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Van de redactie

Het lotgenotencontact inten-
siveert. Na het succes van de 
jaarlijkse Lotgenoten
Contactdagen kunnen we er 
ook trots op zijn dat dit jaar 
in alle regio’s de regio-
bijeenkomsten van de 
grond zijn gekomen. Verspreid 
over vijf  locaties zijn in de week van de chronisch zieken 
tientallen patiënten met HME/MO en hun aanverwanten 
bijeen om ervaringen uit te wisselen en steun bij elkaar te 
zoeken. En wellicht ook om samen terug te blikken op de 
Lotgenoten Contactdag in juni.
Ook wij doen dat in dit nummer. Aan de hand van versla-
gen van verschillende inleidingen en workshops kunt u de 
geslaagde dag nog eens een keer weer beleven. 
Niet alleen via bijeenkomsten intensiveert het lotgenoten-
contact. Ook op andere manieren weten we steeds beter en 
vaker contact met elkaar te leggen. De Newsflash is daar een 
voorbeeld van. En wat te denken van de MSN-groepen voor 
kinderen en jongeren en de e-mailgroep. 
Dankzij lotgenotencontact sta je dus niet alleen. Je staat zelfs 
sterker. Het bestuur beseft dat terdege. Het is vandaar dat 
het bestuur in SPO-verband onderhandelingen voert met 
verzekeraars om te komen tot een collectieve zorgverzeke-
ring die aansluit bij de specifieke zorgen en behoeften van 
ons als HME/MO-patiënten. Elders in deze Newsflash leest 
u daarover meer. Ook wijzen wij u graag op de vernieuwde 
kinderpagina. 

U ziet de redactie heeft haar best gedaan om er weer infor-
matieve Newsflash van te maken. We wensen u veel leesple-
zier. 

De redactie
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COLUMN
Overgewicht
Elk jaar, als het weer bijna december is, zeg ik tegen mezelf  
dat ik het komende jaar echt ga afvallen. Ik baal van mijn 
buikje met de zwembandjes. Ik moet het wel allemaal met me 
meeslepen en ik kan beter 10 kilo kwijtraken, dan elk jaar een 
kilo erbij krijgen. Ook beter voor mijn HME. Ja, ik ben te 
zwaar. En ik wil dolgraag van het overgewicht af!
Het begint dan met een dieetje hier en een dieetje daar. Maar 
alles wat er dan af  gaat, komt er ook rap weer bij. Ik jojo heen 
en weer en elke keer moet ik weer opnieuw beginnen. Ik heb 
heel wat boeken gelezen en vaak naar Oprah Winfrey geke-
ken. Zij heeft het mooi voor elkaar: eigen fitnessruimte en een 
eigen kok. Dat kan ik me niet permitteren, dus moet ik een 
andere oplossing zoeken. 
Elk pondje gaat door het mondje. Ik ben me er van bewust. 
Maar het is o zo moeilijk om het lijnen te combineren met 
bewegen. Ik kan zo weinig en ik wil zoveel. Zwemmen hou 
ik niet zo van (zou dat door mijn zwembandjes komen?) en 
voor de rest is eigenlijk elke sport te zwaar voor me. Dus 
ben ik zeer beperkt in mijn bewegingsmogelijkheden. Als ik 
dan vriendinnen vraag hoe zij dat doen, dan zeggen ze dat ze 
drie keer in de week fitnessen en dat dat voor mij ook wel te 
doen is. Maar ik kan niet drie keer in de week mijn lichaam zo 
belasten, en trouwens ik kom niet eens in een fitness-ruimte 
zonder gymschoenen. Want zoals ik al eerder heb gezegd, heb 
ik aangepaste schoenen en gymschoenen kunnen ze niet voor 
me maken, alleen als ik zelf  1500 euro neerleg.

Maar ik ben dus wel gaan fitnessen maar dan medisch fitness. 
Ergens op een zolderkamertje bij een fysiotherapeut, staan 
wat oude apparaten. Onder begeleiding komen daar groepjes 
mensen die allemaal een chronische aandoening hebben. In 
mijn groepje zitten mensen met reuma, MS en fybromyalgie. 
Van alles wat dus. Het valt me wel op dat het allemaal vrou-
wen zijn en meestal een stuk ouder dan ik. Maar dat is niet 
erg. Het is fijn om wat te kunnen bewegen ook al is het niet 
drie keer in de week. 
Maar om nou te zeggen dat ik daar van af  val…….ik ben 
meestal bekaf  als ik thuis kom. Vooral in het begin was dat zo. 
Mijn conditie is wel beter geworden en ik ben ook sterker ge-
worden. Helaas zit het er niet voor me in om vaker in de week 
te gaan. Sowieso omdat die groep maar een keer per week 
traint, maar ook omdat ik dat lichamelijk niet zou kunnen. 
Maar hoe kan ik dan het lijnen met bewegen combineren?
Nou, ik pak de stofzuiger maar eens een keer extra vast, sta 
te dansen op muziek van Queen, loop in de flat de trappen 
van acht hoog naar beneden en fiets een extra rondje bij het 
boodschappen doen. Misschien heb ik wel wat beperkingen, 
maar ik zal toch alle stappen zelf  moeten zetten om mijn extra 
kilootjes kwijt te kunnen raken!
Groetjes Mascha
Als mensen nog meer tips hebben dan hoor ik het graag!
mascha@westwireless.nl.
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NIEUWS VAN HET BESTUUR

In deze rubriek praten wij u graag bij over de belangrijkste zaken waarmee wij ons bezig houden.

Wijziging in de kerngroep
Naast het bestuur bestaande uit 3 personen is er een 
kerngroep van 11 personen actief  in onze HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep. Er zijn enkele wijzigingen 
geweest in de kerngroep. Op 23 april 2005 hebben wij 
afscheid genomen van Ingrid de Gries. Ingrid is de 
afgelopen periode betrokken geweest bij het kinder- en 
jeugdbeleid. Wij wensen haar succes bij de start van 
haar onderneming. Toegetreden tot de kerngroep is 
Wilja Brokking. Zij stelt zich elders in deze Newsflash 
aan u voor.
Verder is Martha de Gries gestopt met de tekstcontrole 
van de Newsflash. Zij heeft dit werk vele jaren voor-
treffelijk gedaan en wij willen haar dan ook hartelijk 
bedanken voor haar inzet gedurende deze tijd. 
Ghislane Widera is gestopt met haar werk als redactie-
lid van de Newsflash. Ghislaine blijft volop actief  bin-
nen de kerngroep en is verder o.a. belast met buiten-
landse contacten.
Zoals al aangekondigd in onze vorige Newsflash is 
dit de eerste Newsflash onder eindredactie van John 
Ruiter.

Landelijke dag
Dankzij de inzet van velen kijken wij als bestuur terug 
op een geslaagde landelijke lotgenotendag. Uit de eva-
luatieformulieren verzameld door onze statisticus Frans 
Schelbergen is gebleken dat de waardering voor deze 
dag hoog was (zie voor de evaluatieresultaten elders in 
de ze Newsflash). Met alle suggesties die wij hebben 
ontvangen, gaan wij voor volgend jaar kijken waar ver-
beteringen of  veranderingen mogelijk of  noodzakelijk 
zijn.

Regiobijeenkomsten
Na de grote belangstelling van voorgaande jaren is het 
gelukt om de regionale bijeenkomsten dit jaar voor alle 
regio’s in Nederland te organiseren. Daarmee hopen 
wij te voorzien in de behoefte van lotgenoten om vaker 
de gelegenheid te hebben om ervaringen met anderen 
uit te wisselen. Ieder HME/MO-lid (al dan niet aan-
gesloten bij de Stichting Patiëntenbelangen Orthopae-
die, SPO) heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. In verband met de publiciteit zijn deze 
bijeenkomsten georganiseerd tijdens de Week van de 
Chronisch Zieken van 4 tot en met 10 november 2005. 
De regiobijeenkomsten zijn verder aangekondigd in 
het Magazine van de Week van de Chronisch zieken 
met een oplage van 200.000 stuks en uiteraard via onze 
website en de website van de SPO.

Collectieve Zorgverzekering
Het nieuwe ziektekostenstelsel gaat definitief  van start 
op 1 januari 2006. Het bestuur van de SPO en wij als 
bestuur van de HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
hebben het initiatief  genomen om ons aan te sluiten 
bij een Patiëntencollectief  om de belangen beter te 
kunnen behartigen voor mensen met een chronische 
aandoening in het nieuwe ziektekostenstelsel. Wij ho-
pen dat wij u binnenkort een ziektekostenpolis kunnen 
aanbieden waarbij de HME/MO-belangen beter zijn 
gewaarborgd dan in een gemiddelde polis. Elders in de 
Newsflash leest u hierover meer.

Eerste gesprek Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Bij het verzenden van deze editie van de Newsflash 
heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam (OLVG). Aan-
gezien daar, door dr. S.J. Ham, een grote concentratie 
van zo’n 115 mensen met HME/MO wordt behan-
deld, kun je inmiddels spreken van een zogenaamde 
topreferentiefunctie op het gebied van HME/MO in 
het OLVG. Doel van dit gesprek is om de aandoening 
HME/MO binnen het OLVG nog beter op de kaart te 
zetten waarna wij hopen te bereiken dat onze lotge-
noten een meer intergrale aanpak bij hun behandeling 
binnen het OLVG kunnen krijgen. Na het OLVG 
willen we proberen ook met andere ziekenhuizen, waar 
grote groepen mensen met HME/MO worden behan-
deld, in gesprek te komen. 

Mailing informatiefolder
Na de zomer hebben wij alle orthopaedisch chirur-
gen in Nederland naast een algemeen schrijven een 
exemplaar van onze nieuwe drieluik informatiefolder 
toegezonden. Doel van deze mailing is om de aan-
doening HME/MO meer bekendheid te geven bij 
behandelaars en deskundigen. Het drukken van onze 
nieuwe drieluikfolder is mogelijk gemaakt door een gift 
van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) die 
wij eind vorig jaar hebben ontvangen. De mailing is 
verder met behulp van de NOV, de beroepsvereniging 
van orthopedisch chirurgen, kosteloos verstuurd. Met 
dank aan de NAM en de NOV! In dit najaar zal er ook 
naar andere beroepsgroepen die in contact komen met 
HME/MO een mailing worden uitgevoerd met onze 
nieuwe informatiefolder.

Scholing
In het kader van scholing is dit najaar is de cursus 
‘groepsgewijs lotgenotencontact‘ bezocht.

Newsflash oktober 2005 HME/MO Lotgenoten Contactgroep 3



KOI bijgewerkt
Het KOI-project is een Keuze Ondersteunende Infor-
matie database waarin gegevens van een groot deel van 
alle maatschappen van orthopaedisch chirurgen in de 
ziekenhuizen in Nederland zijn opgenomen. Het is een 
project van een aantal orthopaedische patiëntenorgani-
saties, waaronder de SPO en de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep. Via onze informatiedesk kan gericht 
gezocht worden naar een ziekenhuis of  behandelaar 
met een speciale expertise. Op basis van deze gegevens 
kan iemand zijn of  haar keuze maken. In augustus is 
het bestand opnieuw bijgewerkt. De KOI-database is 
eind dit jaar weer volledig up to date.

Verzending HME/MO Newsflash
(adressenbestand opgeschoond)
Zoals aangekondigd in Newsflash nummer 13 is ons 
adressenbestand opgeschoond en krijgen alleen nog 
de betalende SPO-leden aangesloten bij de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep de Newsflash. Wij hebben 
deze maatregel genomen omdat de kosten van het 
drukken en versturen van de Newsflash relatief  hoog 
zijn en uiteraard ook omdat wij de (financiële) steun 
van u hard nodig hebben om onze activiteiten verder 
te kunnen voortzetten en ontplooien. Mocht de hoogte 
van de bijdrage aan de SPO (momenteel € 18,- per jaar) 
een bezwaar voor u zijn dan kunt u altijd contact opne-
men met ons secretariaat voor een regeling.

Challenge Amsterdam-Dakar sponsort HME/
MO-groep
Wij kijken met grote belangstelling uit naar de start van 
deze Challenge op 26 november 2005. Perry Hurk-
mans uit Cromvoirt en zijn teammaat Rolf  van Os uit 
Liempde hebben de HME/MO Lotgenoten Contact-
groep aangewezen als één van de drie goede doelen 
voor de opbrengst van deze challenge, die is gericht op 
een uitdaging die je samen aangaat: in een oude auto 
van maximaal € 500 van Amsterdam naar Dakar. Het 
ultieme doel is dat alle deelnemers de eindstreep halen. 
Meer informatie is te vinden op hun website www.tire-
less.nl of  kijk op onze website waar u een link kunt vin-
den. Via hun website zijn hun voorbereidingen nu al te 
volgen en straks wordt daar natuurlijk dagelijks tijdens 
de rit naar Dakar verslag gedaan van hun wel en wee.

Sponsorgelden
Onze vaste ‘sponsor’ is de SPO, waarvan u allen lid 
bent. Van de jaarlijkse bijdrage die u stort krijgt de 
HME/MO Lotgenoten Contacgroep een veelvoud 
terug. 
Maar naast deze SPO-gelden krijgen wij van tijd tot 
tijd aanbiedingen voor een gift zoals afgelopen jaar van 
de NAM en zoals nu bijvoorbeeld vanuit de Chal-
lenge Amsterdam – Dakar. Op dit moment zijn wij 

bezig een wensenlijstje op te stellen met wat wij graag 
zouden willen realiseren maar waarvoor op dit moment 
geen geld is. Één van de punten die hoog op dit lijstje 
staan is een nieuwe publicatie van het overzichtsartikel 
’Multiple exostosen in kort bestek’. De tekst moeten 
wij zelf  herzien maar bijvoorbeeld de lay-out en druk-
kosten moeten ook betaald worden. En zo is er nog 
een aantal wensen waarvoor soms een klein of  soms 
een groter bedrag een extra steun in de rug kan zijn om 
ten behoeve van de (nieuwe) HME/MO-lotgenoten 
landelijk informatie over de aandoening te verstrekken. 
Maar naast wensen op het gebied van voorlichting heb-
ben we ook wensen op onder andere het gebied van 
allerlei soorten lotgenotencontacten (bijvoorbeeld voor 
kinderen) en ondersteunende middelen.

Nieuw kinder- en jeugdbeleid
Kerngroepleden Hanneke Jonkman en Wilja Brokking 
gaan voor de HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
proberen het kinder- en jeugdbeleid verder uit te 
werken met behulp van een eigen website voor onze 
jongeren. Meer informatie op eigen niveau dus en met 
eigentijdse middelen. 

Internationale contacten
Al enige jaren hebben wij contacten met onze collega 
HME/MO-lotgenotengroepen uit Belgie, Duitsland, 
Engeland en Frankrijk. Wij gaan op korte termijn 
proberen deze contacten meer te structureren met als 
doel een breder platform te realiseren voor de geza-
menlijke HME/MO-patiënten en –lotgenotengroepen 
in Europa.

Virtueel kantoor
De kerngroep en het bestuur samen vormen op dit 
moment een team van 14 personen. Dankzij onze 
IT-specialist en webmaster Dio Hemmelder neemt 
vanaf  het begin van dit jaar ons viruele kantoor een 
belangrijke plaats in bij het uitwisselen van informatie. 
Een virtueel kantoor is eigenlijk een privé-website waar 
de leden (in ons geval de kerngroep en het bestuur) 
documenten centraal kunnen neerzetten, informatie 
uitwisselen, gezamenlijk aan publicaties werken en 
een bibliotheek is opgebouwd en ’gechat‘ kan worden. 
Iedereen kan dus op ieder moment over alle algemene 
informatie beschikken die aanwezig is bij de HME/
MO-lotgenotengroep. En de kosten? Geen, dankzij 
gratis software en de grote expertise van Dio Hemmel-
der om dit op te kunnen zetten.

Het bestuur: 
Jan de Lange (voorzitter), 
Marion Post (secretaris), 
Jeffrey van der Ende (penningmeester) 
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ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGEN OP HET 
GEBIED VAN DE HME/MO

 
Internationaal HME/MO-congres
Omstreeks het verschijnen van deze Newsflash wordt 
van 3 tot 5 november 2005 in Houston in de Ver-
enigde Staten van Amerika het tweede internationaal 
congres over Hereditaire Multiple Exostosen/Multiple 
Osteochondromen gehouden. Het is voor ons erg fijn 
dat twee leden van onze Medisch Advies Raad tijdens 
dit congres een presentatie houden. Dat zijn Prof. dr. 
P.C.W. Hogendoorn uit Leiden en dr. W. Wuyts uit 
Antwerpen, België.

Medisch Advies Raad
Op 22 november a.s. is er weer een vergadering van 
Medisch Advies Raad van onze HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep. In ieder geval zal er verslag gedaan wor-
den van het 2e internationaal HME/MO-congres door 
prof. dr. P.C.W. Hogendoorn en dr. W. Wuyts. Er wordt 
bijgepraat over de stand van zaken bij de verschillende 
onderzoeken die lopen, zoals het onderzoek ‘HME/
MO en de gevolgen in Nederland’.
Verder staat op de agenda de verdere samenwerking 
met de STOET (Stichting Onderzoek Erfelijke Tumo-
ren, www.stoet.nl). In de vorige Newsflash is hierover 
uitgebreid geschreven. De verdere invulling voor een 
pilot-onderzoek komt aan de orde, waarbij gekeken 
wordt of  het mogelijk is om een preventieprogramma 
op te zetten ter voorkoming van kwaadaardige ontaar-
ding van osteochondromen/ exostosen.

Amerikaans artikel over pijn bij HME/MO
In het mei/juninummer 2005 van The Journal of  Pe-
diatric Orthopaedics, het Amerikaanse Tijdschrift voor 
de Kinderorthopaedie, verscheen een artikel over een 

onderzoek naar HME/MO en pijn, ‘Hereditary Mul-
tiple Exostosis and Pain’. Auteurs zijn Sandra Darlilek 
van the Department of  Pediatric van de Universiteit 
van Texas-Houston en anderen. Een gedeelte van dit 
onderzoek wordt ook door ons in Nederland onder-
zocht waar het gaat over pijn bij HME/MO. Dit is één 
van de gevolgen bij HME/MO die onderzocht wordt 
bij het onderzoek ‘HME/MO en de gevolgen in Ne-
derland’, zie verslag van de inleiding op onze lotgeno-
tendag elders in deze Newsflash.
Het Amerikaanse onderzoek betreft 293 mensen (kin-
deren en volwassenen) met HME/MO. Een respons 
van 39% (in Nederland respons van 88%). Hiervan 
gaf  84% aan wel eens pijn te hebben ten gevolge van 
HME/MO (in Nederland zijn de voorlopige cijfers 
hierbij 75,7%). Er werd een relatie gevonden tussen de 
hoeveelheid operaties en pijn en tussen diegenen die 
complicaties hadden ten gevolge van de HME/MO 
en de ervaren pijn. Er is geen verschil gevonden tus-
sen vrouwen en mannen. Ook hier wordt aangeven 
dat naar aanleiding van het onderzoek is gebleken dat 
de pijn bij HME/MO tot nu toe werd onderschat en 
dit meer aandacht behoeft in de zorg bij mensen met 
HME/MO. 
Als de bevindingen van het Nederlandse onderzoek 
straks gereed zijn, is het natuurlijk erg interessant om te 
zien wat de bevindingen zijn van de pijn bij HME/MO, 
als één van de onderzochte gevolgen in Nederlandse 
situatie. 
Voor uw informatie is het Amerikaans artikel geplaatst 
op onze website onder de pagina Artikelen.

Jan de Lange
 

Hoe kunt u bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Pathologie LUMC? 

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van weef-
sel afkomstig van tumoren o.a. exostosen. Het verwij-
derde osteochondroom/exostose of  chondrosarcoom 
wordt door de afdeling pathologie microscopisch on-
derzocht om de diagnose te bevestigen en om even-
tuele kwaadaardigheid van een osteochondroom uit 
te sluiten. Materiaal dat overblijft (restmateriaal) kan 
worden gebruikt voor het hier beschreven onderzoek. 
Wanneer u of  uw kind in de toekomst geopereerd 
wordt en u mee zou willen helpen aan dit onderzoek, 
kunt u ons toestemming geven om het restmateriaal 
te gebruiken. Het is belangrijk dat u dan van te voren 
contact met ons opneemt, omdat het voor de kwali-

teit van het genetische materiaal van belang is dat het 
overgebleven kraakbeenweefsel op tijd en op de juiste 
manier wordt ingevroren. Wij kunnen dan het mate-
riaal op de juiste manier verwerken in samenwerking 
met de afdeling pathologie van het ziekenhuis waar u 
wordt geopereerd. Daarnaast zullen wij u een formu-
lier toesturen met meer informatie, waarmee u tevens 
uw toestemming kenbaar kunt maken. 
Contactpersonen: Prof. P.C.W. Hogendoorn, 
dr. J.V.M.G. Bovée, drs. L. Hameetman 
Afdeling Pathologie, LUMC. Tel: 071-526 66 39, 
E-mail: p.c.w.hogendoorn@lumc.nl, 
j.v.m.g.bovee@lumc.nl, L.hameetman@lumc.nl 
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VERSLAG VAN DE ACHTSTE LOTGENOTENDAG 
OP 4 JUNI 2005

Voorzitter Jan de Lange mocht wederom een groot aantal deelnemers verwelkomen op zater-
dag 4 juni op de 8e lotgenotendag voor HME/MO patiënten en hun verwanten. Zo’n 140 belang-
stellenden en medewerkers waren hiervoor bijeengekomen in Mytylschool Ariane de Ranitz te 
Utrecht. 

Na de verwelkoming, opening en de nodige (ook 
huishoudelijke) mededelingen ruilde Jan de Lange zijn 
voorzitterspet met die van de wetenschapper. Hij gaf  
een korte, maar heldere uiteenzetting van de eerste re-
sultaten van het onderzoek ‘HME/MO en de gevolgen 
in Nederland’, dat hij uitvoert samen met dr. S.J. Ham, 
orthopedisch chirurg uit het Onze Lieve Vrouwe Gast-
huis te Amsterdam. Het onderzoek vindt plaats onder 
auspiciën van Prof. J. van Horn uit het UMCG en is in 
2004 van start gegaan. 
Aan alle bekende adressen van HME/MO-patiënten 
is gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Na 
de toezegging van deze patiënten werden verschillende 
vragenlijsten toegezonden voor respectievelijk kinde-
ren, jongeren en volwassenen.

Grote respons
Opvallend was de grote respons: maar liefst 267 per-
sonen werkten tot dat moment (mei 2005) mee aan 
het onderzoek. Voor een zeer zeldzame aandoening als 
HME/MO is dat zeer veel te noemen.
Enkele opvallende punten uit de eerste onderzoeksre-
sultaten werden door Jan toegelicht, o.a.:
- de aanwezigheid van veel exostosen op/rond de 

enkel en/of  voet bij zowel volwassenen als kinderen 
en tevens scheefstand van de enkel

- de pijnbeleving van kinderen met HME/MO: 65% 
van de kinderen heeft in meerdere of  mindere mate 
pijn als gevolg van de HME/MO, soms zelfs dage-
lijks!

- bij de volwassenen kwam naar voren dat maar liefst 
80% van de patiënten in meerdere of  mindere mate 
pijn werd ervaren, waarvan veel dagelijks!

- bijna de helft van de kinderen met HME/MO er-
vaart problemen op school. Met name gymnastiek en 
schrijven/computeren leveren problemen op.

- Helaas is er bij 10% van de kinderen sprake van pes-
ten en uitschelden vanwege de HME/MO.

Jan de Lange gaf  aan dat dit slechts een kleine impres-
sie is van de eerste onderzoeksresultaten. Maar dat pijn 
een nadrukkelijke rol speelt in het leven van mensen 
met HME/MO was wel een belangrijk en niet te 
verwaarlozen uitkomst. Daarom is er voor deze lotge-
notendag voor gekozen om Pijn als thema te kiezen. 
Dit kwam tot uiting in de lezing en de verschillende 
workshops.

Er liggen nog veel ingevulde vragenlijsten te wach-
ten op verwerking. Na afronding van het onderzoek 
hoopt Jan samen met dr. Ham de eindresultaten van 
het onderzoek te kunnen presenteren op de volgende 
lotgenotendag.

Pijn
Vervolgens gaf  Jan het stokje door aan Prof. dr. Zuur-
mond, verbonden aan de afdeling Anesthesiologie van 
het VU Medisch Centrum in Amsterdam als bijzonder 
hoogleraar met de leeropdracht Anesthesiologie in het 
bijzonder de Pijnbestrijding. Tevens is professor Zuur-
mond vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
ter bestudering van Pijn.

Professor Zuurmond ging in op de algemene aspecten 
van pijn en pijn in het bijzonder bij HME/MO. Hij 
maakte hierbij gebruik van heldere taal in combinatie 
met duidelijk beeldmateriaal. Na de inleiding was er 
voor de aanwezigen gelegenheid tot het stellen van 
vragen, waardoor er een leuke wisselwerking tussen 
Zuurmond en de zaal ontstond.
(Meer inhoudelijke informatie over de lezing van Prof. 
Zuurmond vindt u elders in deze Newsflash.)

Workshops
Na deze lezing ging de groep uiteen om deel te ne-
men aan de diverse workshops waarvoor men zich bij 
aanmelding reeds had opgegeven. Ditmaal waren er een 
aantal workshops gekozen waarin het thema pijn cen-
traal stond. Volwassenen konden 2 workshops kiezen 
uit het volgende aanbod: Zwemmen, Volwassenen en 
Pijn, Basisschoolaspecten, Voetproblemen, Gespreks-
groep voor ouders en Tai Chi Qi Gong.
Voor de (basisschool)kinderen was er keuze uit Zwem-
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men, Kinderpraatgroep met orthopedisch chirurg, 
kinderactiviteiten in de vorm van voorlezen, knutselen 
en balspelen. Voor de jongeren vanaf  12 jaar was er 
Zwemmen en een Jongerenpraatgroep met een ortho-
pedisch chirurg. 
Evenals voorgaande jaren waren er ook Belgische lot-
genoten aanwezig. Zij hielden een eigen workshop en 
daarnaast kozen zij nog een workshop van hun gading.

Van de diverse workshops zijn verslagen geschreven 
door deelnemers; deze treft u elders aan in deze News-
flash, evenals de beoordeling van deze workshops. De 
verslagen geven een goed inhoudelijk beeld van de 
inhoud van de diverse workshops.
De kennismaking tijdens de workshops verlaagde de 
drempel om bij anderen aan tafel te schuiven, zodat 
zowel de lunch- als de theepauze werd gebruikt om 
onderlinge contacten verder te verdiepen en ervaringen 
uit te wisselen.
Na de theepauze vond er nog een plenaire terugkoppe-
ling van de verschillende workshops plaats. Hierdoor 
konden ook andere mensen kennis nemen van de 
inhoud van de verschillende workshops.

Geslaagde dag
Dankzij de medewerking van talloze vrijwilligers die 
hun steentje bijdroegen in o.a. de catering, het leiden 
van workshops, het geven van de lezing, de kinder-
opvang, de inrichting van de ruimtes, de organisatie 
voor- en tijdens de lotgenotendag, enz. enz,. mogen we 
deze dag wederom een zeer zinvolle en geslaagde noe-
men. Jan de Lange beëindigde deze dag dan ook met 
het uitspreken van zijn dank aan allen die belangeloos 
meewerkten aan deze dag. Het uitgereikte bloemetje en 
het applaus voor hen was dan ook op zijn plaats.
Hierna nam Jan afscheid van een ieder met de mede-
deling dat de negende lotgenotendag gehouden zal 
worden op zaterdag 10 juni 2006. In de tussenliggende 
periode is er volop gelegenheid om contact te houden 
via o.a. de website, de HME/MO Newsflash, de email-
groep, de regiobijeenkomsten, de e-mail en de telefoon 
en voor de jeugd via de MSN-groepen.
Tot slot kon men onder het genot van een drankje en 
een nootje nog napraten over deze dag, hetgeen ook 
veelvuldig gedaan werd. Het maakte het tot een gezellig 
einde van deze wederom indrukwekkende dag.

Marion Post
 

DNA-Diagnostiek bij HME/MO 

Het is momenteel goed mogelijk om erfelijkheidson-
derzoek naar HME/MO te laten verrichten. Hierbij 
kan door middel van het onderzoeken van het DNA 
uit een bloedmonster de diagnose HME/MO beves-
tigd worden. 
Hiervoor dient u een verwijzing te hebben van uw 
huisarts of  orthopedisch chirurg. U kunt dan een af-
spraak maken met het regionaal erfelijkheidscentrum 
bij u in de buurt. HME/MO is een autosomaal domi-
nante aandoening en hierover kunt u daar alle infor-
matie krijgen. Ook kunt u hier terecht voor gesprek-
ken over de erfelijkheidsaspecten van de HME/MO.

Bij dit regionale erfelijkheidscentrum wordt een 
bloedmonster afgenomen en dit wordt dan opge-
stuurd naar het DNA-laboratorium van de Stichting 
Klinisch Genetisch Centrum in Leiden. Hier wordt 
alle DNA-diagnostiek naar HME/MO voor Neder-
land uitgevoerd. De uitslag van het DNA-onderzoek 
kunt u na ongeveer drie maanden verwachten. 
Mocht u algemene vragen hebben over de uit te voe-
ren DNA-diagnostiek in Leiden, dan kunt u hiervoor 
het algemene telefoonnummer van het DNA-labora-
torium in Leiden bellen. Dat is: 071-527 60 82.
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VERSLAG INLEIDING EERSTE EN VOORLOPIGE 
RESULTATEN HME/MO-ONDERZOEK

Verslag van de inleiding Eerste en voorlopige resultaten van het onderzoek ‘Hereditaire 
Multiple Exostosen/Multiple Osteochondromen en de gevolgen in Nederland’, die gehouden is 

tijdens de 8e lotgenotendag
 
Medewerkers
De onderzoekers van dit onderzoeksproject zijn: dr. 
S.J. Ham, orthopedisch chirurg, en drs. J. de Lange, ge-
zondheidswetenschapper. Het onderzoek vindt plaats 
onder auspiciën van Prof. dr. J.R. van Horn, afdeling 
orthopaedie UMCG te Groningen. De statistische 
verwerking wordt gedeeltelijk uitgevoerd door drs. F. 
Schelbergen en deels door de vakgroep orthopaedie 
van de vakgroep orthopaedie van het UMCG te Gro-
ningen. Daarnaast is uitgebreid advies verkregen van de 
leden van de Medisch Advies Raad van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep. Voor de uitvoeringskosten 
is subsidie verkregen van de Stichting Anna-Fonds.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoeksproject is om naast alle 
specifieke ziektekenmerken van Hereditaire Multiple 
Exostosen/Multiple Osteochondromen (HME/MO) 
ook de gevolgen ervan te inventariseren. Er wordt hier-
bij gekeken naar de invloed op allerlei activiteiten van 
het dagelijkse leven en aspecten als pijn, functiebeper-
kingen, invloed op werk, de school en sportbeoefening. 
Op basis van dit onderzoek willen wij graag komen 
tot adviezen m.b.t. de meest optimale benadering en 
behandeling van HME/MO op verschillende gebieden.

Methode
Er zijn vanaf  april 2004 tot heden vragenlijsten ver-
stuurd naar alle bekende adressen van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep en naar adressen die door 
anderen aan de onderzoekers zijn doorgegeven. Voor 
de kinderen werd een aparte HME/MO-vragen-
lijst ontwikkeld, waarmee eerst een pilotstudie werd 
uitgevoerd alvorens deze definitief  werd vastgesteld. 
Voor de volwassenen geldt eveneens dat er een aparte 
vragenlijst werd ontwikkeld en getoetst. Daarnaast is 
bij de volwassenen gebruik gemaakt van twee be-
staande vragenlijsten: De WOMAC-vragenlijst die gaat 
over pijn, gewrichtsstijfheid en fysieke gesteldheid en 
de RAND-36 vragenlijst die vraagt naar de algemene 
gezondheidstoestand. Het onderzoek is van start ge-
gaan na raadpleging van de Medisch Ethische Toetsings 
Commissie van het UMCG te Groningen.

Huidige stand van zaken
Momenteel zijn er 267 vragenlijsten ingevuld en ont-
vangen, 95 kinderen (44 meisjes en 51 jongens) t/m 17 

jaar en 172 volwassenen (102 vrouwen en 70 mannen) 
vanaf  18 jaar. Dat is tot nu toe een respons van 88%. 
Er wordt nog een aantal vragenlijsten verwacht en nog 
lang niet alle data van de lijsten zijn ingevoerd. Naar 
verwachting zal eind volgend jaar het onderzoek defini-
tief  afgerond kunnen worden. 
Om een eerste voorlopige presentatie op deze lotgeno-
tendag te geven, is gekozen voor een aantal opvallende 
aspecten die ook later op deze dag in een inleiding van 
Prof. dr. W.W.A. Zuurmond en in een aantal workshop 
aandacht krijgen. 
We behandelen in deze presentatie de voorlopige resul-
taten van: Voet- en enkelproblemen, Pijnproblemen, 
Schoolproblemen bij kinderen en Beleving van kinde-
ren van HME/MO.

Voet- en enkelproblemen
Kinderen
Van de 95 kinderen zijn er 58 (61,1%) die osteochon-
dromen* op voeten of  enkels hebben. Van deze 58 
hebben er 37 osteochondromen op beide voeten/en-
kels en 21 op één voet/enkel.
Scheefstand van de enkels komt bij 28 (29,5%) van de 
95 kinderen voor. 
Hierbij hebben 16 (57,15%) van deze 28 kinderen een 
scheefstand van beide enkels.
Volwassenen
Bij de 172 volwassenen zijn er 128 (74,4%) die oste-
ochondromen op voeten of  enkels hebben. Hiervan 
hebben er 87 osteochondromen op beide voeten/en-
kels en 41 (op één voet/enkel.
Scheefstand van de enkels komt bij 57 (33,1%) volwas-
senen voor. 
Bij 33 (57,9%) van deze 57 volwassenen is er een 
scheefstand van beide enkels.

Pijnproblemen
Van de 267 personen (kinderen en volwassenen) die tot 
nu toe hebben meegedaan aan het onderzoek geven 202 
(75,7%) aan wel eens pijn te hebben t.g.v. HME/MO.
Kinderen
Bij de kinderen geven 62 (65%) van de 95 aan wel 
eens pijn te hebben t.g.v. HME/MO. Waarbij tijdens 
de afgelopen 30 dagen 22 kinderen milde pijn hebben 
gehad, 20 matige pijn en 11 ernstige pijn. 
9 kinderen geven aan de afgelopen 30 dagen elke dag 
pijn te hebben t.g.v. HME/MO.

Newsflash oktober 2005 HME/MO Lotgenoten Contactgroep 8



Volwassenen
Van de 172 volwassen respondenten geven 140 (81,4%) 
aan dat zij wel eens pijn hebben t.g.v. HME/MO. 
Tijdens de afgelopen 30 dagen hebben 37 volwassenen 
milde pijn ervaren, 59 matige pijn en 35 ernstige pijn. 
Maar liefst 52 volwassenen hebben elke dag pijn t.g.v. 
HME/MO.
De invloed van de pijn de afgelopen week op de dage-
lijkse activiteiten bij volwassenen is bij 63 (36,6%) niet 
aan de orde, bij 51 (29,7%) mild, bij 36 (20,9%) matig 
en bij 22 (12,8%) ernstig.
De invloed van de pijn de afgelopen week op de slaap 
bij volwassenen is bij 82 (47,7%) niet aan de orde, bij 
43 (25,0%) mild, bij 26 (15,1%) matig en bij 21 (12,2%) 
ernstig.
De invloed van de pijn de afgelopen week op het 
contact met andere mensen bij volwassenen is bij 109 
(63,4%) niet aan de orde, bij 36 (20,9%) mild, bij 15 
(8,7%) matig en bij 12 (7,0%) ernstig.
De invloed van de pijn de afgelopen week op de stem-
ming bij volwassenen is bij 75 (43,6%) niet aan de orde, 
bij 55 (32%) mild, bij 28 (16,3%) matig en bij 14 (8,1%) 
ernstig.

Schoolproblemen bij kinderen
Van de 95 zijn er 85 kinderen schoolgaand en 10 zijn 
nog te jong voor de basisschool.
Van de 85 schoolgaande kinderen geven 40 (47,1%) 
kinderen aan geen problemen t.g.v. van HME/MO op 
school te hebben en 45 (52,9%) kinderen beleven wel 
problemen t.g.v. van HME/MO op school.
Als soorten problemen worden door de kinderen ge-
noemd (meerdere antwoorden zijn mogelijk):
Gymnastiek  23 (34,3%)
Bewegen/traplopen 8 (11,9%)
Pijnklachten 4 (  6,0%)
Pesten/uitschelden 7 (10,4%)
Schrijven/computeren 12 (18,0%)
Moeheid 2 (  3,0%)
Anders 11 (16,4%)

Beleving van kinderen van HME/MO
Hoe erg vinden de 95 kinderen het om HME/MO te 
hebben?
Niet ingevuld 13 (13,7%) 
(o.a. nog te jong om antwoord op te geven)
Helemaal niet erg 15 (15,8%)
Een beetje erg 34 (35,8%)
Wel vervelend 19 (20,0%)
Erg vervelend 4 (4,2%)
Heel erg vervelend 10 (10,5%)

Voorlopige eerste conclusies
Als voorlopige eerste conclusies van de beschreven 
aspecten kunnen we stellen dat:
- pijn t.g.v. HME/MO een groter probleem is dan 

verwacht
- pijn om deze reden meer aandacht dient te krijgen 

in de benadering en behandeling van kinderen en 
volwassenen met HME/MO

- voetproblemen bij HME/MO meer voor komen dan 
verwacht

- de eerste resultaten van de schoolproblemen t.g.v. van 
HME/MO en de beleving van HME/MO bij kinde-
ren zeker aanleiding zijn om deze aspecten nader te 
onderzoeken. Goede begeleiding lijkt hierbij noodza-
kelijk.

Mede namens dr. S.J. Ham, 
drs. J. de Lange

* De term osteochondromen wordt gehanteerd, maar hier kan 
ook exostosen gelezen worden 

WILT U DE HME/MO-NEWSFLASH BLIJVEN ONTVANGEN? DAT KAN NATUURLIJK 
ALS U BIJ ONS (= SPO) BENT AANGESLOTEN. NOG GEEN BEGUNSTIGER VAN DE SPO? *

MELDT U VANDAAG NOG AAN BIJ ONS SECRETARIAAT, TEL. 0516-451760 OF 
E-MAIL: HME@PATIENTENBELANGEN.NL 

HET KOST U SLECHTS € 18,- PER JAAR

*DE HME/MO LOTENOTEN CONTACTGROEP IS EEN ONDERDEEL 
VAN DE SPO (STICHTING PATIENTENBELANGEN ORTHOPAEDIE), 

MEER INFORMATIE KUNT U LEZEN IN DE RUBRIEK ‘NIEUWS VAN HET BESTUUR’.
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VERSLAG INLEIDING PROF. DR. W.W.A. ZUURMOND

‘Pijn is wat degene die pijn heeft, zegt dat het is. En het bestaat telkens als hij zegt dat het 
bestaat. Als pijn invloed heeft op de kwaliteit van je leven moet je er iets aan doen. Geef pijn 

een plaats. Kijk naar wat je wel kunt doen, niet naar wat je niet kunt.’ Zo leidde Prof. dr. Wouter 
Zuurmond, een deskundige op het gebied van pijn, 4 juni de achtste HME/MO Lotgenotendag in. 

Volgens de eerste voorlopige uitslag van het HME/
MO-onderzoek worden veel mensen geconfronteerd 
met pijn ten gevolge van de HME/MO. Het was daar-
om dat de HME/MO Lotgenoten Contactgroep Prof. 
dr. W.W.A. Zuurmond heeft gevraagd de inleiding te 
verzorgen. Hij is verbonden aan de afdeling Anesthe-
siologie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam 
met de leeropdracht Anesthesiologie, in het bijzonder 
Pijnbestrijding. 
Zuurmond maakte een onderscheid tussen acute en 
chronische pijn. Bij acute pijn zijn de kale zenuwuit-
einden verantwoordelijk voor (het waarnemen van) de 
pijnprikkel. Er komen zogeheten boodschapperstoffen 
vrij, die de pijnprikkel naar onze hersenen transporte-
ren. Die op hun beurt sturen de boodschapperstoffen 
weer terug naar de zenuwuiteinden, waarbij wij vervol-
gens de pijn vernemen. In die tijd heeft het lichaam al 
gereageerd zonder dat we er invloed op uitoefenen: de 
polsslag gaat omhoog, de ademhaling stokt, we reage-
ren door bijvoorbeeld het contact met het pijnveroor-
zakende voorwerp te beëindigen, enzovoort. 

Chronische pijn
Mensen met HME/MO hebben over het algemeen 
meer last van chronische pijn. Zo wordt in het HME/
MO-onderzoek aangetoond dat 75 procent van de 
ondervraagden in meer of  mindere mate wel eens pijn 
voelt als gevolg van HME/MO. Zuurmond: ‘Bij chro-
nische pijn vinden er veranderingen in het zenuwstel-
sel plaats. De snelle boodschapperstoffen die bij acute 
pijn vrijkomen, maken plaats voor andere, langzamere 
boodschapperstoffen. De kwaliteit en kwantiteit van de 
pijn verandert. Wanneer deze pijnprikkels lang genoeg 
aanhouden, breidt de pijn zich uit: je voelt het ook op 
andere plekken.’ Volgens de professor is chronische 
pijn moeilijker te behandelen dan acute pijn.
Grofweg zijn er drie pijnsoorten/types te onderschei-
den: weefselpijn (botten, spieren en pezen), zenuwpijn 
en pijn waarbij psychische factoren een rol spelen. Met 
name zenuwpijn is moeilijk te behandelen. Pijnzenu-
wen zijn bovendien ongelijk verdeeld. In de mond 
zitten meer pijnzenuwen dan in de buik. Ook in kraak-
been zitten veel pijnzenuwen. ‘Soms heeft pijn een psy-
chische achtergrond. Gebleken is dat patiënten die na 
een operatie alleen op een kamer liggen vaak meer pijn 
hebben dan zij die op een meerpersoonskamer herstel-
len. Met andere woorden: lotgenotencontact of  een 

goede buurman kunnen hulp bieden’, aldus Zuurmond.
Pijn is op vele manieren te behandelen. Paracetamol en 
aspirine-achtigen zijn voor acute pijn aan te bevelen, 
maar kunnen bijwerkingen hebben, bijvoorbeeld maag- 
en darmklachten, nierfunctiestoornissen en allergische 
reacties. Ze kunnen ook chronisch worden ingenomen, 
maar dan moet wel een tablet voor de maag erbij wor-
den ingenomen. 
Zenuwpijnen reageren amper op aspirines. ‘Daar kun-
nen antidepressiva soms wel helpen, omdat ze werken 
op het boodschappersysteem. Ze verlichten bij één op 
de twee tot drie mensen de pijn. Ook middelen tegen 
epilepsie kunnen verlichting brengen bij zenuwpij-
nen, is gebleken. Deze middelen zeggen niets over de 
(geestelijke) gezondheid van de patiënt, maar hebben 
op dat moment gewoon een pijnstillende werking. Ze 
verbeteren op dat moment de kwaliteit van het leven’, 
aldus Zuurmond. 

Opiaten
Zuurmond schrijft zijn patiënten die pijn hebben 
soms ook opiaten voor. ‘We zijn anders gaan denken 
over opiaten. We hebben ontdekt dat het lichaam ook 
opiaten aanmaakt. Voorbeelden van geneesmiddelen 
op basis van opiaten zijn de zwakwerkende Tramadol 
en de sterk werkende morfine en methadon. Als de pijn 
zo ernstig is dat het grote invloed heeft op je leven, en 
andere middelen – ook psycho- en fysiotherapie – niet 
helpen, dan zijn opiaten een alternatief. Bij pijn zijn 
opiaten niet verslavend, maar stop er wel mee als ze 
niet werken’, aldus de inleider.
Verder zijn bij pijn zenuwblokkades mogelijk. In een 
beperkt aantal gevallen is het mogelijk om bij botpijn 
via bevriezing of  verhitting zenuwen uit te schakelen. 
Zuurmond hield iedereen voor te blijven bewegen, 
eventueel via oefeningen bij de fysio- of  ergothera-
peut. ‘Wat trouwens vaak wordt vergeten, is bestrijding 
van acute en chronische pijn via TENS, transcutane 
elektrische neuro stimulatie. Daarbij worden zenuwen 
via elektroden gestimuleerd. De patiënt kan met dit 
apparaatje zichzelf  op elk moment van de dag tegen 
pijn behandelen’, tipte Zuurmond. Met een korte 
beantwoording van vragen uit de zaal rondde hij zijn 
inleiding over de algemene aspecten van pijn en in het 
bijzonder pijn bij HME/MO af. 

Jan de Lange en John Ruiter 
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VERSLAG WORKSHOP GESPREKSGROEP OUDERS

De gespreksgroep voor ouders werd druk bezocht. 
Liefst twintig ouders én grootouders meldden zich 
voor deze workshop aan. Orthopedagoge Myelle Twint 
leidde deze gespreksgroep voor de zesde keer . 
Myelle heeft in het verleden al heel wat verhalen van 
verschillende ouders gehoord en is daardoor goed op 
de hoogte van de zorgen die het hebben van een kind 
met HME/MO voor ouders met zich meebrengt. 
Myelle werd bijgestaan door Yvonne Menzel. Zij is 
gezondheidszorgpsycholoog bij de afdeling Chronische 
Pijnbehandeling van Revalidatie Friesland.

De theorie achter pijn beleving
Yvonne begon de gespreksgroep met de drie G’s die 
verbonden zijn aan het verschijnsel Pijn:
- Gedrag
- Gedachten (beleving, aandacht)
- Gevoel (pijnsensatie)
Een kind maakt verschillende ontwikkelingsfases door 
waarbij de drie G’s op een andere manier tot uiting 
komen. Pijnbeleving is namelijk leeftijdsafhankelijk: 
een kind onder de vijf  jaar kan nog niet duidelijk het 
verschil tussen pijn en angst aangeven, of  de locatie 
van de pijn aanwijzen. Pas na het vijfde jaar kan een 
kind een onderscheid in pijnniveau aangeven. Ook de 
behoeften van kinderen veranderen met de leeftijdsfa-
ses waarin ze verkeren.
De baby Heeft genoeg aan de steun en troost 
   van de ouders.
De peuter Begint het eigen ik te ontwikkelen en 
   heeft ook al verklaringen nodig   

  waarom iets anders is dan bij anderen.
De basisscholier Wil bij de groep horen en niet anders  

  zijn dan anderen.
De puber Acceptatie van het uiterlijk gaat een  

  belangrijke rol spelen.
In de loop van de jaren is tussen ouder en kind een dui-
delijke wisselwerking aanwezig; wat ziet een ouder aan 
het kind en hoe gaat die ouder daar mee om, is weer 
van invloed is op het gedrag van het kind.

Ouders aan het woord
Bovenstaande aspecten kwamen ook naar voren toen 
de ouders zelf  aan het woord kwamen. Duidelijk was 
dat er een verschil in beleving bestond tussen jongere 
kinderen en pubers. Als eerste kwamen ouders van 
pubers aan het woord. Deze ouders gaven aan dat 
naast het ‘gewone’ puberen en de pijn ook de esthetiek 
een grote rol speelt, evenals deelname aan het sociale 
leven. Het hebben van knobbels, pijn en vermoeid-
heid werd als een grote last ervaren, die ouders vaak 
in vertwijfeling brengen. Vragen die hierbij veel spelen 

zijn: Hoe ga ik als ouder hier mee om? Hoe kan ik mijn 
kind blijven stimuleren en motiveren? Hoe erg is de 
pijn en vermoeidheid en wat kan ik daar aan doen? Als 
tip werd meegegeven dat ouders bij dergelijke grote 
zorgen de hulp in kunnen roepen van de GGZ. Dit 
kan voorkomen dat het kind wegglijdt in een depressie. 
De worsteling om ‘normaal’ mee te doen kost enorm 
veel energie en zal de vermoeidheid en pijn alleen maar 
doen toenemen.
Bij de ouders van jongere kinderen kwam onder andere 
de vraag aan de orde: hoe informeer ik mijn kind ter-
wijl ik het zo lang mogelijk zorgeloos wil laten? Beide 
psychologen gaven aan dat het belangrijk is om elk 
kind op zijn eigen niveau te informeren over HME/
MO, juist om te voorkomen dat het kind zijn eigen ver-
klaringen gaat zoeken en als waarheid zou aannemen. 
Ook het informeren van de omgeving van het kind 
(crèche, peuterzaal, oppas, school, sportvereniging etc.) 
werd als een belangrijk punt naar voren gebracht. Dit 
laatste kan verkeerde reacties van buitenaf  voorkomen. 
Verkeerde reacties kunnen voor het kind (en dus ook 
voor de ouders) als traumatisch worden ervaren. Het 
voorlichtingsmateriaal van de HME/MO kan daarbij 
als hulpmiddel worden ingezet.
Wanneer een kind angsten kent voor bijv. pijn na een 
operatie of  voor een operatie zelf, kan er in het zieken-
huis de hulp ingeroepen worden van speltherapeuten. 
Voor angsttherapieën is er bijv. de EMDR-therapeut. 
(zie ook www.emdr.nl).

Informatie-uitwisseling
Het is voor kinderen ook prettig om te weten dat ze 
niet de enige zijn die knobbels en littekens hebben en 
regelmatig naar het ziekenhuis moeten. De lotgenoten-
dag zelf  is daarvoor bij uitstek geschikt. Kinderen met 
HME/MO leren elkaar op een laagdrempelige manier 
kennen en kunnen dit contact continueren door bijv. 
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via MSN te chatten. De HME/MO lotgenotengroep 
kan bij het totstandkomen van deze MSN-contacten 
behulpzaam zijn.
Voor ouders bleek het erg belangrijk te zijn, dat zij als 
ouder ‘verzorgd’ worden. Het vergaren van de juiste 
informatie, het vinden van een goede, betrouwbare arts 
waar je een goede patiënt/arts-relatie mee hebt (met 
regelmatige controle van je kind!), het hebben van een 
uitlaatklep via lotgenotencontact etc., werden allemaal 
als instrument aangedragen die hieraan konden bijdra-

gen. Het is zaak dat de ouders grip blijven houden op 
de ontwikkeling van het kind. Zolang de ouders rustig 
zijn, stralen zij dat ook uit en kunnen zij een grotere 
steun zijn voor hun kinderen.
Uiteindelijk bleek dat vijf  kwartier toch weer te kort 
was voor deze gespreksgroep. Het was wederom een 
zeer nuttige en waardevolle gespreksgroep, met dank 
aan de beide professionals, Myelle en Yvonne en de 
inbreng van alle aanwezige ouders.
Marion Post en Natasja Schaake

VERSLAG WORKSHOP KINDERPRAATGROEP

 
Tijdens de Lotgenotendag was er net als vorig jaar weer 
een kinderpraatgroep voor kinderen tot 12 jaar. Wij, 
dr. Van Douveren (orthopeed bij het Maxima Medisch 
Centrum), Marloes de Wit (pedagogisch medewerkster 
bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) en Elsa de Vries 
(stagiaire pedagogisch medewerkster bij het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis), hebben deze praatgroep begeleid. 
Er waren elf  kinderen die aan deze praatgroep deel-
namen. Het merendeel daarvan heeft zelf  HME/MO, 
anderen hadden een broer of  zus met HME/MO.
Alle kinderen kregen aan het begin van de bijeenkomst 
een pen en een papiertje waarop zij de vraag/vragen 
die zij wilden stellen konden schrijven. Hier hadden wij 
voor gekozen omdat de kinderen op deze manier al-
lemaal de kans zouden krijgen hun vraag te stellen. An-

ders is de kans groot dat de vragen vergeten worden.
De vragen die de kinderen stelden waren zeer uiteenlo-
pend en varieerden van: ‘Welke stoffen zitten er in de 
pilletjes die ik na de operatie tegen de pijn krijg?’, ‘Hoe 
gaat het als je voor een operatie naar het ziekenhuis 
gaat?’, ‘Kan een ‘knobbel’ vanzelf  weer weggaan?’ tot 
‘Het valt mij op dat alle dokters van die rare achterna-
men hebben, hoe kan dat?’

Aan elkaar vertellen
Het was mooi om te zien dat de kinderen elkaar ook 
veel konden vertellen. Kinderen die al eens geopereerd 
waren konden een meisje dat binnenkort voor het eerst 
geopereerd wordt prima vertellen hoe dat in zijn werk 
gaat. De kinderen hadden elkaar ook veel te vertellen, 
bijvoorbeeld over hoe vaak ze al geopereerd waren, 
waar hun ‘knobbels’ zaten/zitten. Welke ‘knobbels’ het 
grootste waren, enz.
De kinderen deden allemaal erg actief  mee. De vijf  
kwartier die er voor deze workshop stond was voor de 
jongere kinderen net iets te lang. Aan het eind werd het 
stilzitten moeilijk. Wat ons betreft was de kinderpraat-
groep zeker een succes, wij hebben hier dan ook met 
veel plezier aan meegewerkt.

Marloes de Wit, dr. Van Douveren 
en Elsa de Vries 

VERSLAG WORKSHOP BASISSCHOOLASPECTEN
 
Voor de workshop Basisschoolaspecten was veel 
belangstelling. De workshop werd gegeven door Ada 
Schelbergen, onderwijzeres aan de Thomas More 
school te Tilburg, en Wouter Eijkman, onderwijzer aan 
de Augustinusschool te Culemborg. Beide workshop-
leiders zijn al lange tijd direct of  indirect betrokken bij 
de aandoening HME/MO en in combinatie met de 
deskundigheid over lesgeven en beleid op basisscholen 
een uitstekend duo voor deze middag.
De ruim 20 aanwezigen waren ouders met kinderen uit 

alle groepen van de basisschoolleeftijd. En na een korte 
introductie van de aanwezigen bleek al snel dat er zeer 
veel vragen leven over hoe om te gaan met HME/MO 
bij kinderen op de basisschool. Naast de voorlichting 
werd dan ook veel gediscussieerd.
Allereerst bleek al snel dat een aantal kinderen last 
heeft van de aandoening. Dit heeft direct gevolgen 
voor activiteiten als schrijven en gym. Maar in een en-
kel geval bleek ook pesten een serieus gevolg te kunnen 
zijn.
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Informeren
Ada en Wouter legden uit dat het allereerst belangrijk 
is om de school goed te informeren over wat er aan de 
hand is en gaven het advies, zonodig met regelmaat, 
een afspraak te maken met de onderwijzer(es) om goed 
geïnformeerd te blijven.
Er werd op gewezen dat iedere basisschool een school-
gids heeft. In deze schoolgids staat allereerst hoe de 
school georganiseerd is en verder wat de onderwijs-
methoden zijn. Als je kunt kiezen tussen basisscho-
len is dit informatiemateriaal bij uitstek geschikt. De 
schoolgids moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen 
en zodoende staat er ook in wie de functie van Intern 
Begeleider en Remedial Teacher op de desbetreffende 
school heeft of  hebben en wat zijn of  hun taak is.
Ada en Wouter gaven eerst kort uitleg over de functie 
van Intern Begeleider, soms kortweg IB’er genoemd. 
In geval van problemen met een kind kun je contact 
opnemen met de Intern Begleider. Een IB’er hoort de 
zorgkwaliteit op een basisschool te bewaken. Daarnaast 
is er de functie van Remedial Teacher, soms kortweg 
RT genoemd. De benaming van beide functies kan op 
sommige scholen iets afwijken maar bij wet is geregeld 
dat er per school minimaal één IB-functionaris aanwe-
zig moet zijn. Deze eis is pas enkele jaren geleden van 
kracht geworden. Een IB’er is wel direct verbonden 
aan de basisschool maar hoeft niet fulltime beschikbaar 
te zijn. IB’er kan daarnaast ook een onderwijsfunctie 
hebben. 

Een RT’er is een onderwijzer(es) met aanvullende 
opleiding die extra uren ter beschikking heeft naast de 
onderwijzer(es) van de basisschoolleerling zelf. Deze 
aanvullende opleiding kan kort zijn maar er zijn ook 
RT’ers die een zeer uitgebreide aanvullende opleiding 
hebben gevolgd. Het niveau van de RT kan dus per 
geval verschillend zijn. Zijn/haar functie is o.a. om kin-
deren te begeleiden met bijvoorbeeld leerproblemen, 
leerachterstand of  in het geval van HME/MO met 

functiebeperking en pijn. Vaak is er voor de eigen leer-
kracht van een basisschoolleerling geen tijd om deze 
extra taken uit te voeren. Daarnaast ontbreekt soms de 
kennis. In het geval van HME/MO is dat bijna altijd 
zo.

Contact zoeken
Ada en Wouter benadrukten in hun workshop dat het 
in veel gevallen met HME/MO goed is om contact te 
zoeken met de IB en/of  RT functionaris. Zij kan de 
‘eigen’ leerkracht begeleiden en ondersteunen en zono-
dig maatregelen treffen. Is één en ander niet te regelen 
dan, zo vermeldde Wouter, is er nog de mogelijkheid 
om rechtstreeks contact op te nemen met de directeur 
van de basisschool.
Tot slot werd gewezen op de mogelijkheid van het 
rugzakje, een leerlinggebonden budget waarbij je extra 
zorg op maat kunt ‘inkopen’ als de school niet alle be-
nodigde zorg kan bieden. Wouter en Ada legden uit dat 
dit een uitgebreide en soms moeilijke procedure is. 
Een Powerpoint-presentatie eerder geschreven door 
Wouter Eijkman en Anita Limpens is terug te vinden 
op onze website www.patientenbelangen.nl/hme.htm 
Kort samengevat bleek deze workshop erg veel direct 
bruikbare informatie voor de aanwezigen op te leveren 
en hopelijk nu ook voor de lezers van deze Newsflash.

Jeffrey van de Ende

VERSLAG WORKSHOP TAI CHI QI GONG
 
Na de zeer positieve reacties op de Workshop Tai 
Chi tijdens de vorige Lotgenotendag is ook dit jaar, in 
de persoon van Frans Pijnacker uit Raalte, een leraar 
bereid gevonden om een workshop te leiden. Frans 
Pijnacker startte met korte uitleg over de verschillende 
vormen van Tai Chi in het algemeen en Tai Chi Qi 
Gong in het bijzonder. 
Qi en Gong betekenen respectievelijk ‘energie’ en ‘oe-
fenen’. Tai Chi Qi Gong mag daarom worden opgevat 
als een training in energie. Doel is door middel van 
ademhalings-, ontspannings- en meditatieoefeningen 
lichaam en geest met elkaar in balans te brengen. Com-

binaties van deze oefeningen resulteren in de langzaam 
in elkaar overvloeiende bewegingen die zo karakteris-
tiek zijn voor deze vorm van bewegingskunst. 
Na de uitleg volgden enkele korte oefeningen, waarbij 
de deelnemers in staat werden gesteld de energie in hun 
lichaam door middel van natuurlijke zachte bewegingen 
daadwerkelijk te ervaren. Bij het oefenen bleek ook hoe 
moeilijk het is om je lichaam te ontspannen. Bovendien 
is het bijzondere bij Tai Chi Gong, dat je juist niet je 
spieren gebruikt om de bewegingen uit te voeren, maar 
de energie. Omdat bij die oefeningen dus niets wordt 
geforceerd en niet belastend zijn voor het lichaam, 
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VERSLAG WORKSHOP VOLWASSENEN EN PIJN

 
Omdat drs. Peter de Haan, anesthesist bij het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, op het laatste 
moment verhinderd was, werden de twee workshops 
Volwassenen en Pijn verzorgd door resp. Prof. dr. Wou-
ter Zuurmond en Myelle Twint en Yvonne Menzel.

Pijnbestrijding
In de workshop ’s ochtends borduurde Prof. dr. Zuur-
mond voort op zijn inleiding. Wat is pijn? Wanneer heb 
je pijn? Welke invloed heeft het op je dagelijkse leven? 
En wat doe je eraan? Pas je vormen van pijnbestrijding 
bij volwassenen ook toe op kinderen? Deze en andere 
vragen kwamen aan de orde en er werden ervaringen 
uitgewisseld. 
Prof. Zuurmond wees erop dat bij pijnbestrijding niet 
altijd naar medicijnen hoeft te worden gegrepen. Hij 
gaf  het advies om daarin vooral bij kinderen terug-
houdend te zijn. ‘Er zijn ook andere vormen van 
pijnbestrijding die minder ingrijpend zijn, maar wel 
werken. Fysiotherapie bijvoorbeeld. Zorg bij kinderen 
voor afleiding, zodat ze niet altijd aan de pijn denken. 
Dat helpt ook. Maar ook al het erkennen dat een kind 
pijn heeft, kan het kind geruststellen’, aldus Prof. 
Zuurmond. Verder wees hij nog op onbegrepen pijn, 
specifieke pijn die één individu voelt en die niet als zo-
danig door personen in zijn omgeving wordt herkend. 
Ook sommige aanwezigen met HME/MO herkenden 
zich hierin. Hen gaf  Prof. Zuurmond het advies een af-
spraak te maken met een pijnpoli. Momenteel worden 
her en der in Nederland dergelijke pijncentra opgezet. 

Gevoel, gedachten en gedrag
De workshop ’s middags werd geleid door Myelle 
Twint, orthopedagoge, en Yvonne Menzel, gezond-
heidszorgpsycholoog. Ze gaven eerst uitleg over de 
3 G’s, gevoel, gedachten en gedrag. Je ervaart een 

pijnsensatie, je beleeft dat en dat heeft invloed op jouw 
gedrag. Je kunt aan pijn gewend raken, de gevoeligheid 
is voor een ieder weer anders. Daarna was er een voor-
stelrondje met de invalshoeken ‘Wat is jouw verhou-
ding met HME/MO (zelf, partner of  ouder)?’ en ‘Heb 
je eventueel een vraag?’.
De groep leerde uit de verhalen dat pijn emoties kan 
oproepen. Dat we als mensen grenzen moeten herken-
nen en dat we zuinig op onze eigen energie moeten 
zijn. Dat iemand met HME/MO zijn/haar lichaam 
goed moet kennen, zodat hij weet wat zijn grenzen 
zijn. Wij leerden ook dat alles begint met acceptatie van 
je eigen handicap, zodat je de tijd neemt in plaats van 
te haastig de dingen doet. Het was een aangrijpende 
workshop waarin de tijd voorbij vloog. Een ieder her-
kende veel van de ervaringen van de ander en dat was 
ook de bedoeling.

John Ruiter en Martha Bekkema

bleken deze ook goed uit te voeren door mensen met 
HME/MO. 
Frans en zijn vrouw hielpen deelnemers ook door te 
laten zien en voelen dat ook mensen met beperkingen 

in hun bewegingen Tai Chi konden beoefenen. Tot slot 
liet Frans Pijnacker zien hoe oefening kunst baart door 
een demonstratie van een aantal bewegingsvormen.
Uiteraard kon de anderhalf  uur durende workshop niet 
meer zijn dan een kennismaking. Een kennismaking die 
mogelijk naar meer smaakt. Geïnteresseerden kunnen 
in één van de vele Tai-Chi scholen in Nederland en 
België natuurlijk terecht voor een vervolg.
Een overzicht over allerlei facetten van Tai Chi en Tai 
Chi-scholen in het bijzonder is te vinden op o.a. de 
internetpagina’s: tai-chi.jouwpagina.nl en tai-chi-chuan.
startkabel.nl (geen www. ervoor).

Frans Schelbergen
Ghislaine Widera 
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VERSLAG WORKSHOP VOETPROBLEMEN
 
HME/MO gaat in veel gevallen gepaard met voet-
problemen. Voor de inleiding over voetproblemen, 
verzorgd door orthopedisch schoenmaker Eric Steen-
bergen, was zoveel belangstelling dat werd besloten 
het aantal workshops uit te breiden van één naar twee. 
Veel bezoekers kregen daardoor de mogelijkheid om te 
horen welke oplossingen de orthopedisch schoenmaker 
voor hun voetproblemen kan aandragen. Eric Steen-
bergen is als orthopedisch schoenmaker verbonden aan 
Hanssen Footcare. 
Eerst gaf  Eric Steenbergen uitleg over het werk van de 
orthopedisch schoenmaker. Hij en zijn collega’s leveren 
speciaal op maat gemaakte en aangepaste schoenen 
bij (ernstige) voetafwijkingen. De vakman werkt 
doorgaans op doorverwijzing van de patiënt door de 
orthopedisch specialist. Vervolgens liet hij voorbeelden 
zien van maatschoenen (voor ernstige voetproblemen) 
en semi-orthopedische schoenen (voor minder ernstige 
voetproblemen) en gaf  daarop een toelichting.

Schoenen
Maatschoenen worden handmatig gemaakt op een 
voor de individuele cliënt aangepaste leest. Voor de 
zogeheten maatschoenen vormen de resultaten van 
het voetonderzoek en het maat nemen de basis van 
de leest. Als het voetbed, dat op maat wordt gemaakt, 
klaar is, wordt een passchoen van doorzichtig plastic 
gemaakt. Het voordeel daarvan is dat tijdens het pas-
sen de orthopedisch schoentechnicus kan zien waar de 
passchoen eventueel moet worden aangepast. Nadat 
de meest geschikte pasvorm en voetbed van de maat-

schoen bekend zijn, wordt in overleg de keuze van het 
leer en het model bepaald. Maatschoenen kunnen op 
wens hoog of  laag in elke kleur worden vervaardigd. 
De schoenen zijn na zes tot acht weken klaar. 
Semi-orthopedische schoenen verschillen amper van 
gewone schoenen. Het zijn in feite schoenen die in 
elke schoenenzaak gekocht kunnen zijn, maar die door 
orthopedisch technicus worden aangepast aan de vorm 
van de voet en de manier van lopen. Voor het maken 
van de schoenen worden de resultaten van het voeton-
derzoek en het nemen van de maat in acht genomen. 
Aan de hand van die gegevens worden de aanpassingen 
aan de basisschoen en het voetbed bepaald. Semi-or-
thopedische schoenen zijn verkrijgbaar in meerdere 
breedtematen en kunnen extra verdiept worden, zodat 
er ruimte is voor een individueel voetbed. Na twee tot 
vier weken zijn de schoenen klaar.

Steunzolen
Om voetproblemen de baas te worden, zijn niet altijd 
aangepaste schoenen nodig. Soms kunnen steunzolen 
uitkomst bieden. Ze zijn verkrijgbaar in diverse mate-
rialen, lengtes en typen. De keuze is afhankelijk van de 
klacht en het resultaat dat de cliënt wil bereiken. Zo 
zijn er corrigerende, stabiliserende en/of  ontlastende 
steunzolen. Het vervaardigen van steunzolen begint 
met een grondig onderzoek naar de voetproblemen en 
behoeften van de cliënt. De orthopedische schoenma-
ker geeft dan een advies over het materiaal en de vorm 
van de steunzool. 
John Ruiter 

VERSLAG WERKGROEP VLAANDEREN
Voor de tweede maal hadden we de kans tijdens de 
Lotgenotendag in Utrecht een workshop voor de 
Vlaamse lotgenoten te organiseren. We namen de 
gelegenheid te baat om nieuwtjes en ervaringen uit te 
wisselen en te bespreken hoe we met onze Vlaamse 
lotgenotengroep verder willen gaan.
Vorig jaar organiseerden we een eerste Vlaamse lot-
genotenontmoeting, gezellig bij één van de kernleden 
thuis met een stukje taart en koffie. Tijdens deze na-
middag werd gezellig gekeuveld en werden ervaringen 
uitgewisseld. Iedereen was het er over eens dat dit voor 
herhaling vatbaar was. Een nieuwe datum en locatie 
werden vastgelegd.

Ondertussen heeft onze tweede Vlaamse lotgeno-
tencontactnamiddag reeds plaatsgevonden, waarbij 

we nieuwe lotgenoten in onze groep mochten ver-
welkomen. Hierbij bleek nogmaals hoe belangrijk dit 
informele contact kan zijn, waarbij je ervaringen kan 
uitwisselen en je eigen vragen en bedenkingen herkent 
in andere lotgenoten. 
Verder hebben we besproken hoe we onze groep beter 
bekend kunnen maken zodat we meer lotgenoten kun-
nen bereiken. Hiervoor zullen we een flyer opmaken, 
waarin HME/MO kort wordt uitgelegd en waarin we 
vertellen wat we met onze lotgenotengroep willen doen 
en hoe men ons kan contacteren.
Deze flyer willen we dan versturen naar orthopedisten 
en erfelijkheidscentra, zodat zij hun HME/MO patiën-
ten kunnen informeren over onze lotgenotencontact-
groep. 
Katrien Schuer-Moens
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EVALUATIE ACHTSTE LOTGENOTENDAG

De achtste HME/MO Lotgenotendag telde afgelopen juni 138 deelnemers: 83 volwassenen,
12 jongeren, 20 kinderen en 23 gasten en medewerkers. Ruim 60 procent van alle deelnemers 

heeft na afloop een evaluatieformulier ingevuld. Een verslag.

Van de volwassen deelnemers bezocht bijna 30% de 
lotgenotendag voor de eerste keer. Voor de jongeren 
en de kinderen bedroegen die percentages resp. 10% 
en 30%. De antwoorden op de vragen van het eva-
luatieformulier laten zien dat de Lotgenotendagen 
zeer worden gewaardeerd, maar ook dat er nog steeds 
ruimte is voor verbetering. In het navolgende worden 
per onderscheiden deelnemersgroep de resultaten kort 
toegelicht.

Evaluatie door de kinderen tot 12 jaar
De lotgenotendag in zijn geheel werd door de kinderen 
zeer hoog gewaardeerd met een gemiddeld rapportcij-
fer van 8,8 (vorig jaar was het rapportcijfer met 9,1 nog 
iets hoger). Bijna driekwart van hen heeft deelgenomen 
aan de kinderpraatgroep. Deze activiteit werd echter 
door slechts iets meer dan de helft (55%) beoordeeld 
als leuk of  heel erg leuk; 45% gaf  als antwoord ‘vol-
doende’ of  ‘aardig’. 
Op de vraag of  het leuk was te praten met praat-
groepleiders Florens en Marloes gaf  tweederde van de 
deelnemers aan dat ‘leuk’ of  ‘heel erg leuk’ te hebben 
gevonden, 20% als oordeel ‘voldoende’ of  ‘aardig’ en 
gaf  één deelnemer als antwoord ‘niets aan’. De meeste 
deelnemers (82%) gaven aan volgend jaar weer mee 
te willen doen aan een kinderworkshop. ‘s Ochtends 
hebben de meeste kinderen (70%) gezwommen, wat 
door 90% van hen als (heel erg) leuk werd ervaren. Het 
middagdeel werd zelfs door alle kinderen (100%) als 
leuk of  heel erg leuk ervaren. Dat middagdeel bestond 
voor de meeste kinderen uit deelname aan de activi-
teitenmiddag (voorlezen, balspel en/of  knutselen), de 
kinderopvang of  een combinatie daarvan. 
Vervolgens zijn enkele vragen gesteld over de website 
van de Lotgenoten Contactgroep en de Newsflash. De 
website is door 13% van de deelnemers aan de kinder-

praatgroep wel eens bezocht. De Newsflash werd door 
een kwart van de kinderen wel eens gelezen. De beoor-
deling van website en Newsflash is (gematigd) positief. 
Tot slot is de kinderen gevraagd naar ideeën voor een 
volgende lotgenotendag. Genoemd werden: dansen en 
zingen, houden van speurtocht, voetballen en balspelen 
in het algemeen. 

Evaluatie door de jongeren van 12 tot 16 jaar
Ook de jongeren hebben met een gemiddelde van 
8,7 wederom een hoog rapportcijfer gegeven voor de 
dag als totaal; vorig jaar was dat rapportcijfer 8,8. De 
jongerenpraatgroep waaraan de meeste jongeren (70%) 
hebben deelgenomen, werd door de helft van hen als 
‘leuk’ ervaren; de anderen waren iets minder positief  en 
één van de jongeren vond er ‘niets aan’. Over de leiding 
van de praatgroep was men aanzienlijk positiever: bijna 
90% gaf  als oordeel ‘leuk’ of  ‘heel erg leuk’. Driekwart 
van de deelnemers zegt ook volgend jaar aan een even-
tuele jongerenpraatgroep te willen deelnemen.
Bijna alle jongeren (90%) hebben ’s ochtends gezwom-
men en de meesten (80%) gaven daarover als oordeel 
(heel erg) leuk. Twee jongeren hebben ’s middags nog 
deelgenomen aan de workshop Tai-Chi en beoordeel-
den die als ‘goed’ resp. ‘uitstekend’.
Van de jongeren die zich hebben uitgesproken over de 
presentatie van Jan de Lange en over de inleiding van 
Prof. Zuurmond gaf  resp. 83% en 80% als oordeel 
‘uitstekend’ of  ‘goed’. 
De catering, de accommodatie, de organisatie van de 
dag, de Newsflash en de website werden door een 
ruime meerderheid (70-80%) beoordeeld als ‘uitste-
kend’ of  ‘goed’. Op de vraag naar suggesties voor 
een volgende lotgenotendag kwamen antwoorden als: 
kroketten tijdens de lunch, meer beweegdingen, meer 
doe-sport en de aanwezigheid van spelcomputers.
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Evaluatie door de volwassenen 
In lijn met de rapportcijfers van de kinderen en de 
jongeren hebben ook de volwassen met gemiddeld 8,3 
(vorig jaar 8,2) voor de lotgenotendag in zijn geheel een 
relatief  hoog rapportcijfer gegeven. 
De presentatie van Jan de Lange werd door ruim 90% 
als goed of  uitstekend beoordeeld. De inleiding van 
prof. Wouter Zuurmond werd door nagenoeg alle 
(98%) volwassenen als ‘goed’ of  ‘uitstekend’ ervaren. 
Uit de beoordelingen van de vijf  workshops blijkt dat 
vooral de ‘Oudergespreksgroep’ en workshop voor de 
Belgische Lotgenoten zeer goed zijn bevallen: 100% 
gaf  als oordeel ‘uitstekend’ of  ‘goed’, onmiddellijk ge-
volgd door de workshops ‘Tai-Chi’ en ‘Volwassenen en 
pijn’ waarvoor respectievelijk 92% en 91% als oordeel 
‘uitstekend’ of  ‘goed’ gaf. Van de deelnemers aan de 

workshop ‘Basisschoolproblemen’ gaf  75% dat oordeel. 
De rij werd deze keer gesloten door de workshop ‘Voet- 
en enkelproblemen’ waarvoor 63% als oordeel ‘goed’ of  
‘uitstekend’ gaf.
Tot slot is ook de volwassen deelnemers gevraagd naar 
de kinderopvang, de catering, de accommodatie, de 
bereikbaarheid van de locatie, de organisatie van de dag, 
de Newsflash en de website. Voor alle onderwerpen 
geldt dat 90% of  meer van de deelnemers het oordeel 
‘uitstekend’ of  ‘goed’ heeft gegeven. 
Als suggesties voor een volgende lotgenotendag zijn 
meegegeven: een workshop ‘HME/MO en een eventu-
ele kinderwens’ en over ‘HME/MO en het voortgezet 
onderwijs’.

Frans Schelbergen

Wilt u meer weten over chronische pijn 
of hebt u vragen?

U kunt dan contact zoeken met de 
Stichting Pijn-Hoop. 

Zij kunnen u verder op weg helpen.
Stichting Pijn-Hoop, 
Honthorstlaan 39,
1816 TA Alkmaar

tel. secr.: 072-5119685

website: www.pijn-hoop.nl

EEN ANDERE KIJK OP HME/MO
Stand van zaken sessies Marieke de Vrij. 

In voorgaande versies van de HME/MO Newsflash 
hebt u kennis kunnen nemen van de bezoeken van 
enkele lotgenoten aan Marieke de Vrij. Zij heeft heldere 
vermogens zoals helderhorendheid, helderziendheid 
en helderwetendheid en zij werpt licht op levensvragen 
van grote individuele en maatschappelijke betekenis. 
Zij heeft zich ook verdiept in de specifieke leerweg van 
mensen met een lichamelijke beperking en/of  han-
dicap. Zo hebben we via de begeleiders van Marieke 
gekeken naar de andere betekenis van HME/MO. Waar 

komt HME/MO vandaan en wat kan ik er als patiënt 
mee?
In de loop van volgend jaar hopen we dit project af  te 
kunnen sluiten en samen met Marieke te komen tot een 
publicatie van onze gezamenlijke bevindingen. 
Vanaf  dat moment kan een ieder die daarin is geïnte-
resseerd kennis nemen van de ‘andere kijk op HME/
MO’.

Marion Post
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MEDISCHE VRAAGBAAK
In deze rubriek komen door u gestelde vragen aan bod, waarop we voor u een antwoord heb-
ben gevraagd aan één van de onze bekende deskundigen. De vragen worden in algemene zin 

beantwoord. Voor specifieke persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw behandelend arts of 
therapeut. Hebt u ook vragen voor deze rubriek dan kunt u die stellen via ons secretariaat.

1. Hoe kan men na het verwijderen van een 
 exostose nu zien dat die goedaardig is? 
 Esther B. uit Zeist
Wanneer een exostose chirurgisch verwijderd is, wordt 
deze naar het laboratorium voor pathologie van het 
ziekenhuis waar u bent geopereerd gestuurd. De patho-
loog zal de exostose eerst met het blote oog beoordelen 
(‘macroscopie’), eventueel nadat er plakjes van gezaagd 
zijn. Een belangrijk argument om te zeggen dat een 
exostose waarschijnlijk goedaardig is, is wanneer de 
dikte van de kraakbeenkap minder dan 1,5 cm bedraagt. 
Wanneer deze dikker is dan 1,5 cm, met name bij pa-
tiënten na de puberteit, is dit een minder gunstig teken. 
Vervolgens zal de patholoog kleinere stukjes van de 
exostose uitnemen om deze te bewerken voor micros-
copische beoordeling; dit betreft uiteraard met name 
stukjes van de kraakbeenkap, en dan vooral daar waar 
deze de grootste afmeting heeft. Onder de microscoop 
worden de cellen van het kraakbeen en het bot beoor-
deeld. Wanneer er weinig cellen zijn en deze erg lijken 
op normaal kraakbeen zoals we dat zien in de groei-
schijf  dan betreft het een goedaardige kraakbeentumor 
die we osteochondroom noemen. Wanneer er veel 
cellen zijn en deze niet meer lijken op de cellen in de 
normale groeischijf  dan is er sprake van een kwaadaar-
dige kraakbeentumor, chondrosarcoom genaamd. 
Samenvattend combineert de patholoog de gegevens 

verkregen bij macroscopisch en microscopisch onder-
zoek, met de klinische gegevens (met name leeftijd is 
erg belangrijk) en op basis daarvan kan deze beoorde-
len of  een exostose goedaardig (osteochondroom) of  
kwaadaardig (chondrosarcoom) is. 
Mw. Dr. J.M.V.G. Bovée, patholoog Leids Universitair Me-
disch Centrum te Leiden en lid van onze Medisch Advies Raad.
 
2. Onze dochter van 12 jaar heeft een onderarm die 

inmiddels aardig krom aan het groeien is. Nu 
wordt gezegd dat het verstandig is om deze te 
opereren en recht te zetten. Waarom zou ik dat 
laten doen? Wat is het gevaar als ik het zo laat? 
Henk de Boer uit Eindhoven

Dat ligt aan aantal zaken. Correctie van de stand met 
evt. verlenging en verwijderen osteochondromen 
(exostosen) is met name van belang bij een aanwezige 
functiebeperking en verminderde kracht. Dit kan ver-
beteren door een operatie. Ook wordt de stand in meer 
of  mindere mate gecorrigeerd, de arm wordt rechter. 
Dit alles is per individu verschillend. In sommige geval-
len betekent niet opereren dat de functie slecht blijft of  
slechter wordt evenals de kracht. In andere gevallen kan 
men zeer goed met een ‘kromme’ arm functioneren.
Dr. S.J. Ham, orthopedisch chirurg Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis te Amsterdam en voorzitter van onze Medisch Advies 
Raad.

NIEUW KERNGROEPLID STELT ZICH VOOR

Wilja Brokking is de kerngroep komen versterken. In deze Newsflash stelt zij zich graag voor. 

Graag wil ik mij even voorstellen als nieuw kerngroep-
lid. Mijn naam is Wilja Brokking en ik ben 44 jaar. Ik 
ben getrouwd met Eelco en samen hebben we drie zo-
nen. In het dagelijkse leven ben ik parttime werkzaam 
als consulent bij een gemeente. Hier houd ik me bezig 
met de activering en reïntegratie van personen met een 
bijstandsuitkering.
Van HME/MO had ik vier jaar geleden nog nooit 
gehoord ondanks dat ik een opleiding heb gevolgd en 
enkele jaren werkzaam ben geweest in de fysiotherapie. 
Vier jaar geleden ontdekten we echter bij de jong-
ste, Jorrit, een botknobbel. Via een oude term die de 
radioloog gebruikte voor de knobbels (er bleek op de 
foto’s dat het er meer waren) en wat zoekwerk kwa-

men we op de website van de HME/MO Lotgenoten 
contactgroep. Hieruit konden we veel informatie halen, 
de huisarts had namelijk geen idee wat onze zoon kon 
hebben. Na van de eerste schrik bekomen te zijn en 
nog wat onderzoek waaruit bleek dat Jorrit een spon-
tane mutatie heeft, leek het mij leuk mij actiever in te 
zetten voor deze ziekte. 
Sinds kort zit ik daarom in de kerngroep. Mijn taak 
hierin is de kinderen. Hier valt zowel het kinderbeleid, 
het organiseren van de kindergroep en de kinderop-
vang tijdens de Lotgenotendag als de kinderpagina in 
de Newsflash onder. Ik hoop zo mijn bijdrage te kun-
nen leveren aan de bekendheid van HME/MO. 
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3. Na lang wachten heb ik dan eindelijk bericht 
gekregen van het Erfelijkheidscentrum dat er bij 
mij geen mutatie EXT1 of  EXT2 is gevonden in 
het DNA. Wel ben ik volgens de orthopeed een 
echte HME-patiënt want ik heb diverse exos-
tosen en er zijn er ook al een aantal verwijderd. 
Hoe kan het dan dat er niets is gevonden? Anne 
Hoekstra uit Haulerwijk

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor het 
feit dat geen mutatie in het EXT1 of  EXT2 gen gevon-
den wordt hoewel het klinische beeld volledig compati-
bel is met HME.
1) Een gen bestaat uit exonen en intronen. De exonen 

zijn de stukjes DNA waarvan we weten dat ze be-
langrijk zijn, omdat ze de informatie bevatten die be-
paalt hoe het eiwit is samengesteld. De intronen, die 
zich tussen de exonen bevinden, bevatten de stukjes 
DNA waarvan het belang niet altijd duidelijk is. De 
meeste gekende mutaties bevinden zich in de exonen 
of  in een stukje intron dat vlak bij het exon gelegen 
is en waarvan geweten is dat het de ‘verwerking’ van 
een exon beïnvloedt. Bij een standaard HME-analyse 
worden dan ook enkel de exonen en aangrenzende 
intronstukjes nagekeken. De volledige intronen 
nakijken is omwille van de kostprijs praktisch niet 
haalbaar. Theoretisch is het mogelijk dat er zich een 
mutatie bevindt in een stukje intron verafgelegen van 

het exon, dus een stukje dat bij een standaard HME 
onderzoek niet wordt nagekeken. 

2) De verwerking van de EXT genen wordt sterk 
gereguleerd om er voor te zorgen dat er op het 
juiste ogenblik in de ontwikkeling een juiste hoeveel-
heid EXT eiwit wordt aangemaakt. Over hoe deze 
regulatie gebeurt, is nog maar weinig geweten, maar 
waarschijnlijk zijn stukjes DNA die voor of  achter 
het EXT1 of  EXT2 gen liggen hierbij van belang. 
Wanneer we naar andere genen kijken dan zien we 
dat zulke ‘regulerende’ stukjes DNA soms op zeer 
grote afstand van het gen dat ze reguleren gelegen 
zijn. Vermits we voor de EXT genen deze ‘regule-
rende’ stukjes DNA niet allemaal kennen kunnen we 
ze ook niet nakijken. Indien er in zulk een nog onbe-
kend ‘regulerende’ stukje DNA een mutatie optreedt, 
kan dit theoretisch ook tot HME leiden. 

3) Hoewel we dit nog niet hebben kunnen bewijzen is 
het steeds mogelijk dat er naast EXT1 en EXT2 nog 
additionele genen zijn die HME veroorzaken. EXT1-
EXT2 mutatie negatieve patiënten zouden dus een 
mutatie in een ander HME veroorzakend gen kunnen 
dragen.

Dr. W. Wuyts, biochemicus, hoofd DNA-laboratorium van 
het Centrum Medisch Genetica van de Universiteit Antwerpen, 
België en lid van onze Medisch Advies Raad

NIEUWSBRIEF MEDICIJNBELEID
Nieuwe geneesmiddelen die niet worden vergoed, 
bijbetalingen, verzekeraars die alleen ‘voorkeursmedi-
cijnen’ vergoeden, de invoering van de no-claimkorting: 
het geneesmiddelenbeleid is sterk in beweging. En 
soms onderwerp van stevige discussie, zeker onder 
patiënten en consumenten. Zij hebben immers direct 
met de gevolgen van dat beleid te maken. 

Daarom komt DGV, Nederlands instituut voor ver-
antwoord medicijngebruik, met een tweemaandelijkse 
nieuwsbrief  waarin patiënten en patiëntenorganisaties 
geïnformeerd worden over belangrijke aspecten van het 
medicijnbeleid. Zo blijft u op de hoogte van de laatste 
stand van zaken van dat beleid. Welke nieuwe maatre-
gelen kunt u verwachten, waarom worden ze genomen, 
wat kunnen zij voor u voor gevolgen hebben? DGV 
maakt de nieuwsbrief  in opdracht van het ministerie 
van VWS.

We zijn nadrukkelijk ook benieuwd naar uw mening. 
Wij nodigen u daarom in elke nieuwsbrief  uit om te 
reageren. Wat vindt u van het beleid? Hoe merkt u de 
gevolgen? Hebt u suggesties om eventuele negatieve 
gevolgen van het beleid te ondervangen? 

U kunt de digitale nieuwsbrief  MedicijnBeleid op uw 
eigen e-mailadres ontvangen. Ga daarvoor naar www.
meldpuntmedicijnen.nl, klik op Nieuwsbrief  Medicijn-
Beleid en meld u aan onder de knop Aanmelden. 
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OPROEPJE
In maart 2004 ben ik geopereerd aan mijn knie, waarbij 
een exostose is verwijderd. Bij wijze van proef  heeft de 
arts een litteken in mijn knieholte gemaakt. Dit is mij 
heel slecht bevallen, omdat ik daar veel problemen mee 
heb. Ik heb sinds mijn operatie voortdurend last van 
een ontstoken litteken. Het litteken is erg gespannen en 
kan niets hebben. Hij is altijd warm en rood. Het maakt 
niet uit wat ik erop smeer. Ook heb ik een aantal keren 
manuele therapie gehad. Dit hielp maar tijdelijk. 
Mijn vraag is of  er meer mensen zijn die een litteken in 
de knieholte hebben zitten? En heeft iemand misschien 
een goede oplossing voor mijn probleem? 
Reacties graag per e-mail: tanjax11@hotmail.com 
of  aan het secretariaat (zie colofon)

Tanja



COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING
 

Nieuwe zorgverzekering
Vanaf  1 januari 2006 gaat de nieuwe Zorgverzekerings-
wet in. Het ziekenfonds en de particuliere ziektekosten-
verzekering verdwijnen en er komt één basisverzekering 
voor in de plaats. De basis van deze basisverzekering is 
gelijk aan het huidige basispakket voor het ziekenfonds. 
Het huidige zorgstelsel moet op de schop om, zo 
formuleert de overheid het, de gezondheidszorg (ook 
in de toekomst) effectiever te maken en betaalbaar te 
houden, ondanks de toenemende vergrijzing. Verze-
keraars moeten gaan concurreren, op bijvoorbeeld 
premies, samenstelling van pakketten en op kwaliteit 
van de dienstverlening.

Patiëntencollectief
Met de komst van de nieuwe zorgverzekering is er ook 
de mogelijkheid voor patiëntenorganisaties gecreëerd 
om een collectieve ziektekostenverzekering af  te sluiten 
voor hun achterban. Maar individuele patiëntenorgani-
saties zijn vaak te klein en missen de deskundigheid om 
dit te realiseren. Om die reden is er het Patiëntencol-
lectief  opgericht. Het Patiëntencollectief  is een initia-
tief  van een aantal patiëntenorganisaties, Het Onder-
steunings Bureau (HOB) en de Chronisch Zieken en 
Gehandicapten Raad (CG-Raad) om gezamenlijk op te 
trekken richting verzekeraars. Samen zijn we immers 
een grote groep en dus een sterke partij. 

Vereveningsregeling
Tot nu toe waren ziektekostenverzekeraars niet zo 
geïnteresseerd in de groep chronisch zieken en gehan-
dicapten. Deze groep kostte hen naar verhouding veel 
geld. Ook als HME/MO-groep werden wij regelmatig 
geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Er werden 
mensen met HME/MO geweigerd voor de particuliere 
basisverzekering maar ook voor aanvullende verzeke-
ringen. Bij het nieuwe zorgstelsel mogen verzekeraars 
niemand meer weigeren voor de basisverzekering. Deze 
acceptatieplicht is in ieder geval een verbetering (voor 
de aanvullende verzekering geldt nog wel steeds dat 
mensen geweigerd mogen worden). Om het voor de 
verzekeraars financieel mogelijk te maken dat ieder-
een in het basispakket wordt geaccepteerd, zal er een 
systeem van risicoverevening ingevoerd worden. In het 
kort komt het er op neer dat een verzekeraar uit een 
centrale kas (het vereveningsfonds) afhankelijk van het 
soort verzekerden dat hij in z’n portefeuille heeft meer 
of  minder geld ontvangt. Voor een chronisch zieke die 
meer kost ontvangt een verzekeraar dus meer uit het 
vereveningsfonds dan voor bijvoorbeeld een gezonde 
zelfstandig ondernemer. Daarom zijn nu ook verzeke-
raars ineens geïnteresseerd in onze groep patiënten. 

Onderhandeling
Om de mogelijkheden voor een collectieve Zorgver-
zekering goed ‘uit te onderhandelen’ is het Patiënten-
collectief  opgericht. Samen staan we sterker en met 
inschakeling van deskundigen kan er veel bereikt wor-
den is de verwachting. Bij de onderhandelingen wordt 
Het Ondersteunings Bureau ondersteund door een 
specialist op dit gebeid het SEZ (Specialist in Employee 
Benefits en Zorgverzekeringen). Het contract voor een 
nieuwe polis zal voor één jaar afgesloten worden. Dat 
betekent dat we voor het einde van deze looptijd met 
de verzekeraar kunnen evalueren en wellicht verbeterin-
gen kunnen aanbrengen.
Wat in ieder geval al duidelijk is dat er een collectivi-
teitstorting zal komen van maximaal 10% en een (ge-
deeltelijke) vergoeding van het lidmaatschapsgeld van 
de patiëntenorganisaties die zijn aangesloten. Inmiddels 
bestaat het Patiëntencollectief  uit zo’n 40 patiëntenor-
ganisaties met in totaal ongeveer 60.000 leden.

Uw belang
Door ons als HME/MO-groep met de Stichting 
Patiëntenbelangen Orthopaedie (SPO) aan te sluiten 
bij het Patiëntencollectief  willen wij proberen een 
ziektekostenpolis op te helpen zetten die aansluit bij 
de specifieke zorgen en behoeften van in ons geval de 
HME/MO-patiënten. Zorgen en behoeften die in an-
dere ziektekostenpolissen mogelijk niet of  minder goed 
tot hun recht komen. Of  en in welke mate dit lukt zal 
binnenkort blijken. Mocht het onderhandelingsresultaat 
positief  zijn dan hopen wij u en uw famillieleden hier-
mee een extra keuze te kunnen bieden in het nieuwe 
ziektekosten-stelsel.

Positie SPO en HME/MO-groep
Nadat wij ons als bestuur van de SPO en de HME/MO 
Lotgenotengroep (onderdeel SPO) hadden verdiept in 
de mogelijkheden van het Patiëntencollectief  hebben 
wij ons op 10 oktober jl. aangesloten bij dit collectief. 
Om voor onze specifieke situatie aandacht te vragen 
hebben wij in een gesprek met het HOB hen uitgebreid 
uitgelegd wat onze wensen zijn. Hiervoor hadden wij 
als bestuur van de HME/MO Lotgenotengroep en 
SPO een wensenlijst samengesteld. Wij hebben Het 
Ondersteunings Bureau (HOB) gemandateerd om ook 
namens ons met verzekeraars te onderhandelen. Zowel 
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de SPO als de HME/MO Lotgenotengroep zijn en 
blijven onafhankelijk en ontvangen geen commissie 
gelden voor eventuele bemiddeling over deze ziekte-
kostenpolis.

Uw keuze
Het is allemaal erg kort dag. De verzekering gaat 1 
januari 2006 in maar u moet voor 1 maart over het aan-
bod van uw huidige verzekeraar een definitieve keuze 
gemaakt hebben. Als u uw oude verzekeraar opzegt 
dan dient u voor 1 mei 2006 een keuze hebben ge-
maakt voor een nieuwe verzekeraar (de ingangsdatum 
van een ziektekostenverzekering nieuwe stelsel is voor 
het jaar 2006 altijd 1 januari 2006). Voor 16 decem-
ber moet uw huidige verzekeraar u in ieder geval een 
aanbod hebben gedaan en als u niet reageert dan blijft 
u gewoon verzekerd bij uw huidige verzekeraar. 
Maar ons advies is: maak geen overhaaste keuze, kies 
pas als u weet waarvoor u kunt kiezen. U heeft nog wel 
even de tijd voor uw keuze. De verwachting is dat er 
uiterlijk 1 december een onderhandelingsresultaat van 
het Patiëntencollectief  bekend is. Wij zullen hier als 
besturen eerst kritisch naar kijken en als het resultaat 
voor ons acceptabel is, dan willen wij u dit natuurlijk 
graag aanbieden. Hierna zullen wij u zo snel mogelijk 
in samenwerking met de verzekeraar die de polis zal 
aanbieden en met het Het Ondersteunings Bureau alle 

informatie toesturen Mocht u in gaan op dit aanbod 
dan geldt uiteraard de voorwaarde dat u bent aange-
sloten bij ons, resp. de SPO. Bij aanmelding heeft u uw 
registratienummer (ID-nummer) van de SPO nodig. 
Iedereen die aangesloten is bij de SPO heeft zo’n num-
mer, maar om u te helpen wordt dit nummer bij de 
informatie nog een keer aan u meegedeeld. Let wel uw 
privacy is gewaarborgd hierbij want de verzekeraar en 
het HOB krijgen van ons alleen uw registratienummer 
(ID-nummer) en postcode ter controle of  iemand ook 
echt bij ons is aangesloten.

Tenslotte
Houd uw brievenbus in de gaten en wacht nog even 
met uw beslissing voor het sluiten van uw ziektekos-
tenverzekering tot u het aanbod van ons hebt ontvan-
gen. Bij een vergelijking is niet alleen de hoogte van de 
premie van belang maar zeker ook de samenstelling, de 
vorm en de kwaliteit van het pakket wat wordt aange-
boden. Maar ook de collectiviteitskorting en de (gedeel-
telijk) vergoeding van het lidmaatschap van de SPO is 
natuurlijk mooi meegenomen.

Namens het bestuur van de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep, 
Jan de Lange,
tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de SPO 

 
MEER INFORMATIE

Op het internet vindt u meer informatie over de 
nieuwe zorgverzekering. 
www.patientencollectief.nl
Dit is de website van het Patiëntencollectief  waar wij 
ons bij aangesloten hebben. Er is veel informatie te 
lezen over de achtergronden en de stand van zaken.
www.sez-assurantien.nl 
Website van de verzekeringsspecialist die betrokken is 
bij de onderhandelingen samen met het Patiëntencol-
lectief. U treft er veel informatie aan over de nieuwe 
zorgverzekering, o.a. een calculatiemogelijkheid om te 
berekenen of  u in aanmerking komt voor de zorgtoe-

slag en zo ja hoeveel. U kunt ook vragen stellen. Als u 
aangeeft dat u lid bent van een patiëntenorganisatie die 
zich heeft aangesloten bij het Patiëntencollectief  wordt 
u zeker goed geholpen.
www.denieuwezorgverzekering.nl 
Informatiesite van het ministerie van VWS enkel en 
alleen over de nieuwe zorgverzekering. Vragen kunnen 
telefonisch worden gesteld via Postbus 51: 0800-8051 
(gratis)
www.toeslagen.nl 
Hier krijgt u uitleg over de zorgtoeslag.

Korrelatie: 0900-1450 (10 eurocent per minuut),

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur.

Teksttelefoon voor doven en slechthorenden: (030) 276 30 30.

www.korrelatie.nl
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HME/MO REGIOBIJEENKOMSTEN

Ten tijde van het verschijnen van deze Newsflash organiseert de HME/MO Lotgenoten Contact-
groep verdeeld over vijf regio’s in Nederland regiobijeenkomsten in het kader van de Week van 

de Chronisch Zieken. 

Deze regiobijeenkomsten zijn bestemd voor mensen 
met Hereditaire Multiple Exostosen/ Multiple Osteo-
chondromen (HME/MO) en hun relaties (ouders en 
partners), dus voor u. Alle bij ons geregistreerde adres-
sen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Tijdens deze bijeenkomsten zal de nadruk liggen op 
het lotgenotencontact, dus het uitwisselen van ervarin-
gen e.d. met de aandoening HME/MO.
Onder het genot van een kopje koffie bieden we een 
ieder die daar behoefte aan heeft, de gelegenheid 
zijn/haar vragen, ervaringen en zorgen met lotgenoten 
te delen.
 

De bijeenkomsten en de regio’s zijn als volgt verdeeld:
Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe)
(zaterdagmiddag 5 november 2005)
Regio Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland)
(maandagavond 7 november 2005)
Regio Midden (Utrecht en Noord-Holland)
(dinsdagavond 8 november 2005)
Regio West (Zuid-Holland en Zeeland)
(donderdagavond 10 november 2005)
Regio Zuid (Noord-Brabant en Limburg)
(donderdagavond 10 november 2005)

In de volgende Newsflash wordt verslag gedaan van de 
verschillende bijeenkomsten.

MSN’EN MET LOTGENOTEN 

        •  voor kinderen met HME/MO uit groep 4 t/m groep 8
        •  voor kinderen met HME/MO van 12 t/m 16 jaar
        •  voor jongeren met HME/MO ouder dan 16 jaar 

Wil jij ook wel eens met leeftijdgenoten die ook HME/
MO hebben MSN’en, maar weet je niet hoe je aan hun 
emailadressen kunt komen?
Daar hebben wij iets op bedacht. Wij kunnen jou 
namelijk helpen om contact te leggen met andere 
kinderen/jongeren met HME/MO op MSN. Er zijn 
momenteel in alle drie categorieën al MSN-contacten 
via ons tot stand gekomen.
Lijkt het jou ook leuk? Geef  dan je naam, leeftijd en 
emailadres door aan hme@patientenbelangen.nl en 
vermeld dat je je aan wilt melden voor de MSN-lijst en
vermeld tevens aan welke leeftijdsgroep je mee wilt 

doen. (Of  vraag één van je ouders om dat voor je te 
doen.)
Er wordt dan door Marion Post een lijst met namen 
en emailadressen samengesteld en die wordt dan naar 
jou en de andere deelnemers gemaild. Je kunt dan zelf  
bepalen (eventueel samen met je ouders) wie je toelaat 
tot je contactpersonen bij MSN. Marion zet de kinde-
ren onder de 16 jaar pas op de lijst als de toestemming 
van de ouders binnen is.
Willen jij en je ouders meer weten over de mogelijkhe-
den van MSN? Surf  dan naar www.msn.nl. 
Daar lees je hoe je het MSN-programma kunt down-
loaden, installeren en gebruiken.
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OPROEP VOOR LITERATUURLIJST

 Voor de algemene kennisoverdracht over HME/MO 
zouden wij graag een literatuurlijst willen opbouwen. 
Deze lijst zou kunnen worden samengesteld op basis 
van suggesties die worden gedaan door de lezers van de 
HME/MO Newsflash. Wij doen dan ook hierbij een 
oproep aan u voor een bijdrage aan deze nieuwe lijst. 
We denken aan bijvoorbeeld boeken over het omgaan 
met pijn, omgaan met een chronische aandoening enz. 
Of  natuurlijk romans en/of  artikelen op fictieve of  
filosofische basis. Maar dan boeken of  stukken die 
u aanspreken in relatie met HME/MO en die u ook 
graag een andere lotgenoot wilt laten lezen.

Op het gebied van wetenschappelijke literatuur over 
HME/MO bestaat al een lijst die te vinden is aan het 
eind van het overzichtsartikel ‘Multiple Exostosen, in 
kort bestek’ te vinden op onze website. Ook te vinden 
op onze website de vooral medische artikelen die ooit 
zijn verschenen in onze Newsflash.
Aardig zou zijn als u een korte beschrijving kunt geven 
van het boek of  stuk en de relatie die het volgens u 
heeft met HME/MO. 
U kunt uw suggestie sturen aan de redactie van de 
Newsflash via hme@patientenbelangen.nl of  via het 
adres van ons secretariaat. Tot slot; nieuwe suggesties 
worden gepubliceerd via de Newsflash en verder ge-
plaatst op onze website.
Om meteen maar een start te maken, treft u op deze 

pagina een tweetal suggesties met korte beschrijvingen. 
Tevens kunt u dan zien wat de bedoeling is van onze 
oproep.

‘Gewoon een bijzonder kind’
Op de website van het Nederlands Instituut voor Zorg 
en Welzijn (www.nizw.nl) wordt het boek ‘Gewoon een 
bijzonder kind’ beschreven. Het 144 pagina’s tellende 
boekje gaat voornamelijk over jonge kinderen met een 
chronische aandoening. Gewone opvoedtips worden 
afgewisseld met opvoedtips voor deze kinderen. Het 
boekje is niet bijzonder diepgravend maar geeft in vo-
gelvlucht een idee over waar ook kinderen met HME/
MO mee te maken kunnen krijgen. Aardige bijkomstig-
heid is dat het gratis in pdf-formaat te downloaden is 
van de bovengenoemde website.

‘Der Kaiser vom Knochenberg’ van Karsten Kram-
pitz
Dit boek is al genoemd in Newsflash nummer 10. Een 
komische roman die zich afspeelt in het DDR-tijdperk 
en geschreven door Karsten Krampitz, zelf  HME/
MO’er. De hoofdpersoon stelt regelmatig zijn beleve-
nissen met zijn aandoening aan de orde. Het boek is 
alleen op bestelling en in het Duits te verkrijgen bij de 
gespecialiseerde boekwinkels.
We zien uw suggesties graag tegemoet.
De redactie
 

HME/MO-PATIËNTJES 
NAAR ARTIS

Bente (8), Yanick (6) en Arla (4) van der Ende zullen 
vrijdag 3 juni niet gauw vergeten. Die dag mochten 
deze HME/MO-patiëntjes samen met andere chro-
nisch zieke kinderen naar het Kinderbeestfeest in Artis. 
Zij hadden het voorrecht om na sluitingstijd in de 
Amsterdamse dierentuin een kijkje voor en achter de 
schermen te nemen. Het werd al met al een onverge-
telijke dag: samen met hun ouders Christine en Jeffrey 
werden ze per koets van het ziekenhuis naar de dieren-
tuin gebracht, mochten vervaarlijke dieren van dichtbij 
zien en zelfs even aanraken en werden ze vervolgens 
in Porsches weer terug naar het ziekenhuis gereden. 
De Van der Endes voerden een verslaggever en een 
fotograaf  in hun kielzog, die het hele relaas in woord 
en beeld vastlegden voor het OLVG-magazine, het 
blad voor medewerkers en relaties van het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.
John Ruiter
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WEETJES
In deze rubriek treft u informatie, die we voor u hebben gevonden en die handig is om te weten.

 Reisgids voor de werknemer
Vanuit het project Ziek en Mondig is de reisgids sa-
mengesteld op basis van ervaringen van zieke werkne-
mers. Het is een gids én werkboekje met informatie, 
tips, actieplannen, logboek- en notitiepagina’s, vraag- en 
antwoordrubriek, vragenlijsten en oefeningen. Midden-
in de gids is een overzicht van personen en instanties 
opgenomen, omringt door ‘gouden tips van kenners’. 
Lees verder: www.ziekenmondig.nl.

Buitengewone uitgaven en belastingaftrek
Uit contacten met onze lotgenoten blijkt dat er nog 
veel mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid 
om bij uw belastingaangifte buitengewone lasten af  
te trekken. Buitengewone lasten zijn kosten die u o.a. 
maakt ten gevolge van ziekte. Zo is het mogelijk om 
zaken die niet (meer) vergoed worden zoals reiskosten 
naar ziekenhuizen en behandelaars, extra uitgaven kle-
ding en beddengoed, steunzolen, aangepaste schoenen 
enz. als aftrekpost op te voeren. Begin volgend jaar zal 
er, net als andere jaren, een brochure worden uitgege-
ven door de CG-raad. Deze kun u dan bestellen via 
website: www.cgraad.nl. U kunt natuurlijk ook altijd 
informatie ontvangen via de gratis belastingtelefoon: 
0800 0543, of  de website www.belastingdienst.nl.

Dokterdokter.nl
De website van dokterdokter.nl is vernieuwd. De intro-
ductie van de nieuwe site hangt nauw samen met een 
aantal ontwikkelingen bij dokterdokter.nl. Het aantal 
diensten is uitgebreid en de samenwerking met huis-
artsen is intensiever geworden. Sinds kort zijn aan het 
gebruik van dokterdokter.nl kosten verbonden, maar 
dat hoeft niet te betekenen dat die kosten aan u in re-
kening gebracht worden. Steeds meer zorgverzekeraars 
vergoeden namelijk het raadplegen van dokterdokter.nl. 
Vergoedt uw zorgverzekeraar dit (nog) niet, dan wordt 
op de site verteld hoe u toch gebruik kunt blijven ma-
ken van www.dokterdokter.nl.

Actuele informatie over ziekte en gezondheid
Op de website van Spreekuur Thuis treft u actuele 
informatie over ziekte en gezondheid, verzorgd door 
deskundige auteurs, met name huisartsen en specia-
listen. In voor iedereen begrijpelijke taal worden de 
belangrijkste aspecten van een ziekte, de verschijnselen, 
oorzaken, onderzoek- en behandelmethode, besproken. 
Ook is hier een apart gedeelte wat over (chronische) 
pijn gaat en verzorgd wordt door Prof. dr. W.W.A. 
Zuurmond (zie elders in deze Newsflash). Adres van 
de website is: www.spreekuurthuis.nl.

‘De patiënt aan het woord’ gepubliceerd
De werkgroep zeldzame aandoeningen, gefaciliteerd 
door de VSOP, heeft begin april ‘De patiënt aan het 
woord; ervaringen met zeldzame aandoeningen’ ge-
publiceerd. In dit rijk geïllustreerde boek vertellen vijf  
patiënten met een zeldzame aandoening over hun erva-
ringen en problemen in de dagelijkse praktijk. Met deze 
concrete ervaringsverhalen wil de werkgroep met name 
aan beleidsmakers duidelijk maken wat het effect is 
van verschillende beleidsmaatregelen. In een afsluitend 
hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan ter verbete-
ring van zorg en beleid met betrekking tot zeldzame 
aandoeningen. Het boek is te bestellen bij de VSOP 
(kosten €5,00). Meer informatie: www.vsop.nl.

Nieuwe versie Eerste Hulp Bij Werk
Op www.ehbw.nl staat een zoekmachine waarmee u 
kunt zoeken naar informatie over werk, (voorkomen 
van) ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegra-
tie. Met de zoekfunctie op deze website kunt u zoeken 
in 290 websites, afkomstig van zo’n 100 instanties: mi-
nisteries, vakbonden, werkgeversverenigingen, patiën-
tenverenigingen, CWI, UWV en grote particuliere sites. 
Zie www.ehbw.nl.

Folder in grote letters
Wist u dat onze nieuwe HME/MO drieluikinformatie-
folder ook te downloaden is in grote letters voor slecht-
zienden. Dit kunt u doen via de pagina downloads van 
onze website: www.patientenbelangen.nl/hme.htm.

WMO
Wilt u meer weten over de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning die naar verwachting per 1 juli 2006 wordt 
ingevoerd? Het dossier van de CG-raad over deze 
wet vindt u op hun website. Hierin staan alle brieven, 
de Kamerbehandeling, reacties van consumenten- en 
patiëntenorganisaties en het kabinetsstandpunt. Zie 
hiervoor: www.cg-raad.nl/wmo/wmo.html. 
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KINDERPAGINA
Oproep: Verzin een leuke naam!

We willen bij de website van de HME/MO groep een aparte kinderpagina starten. Weet jij een leuke naam voor 
deze pagina? Stuur jouw idee naar ons op, zet hier natuurlijk wel je naam en adres bij. Want als jouw idee als leuk-
ste wordt gekozen, krijg je als prijs een te gek stripboek! Voor het postadres zie onder aan deze pagina.
Je mag er natuurlijk ook nog bij zetten wat jij leuk zou vinden aan een website voor kinderen. 

BOTTENKRAKERS

Op welk bed kun je niet slapen?

Waarom neemt een oen altijd een ladder mee naar de            
supermarkt?

Wie ligt het eerste in bed, een haas of  een krokodil?

Jij bent een buschauffeur en rijdt weg bij het station 
met 10 passagiers in de bus. Bij de volgende halte stap-
pen er 2 in en 4 uit. Daarna rijd je door en de volgende 
keer stappen er 6 uit en 4 in.
Wat voor kleur sokken heeft de buschauffeur aan?

Weet jij een leuke mop? Of  kun je mooi tekenen? Of  vind je het leuk als jouw stripje geplaatst wordt? Of  heb 
je iets grappigs meegemaakt (het is leuk als dit iets zou zijn met HME/MO, maar dit hoeft niet). Dan kan je dat 
naar mij opsturen of  mailen. Strips en tekeningen graag met zwarte pen, want we kunnen helaas niet in kleur af-
drukken. Je hoeft ze niet persé klein te maken, dat kunnen wij doen. Zet wel je naam en leeftijd erbij, dan kunnen 
we deze (als je dat wilt) erbij zetten
Adres:   Wilja Brokking, Matterhornlaan 28, 5801 KG Venray
E-mail:   brokkingenhofma@home.nl

Antwoorden:
- een pissebed
- voor alle hoge prijzen
- een haas, die hoeft maar twee tanden te poetsen
- jij bent de buschauffeur, dus welke kleur sokken heb 
je zelf aan! 

MOPPEN

Miep en Truus zitten samen te 
babbelen. Zegt Miep: ‘Als ik koffie 
drink, kan ik niet slapen.’ Zegt 
Truus: ‘Dat is toevallig. Bij mij is 
het precies andersom. Als ik slaap kan ik geen koffie 
drinken.’

Pietje loopt langs een meer en ziet een man in het wa-
ter spartelen. Man: ‘Help! Ik kan niet zwemmen! Help!’ 
Zegt Pietje: ‘Wat doet u dan in het water?’

Vlak voor de wedstrijd zegt de ene bokser tegen de an-
dere: ‘Wat liggen de kleedkamers ver van de ring, hé?” 
Zegt de andere: “Maak je maar geen zorgen. Dadelijk 
word je toch weggedragen!’

STRIP
Door Mark, 11 jaar 
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      GEEF DE PEN DOOR AAN…
   Een interview met Jara 

Hoe oud ben je  en waar woon je?
Ik ben 15 jaar oud en woon in Lochem, dit is een klein 
stadje in de Achterhoek.

Heb je zelf  HME/MO of  ken je iemand die het 
heeft in de familie?
Heb zelf  HME/MO en ben daarmee de enige in de 
familie.

Weten je vriend(inn)en dat je HME/MO hebt en 
hoe heb je dat uitgelegd?
Mijn vrienden weten dat ik deze aandoening heb. Bij 
gym kan ik niet aan alles meedoen (bv. ringen zwaaien) 
en dan zeg ik gewoon dat ik een bottenziekte heb. En 
ik ging ook een tijdje weg voor een operatie en dat een 
paar keer. Toen heb ik het mijn vrienden wat preciezer 
uitgelegd om het begrijpelijker te maken. Als ik men-
sen niet zo lang ken of  niet zo vaak zie, merken ze het 
niet dat ik HME/MO heb. Dus hoef  ik ook niets uit te 
leggen.

Wat vind je er zelf  van dat je HME/MO hebt?
Ik vind het vooral vervelend en onhandig. Ik vind ope-
raties veel tijd kosten en dat vind ik zonde.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die 
ook HME/MO hebben?
Heb even geen idee.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik doe nu 4 VWO en ik wil later denk ik arts worden, 
maar ik weet het niet zeker.

Wat is je leukste vak op school en welke het verve-
lendst?
Mijn leukste vak is biologie of  geschiedenis, Duits is 
zeker de irritantste taal die ik ken.

Heb je hobby’s of  doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kun je niet door de HME/MO?
Ik speel piano en zit op tafeltennis. Vroeger wilde ik 
altijd voetballen maar dat kon toen niet door mijn 
schoenverhoging. Maar nu kan ik het denk ik wel, maar 
ik blijf  toch liever op tafeltennis.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Ik kijk graag CSI en andere detectives.

Welke zanger/zangeres of  band of  muziek hoor je 
het liefst?
Ik luister graag naar Red Hot Chili Peppers of  naar Led 
Zeppelin, Muse vind ik ook heel erg goed.

Heb je (huis)dieren?  
Ik heb een hond Floortje (een beagle) en een konijn 
007 en ze zijn allebei heel lief.

Wat eet je het liefst en wat vind je vreselijk vies?
Ik eet het liefst lasagne maar ik vind heel veel lekker. Ik 
hou niet zo van kool.

Aan wie geef  je de pen door?
Ik geef  de pen door aan Erik

WILT U DE HME/MO-NEWSFLASH BLIJVEN ONTVANGEN?
DAT KAN NATUURLIJK ALS U BIJ ONS (= SPO) BENT AANGESLOTEN

NOG GEEN BEGUNSTIGER VAN DE SPO? *
MELDT U VANDAAG NOG AAN BIJ ONS SECRETARIAAT, 

TEL. 0516-451760 OF 
E-MAIL: HME@PATIENTENBELANGEN.NL

HET KOST U SLECHTS € 18,- PER JAAR

*DE HME/MO LOTGENOTEN CONTACTGROEP IS EEN ONDERDEEL 
VAN DE SPO (STICHTING PATIENTENBELANGEN ORTHOPAEDIE), 
MEER INFORMATIE KUNT U LEZEN IN DE RUBRIEK ‘NIEUWS VAN 

HET BESTUUR’.
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