáspár, sport- en zweminstructeur 
uit Gouda.
Klára heeft veel ervaring met het leiden van zowel sport- als 
zwemactiviteiten. Zij zal dit jaar het zwemmen van onze kinde-
ren begeleiden. Het water is weer heerlijk warm, wel 32 graden! 
Onder leiding van Klára kunnen jullie allerlei wateractiviteiten 
ondernemen. Er zijn verschillende materialen die gebruikt kun-
nen 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. Mascha de Haan
Mascha is geen onbekende op onze landelijke dag. Zij heeft 
eerder de Crea-club begeleid, maar ook wel de kook/bakwork-
shops. In de ochtend zijn er 2 ronden met de crea-workshop. 
Voor de middag is de Crea-club ook geopend maar echt alleen 
voor iedereen die niet aan de gezamenlijke kinderactiviteiten 
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

Spannende games!
Nieuw dit jaar op de HME-MO dag: live games. 
Lasergamen kennen jullie vast wel. Nu kan dat ook tijdens de 
HME-MO dag. Spelen tegen en natuurlijk ook met elkaar. Wat te 
denken van een heuse archery battle? Voor degenen die daar 
nog nooit van gehoord hebben: dat is dus een heel cool boog-
schietspel. Je schiet op elkaar of op een aantal doelen. 
Dan is er nog een spannend teamspel. De bedoeling is dat je 
met leeftijdsgenoten (6-8, 9-12 en 13-16 jaar) een hele middag 
lekker actief bezig bent. Uiteraard met deskundige begeleiding, 
die rekening houdt met wat jij wel of niet kunt doen. O ja, hou 
er wel rekening mee dat de spellen zoveel mogelijk buiten zijn. 
Dus doe niet je allermooiste of netste kleren aan….
Mocht het je trouwens echt niet lukken om mee te doen, dan 
kun je altijd nog gezellig aanschuiven bij de crea. Je hoeft dan 
niet perse iets te maken, gewoon er gezellig bij zitten mag ook.

Toelichting op het programma van de 21e landelijke 
HME-MO dag op 9 juni 2018
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Toelichting HME-MO dag
PROGRAMMA VOOR DE VOLWASSENEN 

Dit keer worden er parallel 2 presentaties/middaginleidingen 
gehouden. U kunt dus beide presentaties bijwonen. 

Middaginleiding A: Maligniteit bij HME-MO door dr. Gerard 
Schaap, orthopedisch chirurg in het AMC. 
Dr. Gerard Schaap werkt nauw samen met de orthopedisch 
chirurgen en de radioloog van het HME-MO Expertisecentrum 
OLVG. Dr. Gerard Schaap van het AMC en dr. Henk Jan van der 
Woude, radioloog van het HME-MO Expertisecentrum OLVG, 
hebben beide zitting in de Nederlandse Bottumoren Commis-
sie. In deze commissie worden vrijwel alle verdachte bottumo-
ren uit Nederland besproken en vandaar uit worden adviezen 
gegeven aan behandelaars.

Bij volwassen HME-MO patiënten is er een kans van ongeveer 
5% op kwaadaardige ontaarding/maligniteit van het kraakbeen-
weefsel van een osteochondroom tot een chrondrosarcoom. 
Vooral bij de osteochondromen van de schoudergordel, het 
bekken, de ribben en het bovenbeen. Bij een toename in de 
grootte van een osteochondrooom of extra pijn bij een volwas-
sene is het belangrijk om uw orthopedisch chirurg te bezoeken 
voor een nadere analyse. Vrijwel alle chondrosarcomen bij vol-
wassenen met HME-MO zijn laaggradig en daarmee langzaam 
groeiend. Er wordt geadviseerd om bij een volwassen HME-MO 
patiënt om elke twee jaar een Total Body MRI te laten maken. 
Natuurlijk kunt u al uw vragen tijdens deze inleiding stellen.

Middaginleiding B: EMDR door drs. Wieneke Zijlstra, GZ 
Psycholoog HME-MO Expertisecentrum OLVG.
Drs. Wieneke Zijlstra is binnen het OLVG verbonden aan de 
kinderafdeling. 

Soms blijven mensen last houden van de gevolgen van een 
schokkende ervaringen, zoals een auto-ongeval, ernstige ziekte 
of een verlieservaring. Binnen de medische psychologie wordt 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) veel 
gebruikt om schokkende of beangstigende ervaringen zoals 
pijnlijke prikken of een beangstigende MRI-scan te behandelen.
Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR, 
dat als behandelmethode inmiddels al 25 jaar bestaat. Hieruit 
blijkt dat mensen goed reageren op deze kortdurende gepro-
tocolleerde therapievorm. Wanneer het gaat om een éénmalige 
ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele 
zittingen in staat om de draad weer op te pakken na dit soort 
ervaringen. Bij complexere problematiek of na meerdere schok-
kende ervaringen duurt de behandeling langer. In de laatste 
decennia zijn therapeuten EMDR ook vaker gaan toepassen bij 
pijn- en angstklachten. 

In het OLVG wordt door de GZ-psychologen gebruik gemaakt 
van EMDR. Al diverse malen is gebleken dat EMDR goede resul-
taten geeft bij kinderen én volwassenen met HME-MO. Op de 
kinderafdeling wordt EMDR gehanteerd door GZ-psycholoog 
Wieneke Zijlstra. Vanuit die ervaring zal zij uitleg geven over de 

behandelmethode, aangeven wanneer die toepasbaar is en 
vertellen over resultaten die zij heeft bereikt. U kunt natuurlijk 
ook al uw vragen stellen bij deze presentatie.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de landelijke HME-MO dag via de 
button op onze website www.hme-mo.nl Daar kunt u aange-
ven met hoeveel personen u komt.
Voor de kinderen kunt u de voorkeur invullen voor de work-
shops 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 leef-
tijd 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 secre-
tariaat 0516-451760 of een vraag stellen via info@hme-mo.nl
Aanmelden graag voor 1 juni 2018. 

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 1  juni 2018 over-
maken naar:
rekeningnummer NL85RABO0155774123 t.n.v. HME-MO Vereni-
ging te Oldeberkoop 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 9 juni 2018!
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HME-MO en social media

Op school vertellen over HME-MO

Omdat veel kinderen met HME-MO problemen ervaren op school, door pijn of 
een lichamelijke beperking is het goed om de leerkrachten te informeren over 
het ziektebeeld en hoe zij het kind het beste kunnen ondersteunen. Hiervoor is 
er een praktische lesbrief (facsheet) beschikbaar. Deze kan worden gedownload 
in de besloten ledenomgeving van hme-mo.nl website.

Het internet is een onuitputtelijke bron voor allerlei informa-
tie. Van lekkere gerechten tot de prachtigste foto’s van verre 
werelden in fantastische interstellaire nevels. En natuurlijk ook 
over HME-MO. 

Een belangrijk punt wat we weleens vergeten is hoe betrouw-
baar de informatie is, die we op internet kunnen vinden. Een 
gerecht dat niet lukt is niet zo erg. Verkeerde informatie over 
een medische aandoening zoals HME-MO kan wel vervelende 
consequenties hebben. Wat is echt en wat is ronduit onzin (fake 
news)op internet? Lang niet altijd is dat verschil heel duidelijk.
Kijk eerst eens naar de bron. Sociale media zijn geen bron. 
Hooguit meningen, maar zelden zijn deze gecheckt op waar-
heid. Wees altijd kritisch over beweringen die je daar aantreft. 
1 persoon die iets meldt (n=1) is te weinig om daaraan con-
clusies te verbinden. Maar zelfs als daar meerdere personen op 
reageren met “dat heb ik ook” zegt nog steeds heel weinig. Vaak 
zijn allerlei beweringen volledig ongerelateerd aan elkaar, ook al 
lijkt er mogelijk op het eerste gezicht wel een verband.
Een mooi voorbeeld over correlaties die toch eigenlijk niets 
met elkaar te maken hebben is te vinden op de site Spurious 
Correlations (http://www.tylervigen.com/spurious-correlations). 
Daar is bijvoorbeeld te zien dat er een hele goede correlatie is 
tussen het aantal bestuurders dat overlijdt na een botsing met 
een trein en de hoeveelheid ruwe olie die de Verenigde Staten 
importeren uit Noorwegen. Twee zaken die helemaal niets met 
elkaar te maken hebben, maar toch een relatie lijken te hebben.

Dit gebeurt ook vaak bij allerlei onderzoeken, die slecht wor-
den opgezet. Er worden verbanden gevonden, die niets met 
elkaar te maken hebben, maar door onvoldoende kennis van 
de personen die het interpreteren toch tot waarheid worden 
verheven.

Hoe dan om te gaan met informatie op internet? 
Stel jezelf enkele vragen; Wat wordt er beweerd? Door wie? 
Zit hier een redactie achter? Wetenschappers? Wat is de 
achtergrond van de schrijver? Heeft hij/zij zichzelf de kennis 
opgedaan (wat niet meteen verkeerd hoeft te zijn, maar wees 
er wel voorzichtig mee) of heeft hij een speciale opleiding of 
ervaring in het betreffende vakgebied? Staat er een datum 
bij? Veel broodje-aap-verhalen komen om de paar maanden / 
jaren weer terug, vooral op de sociale media, omdat ze het niet 
duidelijk is dat sommige verhalen al 10-tallen jaren oud zijn. Is 
de betreffende informatie ook nog op andere gerenommeerde 
sites terug te vinden?

Onderaan dit artikel zijn enkele sites opgenomen, welke het 
bestuur van de vereniging als betrouwbaar ziet. Probeer daar 
informatie te controleren.
Conclusie: Het internet is een mooi medium, maar net als in de 
normale wereld, moeten we altijd voorzichtig zijn met infor-
matie die we daar aantreffen. Wees kritisch is het devies. Dan 
kunnen we er veel gemak van hebben en veel over de aandoe-
ning HME-MO leren.

www.hme-mo.nl
https://www.olvg.nl/afdelingen/orthopedie/medische_in-
formatie/hereditaire_multiple_exostosen_multiple_oste-
ochondromen_hme_mo
http://www.mheresearchfoundation.org/

David Huijbregts
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Overige berichten

De Ferrari Club Nederland organiseert op zaterdag 29 september 2018 de “Doe 
een Plezier Rit” – een jaarlijks event speciaal voor jongeren met een chronische 
aandoening.
Jongeren met een zeldzame aandoening in de leeftijd van 12-18 jaar kunnen 
zich inschrijven voor de Doe-een-plezier-Rit. Voorwaarde is wel dat zij zelf een 
auto (en eventueel vrachtauto) in en uit kunnen stappen, geen last hebben van 
wagenziekte en groter zijn dan 1,35 m. Ook aanwezigheid van een volwassen 
begeleider (ouder/verzorger) is verplicht. Inschrijven kan via http://www.vsop.nl/
ferraridag

Let op: er is plaats voor ca 75-100 deelnemers (afhankelijk van het aantal deelnemende Ferrari’s). Wees er dus snel bij. 
Inschrijven kan tot 10 juni. 
 
Onvergetelijke dag
Het belooft een onvergetelijke dag te worden. Er wordt gereden op het Racecircuit Venray in Ysselsteyn (Limburg) en - onder poli-
tiebegeleiding - ook op de openbare weg. Tijdens een bezoek aan het DAF-truck terrein behoort ook een ritje in een DAF-truck tot 
de mogelijkheden. De ouders/verzorgers kunnen helaas niet mee in de Ferrari. Voor hen verzorgen we een informatief middagpro-
gramma. We sluiten de dag af met een prijsuitreiking en diner. 

       Het programma start om 8:00-8:45 en eindigt rond 18:30.
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Overige berichten

Zorgeloos op vakantie 
Voor mensen met een fysieke beperking is op vakantie 
gaan niet altijd even makkelijk. De Belgische tourope-
rator Wetravel2, opgericht door een ervaringsdeskundi-
ge, biedt bijzondere reisformules aan voor mensen met 
een tijdelijke of permanente fysieke beperking. 
Reisplezier staat hierbij voorop. 

Er is een ruim aanbod aan bestemmingen, van een 
vlucht met een luchtballon tot aan een rondreis in Zuid 
Afrika. 
Wetravel2 zorgt voor toegankelijke transfers, hotels, 
vluchten,… 
Kortom: de reis wordt van A tot Z geregeld. Ook kan 
er, voor alleenreizende mensen, bemiddeld worden bij 
het vinden van een begeleider. Wetravel2 organiseert 
informatieavonden voor geïnteresseerden die graag persoonlijk kennis willen maken. 
Meer informatie is te vinden op http://wetravel2.eu, telefonisch is de organisatie te bereiken op: +32 14 700 600

Hoe leuk is de Franniez?

Ben jij geopereerd in het OLVG en heb jij 

toen zo’n mooie, gekleurde spiraal gekre-

gen? Wij zijn erg benieuwd wat je daarvan 

vindt. Heeft ie een mooi plek-

je gekregen? Heb je er al veel 

stickers op geplakt? Vind je 

het fijn om er één te hebben? 

We zouden het leuk vinden wanneer je ons 

daar iets over wilt vertellen. Dat 

mag in een mailtje naar info@

hme-mo.nl of geef je telefoon-

nummer door en dan bellen wij 

je op voor een interview!

Wat maakt u mee 
met HME?
Ervaringen gevraagd!
Als redactie zouden we graag zien dat de Newsflash niet 

alleen een blad is waarin de vereniging u van 
informatie voorziet, maar ook een blad waarin 
veel bijdragen van u als lezer te vinden zijn. 

Daarom hierbij de uitdaging: wie bijt het 
spits af met een verhaal voor de rubriek: Dit 
maak ik mee met HME. 

Alle verhalen zijn welkom! Dus aarzel niet en 
verras ons (en alle lezers) met een vrolijk, heftig, ontroerend 
of wat voor soort verhaal dan ook. We zijn benieuwd!

Enne, heeft u een verhaal, maar vindt u het lastig om dat zelf 
op te schrijven, dan willen we best contact met u opnemen 
voor een (kort) interview. Anoniem plaatsen kan ook. Wel 
willen wij als redactie uw naam weten.

U kunt uw 
bijdrage sturen 
aan de redactie 
van de HME-MO 
Newsflash via 
info@hme-mo.nl

vertel 
   eens …vertel 

   eens …
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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 steu-
nen, 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 zorgverzeke-
ring 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 machti-
gen 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 de contri-
buties en 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 we-
ten 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 aangewe-
zen als expertisecentrum zeldzame ziekte voor HME-MO. 
In het OLVG zijn meer dan meer dan 700 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 verpleegaf-
delingen (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 behan-
delend arts mee.
Het LUMC te Leiden is expertisecentrum voor in het algemeen 

bot- en wekedelentumoren.
Voor kwaadaardige ontwikkeling van exostosen/osteochondro-
men 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 Ver-
eniging Nederland.
REDACTIE HME-MO NEWSFLASH:
Anja Posthuma (eindredactie), drs. Mirjam Jansen op de Haar en 
drs. Jan de Lange. 
Adres: Geert Lammertslaan 8, 
8421 RT Oldeberkoop 
tel 0516-451760, e-mail: info@hme-mo.nl
OPMAAK EN DRUK HME-MO NEWSFLASH:
Ceciel van Buul Grafische studio te Son
MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Buiten de (eind)redactie: drs. Ihsan Amajjar, prof. dr. Judith Bo-
vée, Wim van Dijke, drs. Charlotte de Groot, dr. John Ham, David 
Huijbregts, Ineke de Jong-Eisinga, drs. Ramzi Khalil, Evy van 
Lierop, Tanja Peek-Eisinga, Marion Post, prof. dr. Rob  Smeets, Eva 
de Waal, drs. Chantal Welsink, prof. dr. Wim Wuyts, dr. Henk Jan 
van der Woude, drs. Arnard van der Zwan.
MEDISCH ADVIES RAAD:
prof. dr. Judith V.M.G. Bovée, drs. Floris Q.M.P. van Douveren, dr. 
John S.J. Ham (voorzitter), prof. dr. Rob J.E.M. Smeets, dr. Henk 
Jan van der Woude en prof. dr. Wim Wuyts
SECRETARIAAT EN INFORMATIEDESK
Geert Lammertslaan 8, 8421 RT Oldeberkoop
tel. 0516-451760 of 0499-479293 
e-mail: info@hme-mo.nl
website: www.hme-mo.nl
Bankrekening: NL85RABO0155774123
t.n.v. HME-MO Vereniging, Oldeberkoop
Kamer van Koophandel Leeuwarden 01168710
ONDERZOEKSFONDS HME-MO
Bankrekening: NL13RABO0140649530 t.n.v. Stichting Onder-
zoeksfonds HME-MO
Kamer van Koophandel: 53118316 
Deze stichting heeft evenals de HME-MO Vereniging een ANBI 
erkenning.
BESTUUR
drs. Jan de Lange, voorzitter tel. 0499-479293
 e: jandelange@hme-mo.nl
Marion Post-Bloemhoff, secretaris tel. 0516-451760
 e: marionpost@hme-mo.nl
Anja Posthuma, 2e secretaris tel. 0488-454982
 e: anjaposthuma@hme-mo.nl
Artur Widera, penningmeester tel. 0182-559062
 e: arturwidera@hme-mo.nl
Wim van Dijke, 2e penningmeester
David Huijbregts, bestuurslid projecten


