
Hereditaire Multiple Exostosen/
Multiple Osteochondromen
Lotgenoten Contactgroep Nederland

Van de redactie,
De Lotgenoten Contactgroep blijft hard werken aan de 
belangenbehartiging van HME/MO-patiënten, luidt de kop 
boven één van de artikelen in deze Newsflash. En zo is het 
ook. We hebben een druk jaar achter de rug en ook in 2006 
timmeren we weer aardig aan de weg. Alle activiteiten zijn 
erop gericht om mensen met HME/MO en hun verwan-
ten te informeren over alles wat deze aandoening met zich 
meebrengt en om onderling de uitwisseling van kennis en 
ervaringen mogelijk te maken.
Met negen edities is de jaarlijkse lotgenotencontactdag als 
het platform bij uitstek hiervoor niet meer weg te denken. 
De negende lotgenotendag is dit jaar op 10 juni. Bestuur en 
kerngroep hopen u allen in Utrecht te verwelkomen. In deze 
Newsflash vindt u het programma en opgaveformulier. 
Op die dag presenteren de onderzoekers dr. John Ham en 
drs. Jan de Lange een gedeelte van de resultaten van hun 
onderzoek naar HME/MO en de gevolgen hiervan in Ne-
derland. Verder houdt dr. Victor van der Hulst een inleiding 
over de radiologische diagnostiek bij HME/MO. Alleen dat 
al maakt de lotgenotendag voor ons allen erg interessant. 
Na de lunch zijn er natuurlijk de workshops. Dit jaar is er 
keus uit acht verschillende interessante onderwerpen. Maar 
bovenal zijn er dit jaar speciale activiteiten voor de jongste 
deelnemers.
We kijken in dit nummer ook nog even terug: in het jaarver-
slag op 2005 en in verslagen naar de regiobijeenkomsten en 
het internationale HME/MO-congres in Houston. Goed 
nieuws komt van de penningmeester en van de kerngroep. 
De penningmeester ontving namens de HME/MO Lotge-
noten Contactgroep twee gulle giften en er komt zelfs een 
derde donatie aan. De kerngroep kwam weer op volle-
dige sterkte dankzij het toetreden van Natasja Schaake als 
kerngroeplid. In dit nummer stelt zij zich nader voor. Maar 
er meer is, onder andere wederom de vernieuwde kinderpa-
gina. Ontdek het als u dit blad verder openslaat. We wensen 
u veel leesplezier. 
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COLUMN
Oké, ik zal eerlijk zijn: mijn leven met HME/MO is me niet in de 
koude kleren gaan zitten. Het is niet de pijn of  de beperkingen 
die ik heb. Dat vond ik wel lastig toen ik een jaar of  13 was, maar 
daar ben ik toch overheen gekomen. Maar het is vooral de angst 
die ik in me draag. Ik ga hier niet zielig over doen, maar ik vind 
het, misschien wat persoonlijke verhaal, wat ik te vertellen heb 
de moeite waard om het jullie te laten weten. Al eerder ben ik in 
behandeling geweest bij een psychotherapeut en daar heb ik best 
veel van geleerd. Op dit moment ben ik weer onder behandeling 
bij een psycholoog. En wat ik laatst meemaakte...
Ik onderging een regressie-sessie. Dit omdat naar voren kwam dat 
ik mijn angst al in mijn jongere levensjaren heb ontwikkeld en ik 
er maar niet achterkwam of  wist waar de basis lag. Natuurlijk is 
het een stukje opvoeding, natuurlijk is het een stuk van mezelf. 
Maar waar het nu precies begonnen was, was onduidelijk. Ik ging 
terug naar mijn kinderjaren. Ik zag beelden voor me. Herinne-
ringen is misschien een beter woord, maar ik zag en voelde het 
op dat moment ook echt gebeuren. Op het schoolplein op de 
basisschool mocht ik niet meedoen met touwtje springen, want ik 
hoorde er niet bij. Ik mocht alleen meedoen als ik een springtouw 
mee zou nemen (springen kon ik niet zo goed). We gingen nog 
verder terug in de tijd en mijn therapeute vroeg me wat ik zag. “Ik 
zie niets”, zei ik, “mijn ogen zijn dicht”. Doe je ogen eens open 
dan. Ik opende mijn ogen en zag tralies, net zoals in een gevange-
nis. Mijn therapeute vroeg me waar ik was en ik keek rond in de 
ruimte waar ik was. Ik kreeg een bepaalde geur in mijn neus en 
ineens wist ik het! Ik was in het ziekenhuis. Ik was drie jaar oud en 
in het ziekenhuis. Ik kon me niet bewegen en in mijn bed stond 
zo’n metalen hekje onder mijn dekens om mijn benen te ontlasten 
van de dekens.
Omdat de artsen een fout hadden gemaakt kon ik mijn rechter-
been niet meer bewegen. Ik zag heel veel hoofden boven me van 
artsen en ik was erg bang. Dit was het moment dat ik besloten 
had om maar even niets te voelen in situaties die niet veilig zijn 
voor me. Ik was erg ontdaan na die sessie, maar ook heel blij en 
heb meteen mijn moeder gebeld toen ik thuis kwam. Ik herin-
nerde me ineens de naam van de dokter, de kamer waar ik lag en 
nog veel meer dingen, zoals de stilte in de kamer en de eenzaam-
heid van het daar zijn.
Mijn moeder bevestigde alles en verwonderde zich dat ik alles 
nog wist. Ik heb een brief  geschreven naar dat ziekenhuis met de 
vraag of  ze nog gegevens hebben uit het jaar 1975. Maar helaas is 
alles uit die tijd vernietigd. Ik kan er nooit meer precies achter ko-
men wat er nu precies is gebeurd. Dat voelt verder wel goed voor 
me, want door die sessie ben ik wel weer up-to-date gekomen, en 
weet ik waar ik mee verder moet.
Wat ik met deze column wil vertellen? Dat het erg belangrijk is 
dat behandelaars, ouders en anderen in de gaten moeten hebben 
dat HME/MO met alles wat daar bij hoort zoals ziekenhuisop-
name, operaties enz. een erg grote impact kunnen hebben op een 
kind. En dat het zover kan gaan dat je daar later nog problemen 
mee kunt hebben. Belangrijk is om de kinderen altijd in liefde te 
benaderen. Groetjes Mascha (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.

Kerngroep
Naast het bestuur bestaande uit 3 personen is er een 
kerngroep van 11 personen actief  in onze HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep. Tijdens de vergadering op 
21 januari 2006 is Natasja Schaake toegetreden tot de 
kerngroep. Zij stelt zich verderop in deze Newsflash 
aan u voor. In deze gezamenlijke vergadering van de 
kerngroep en het bestuur op 21 januari hebben we een 
evaluatie met elkaar gehouden over de gang van zaken 
en hoe we gezamenlijk verder moeten gaan. Het was 
een geslaagde bijeenkomst en voor de toekomst heb-
ben we er met elkaar weer erg veel zin in. Om e.e.a. wat 
efficiënter te laten verlopen, is onder andere afgespro-
ken dat we wat meer in gerichte werkgroepjes gaan 
werken.

Giften
Begin dit jaar waren wij zeer verheugd van twee kanten 
giften te ontvangen. De eerste gift is het resultaat van 
de sponsoropbrengst van het Amsterdam – Dakar 
Challenge team Tireless, bestaande uit Perry Hurkmans 
en Rolf  van Os waarover wij eerder bericht hebben. 
De andere gift kwam voor ons geheel onverwacht van 
een oma van een HME/MO-patiëntje en daar zijn wij 
zeer blij mee. Daarnaast ontvingen wij zeer recent het 
bericht van Natasja Schaake dat de middelbare school ‘t 
Hooghe Landt school in Amersfoort met 1.300 leerlin-
gen de HME/MO Lotgenotengroep dit jaar unaniem 
als 1 van de 2 goede doelen heeft gekozen voor haar 
jaarlijkse geldinzamelingsactie op donderdag 13 april. 
Deze giften stellen ons in staat extra activiteiten te 
organiseren en informatie te verstrekken aan behande-
laars en patiënten over de aandoening HME/MO. Op 
de aankomende negende landelijke lotgenotendag zult 
u deze extra activiteiten kunnen zien en meebeleven. 
Verderop in deze Newsflash leest u meer over het hoe 
en wat over deze giften.

Lotgenotendag
Op dit moment zijn kerngroep en bestuur druk bezig 
met het organiseren van de landelijke lotgenotendag op 
10 juni 2006. Ons doel is zowel voor nieuwe begun-
stigers en belangstellenden als voor trouwe bezoekers 
een interessant programma op te zetten. Hiervoor 
hebben wij goed gekeken naar de evaluatieformulieren 
van de afgelopen jaren verzameld door onze statisticus 
Frans Schelbergen. Wij denken wederom interessante 
sprekers en workshopleiders te hebben gevonden. Ook 
dit jaar is kinderopvang geregeld en staan veel kern-
groepleden en vrijwilligers klaar. Voor alle kinder- en 

jeugdgroepen denken wij dankzij eerder genoemde 
giften een extra spannende dag te kunnen organiseren.
Verderop in deze Newsflash treft u het hele program-
ma en het opgaveformulier aan.

Relatie SPO
Velen van u zijn begunstiger/lid van de SPO. De 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep is volledig 
onderdeel van de SPO. Van de jaarlijkse bijdrage die u 
stort, krijgt de HME/MO Lotgenoten Contacgroep 
een veelvoud terug. Hoe zat het ook alweer precies? 
Verderop in deze Newsflash legt Hans Aalberts, voor-
zitter van de SPO u uit hoe het zit. 

Nieuwe begunstigers
In de eerste twee maanden van 2006 hebben wij al 
dertien nieuwe aanmeldingen ontvangen. Voor een 
zeldzame aandoening als HME/MO en een kleine 
lotgenotengroep is dit een ‘goede’ ontwikkeling. Onze 
website www.patientenbelangen.nl/hme.htm wordt, 
nadat de diagnose HME/MO is gesteld, snel gevonden 
en ook onze voorlichting heeft hiertoe bijgedragen. 

Regiobijeenkomsten
Afgelopen jaar hebben wij tijdens de Week van de 
Chronisch Zieken in alle vijf  regio’s, waarin wij Neder-
land hebben verdeeld,  regiobijeenkomsten georgani-
seerd. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in 
een café of  huiskamer en hierbij staat lotgenotencon-
tact voorop. De verslagen van de afgelopen regiobij-
eenkomsten kunt u verderop in deze Newsflash lezen. 

Ook dit jaar zullen wij deze bijeenkomsten opnieuw 
organiseren in de Week van de Chronisch Zieken van 
10 tot 16 november 2006. In de volgende Newsflash 
en in het najaar op de website leest u meer informatie 
over deze regiobijeenkomsten. Alle bij ons bekende 
lotgenoten zullen persoonlijk voor de regiobijeenkom-
sten worden uitgenodigd. Ook worden deze activiteiten 
gepubliceerd in het gratis blad van de organisatie van 
de Week van de Chronisch Zieken en op de website: 
www.chronischziek.nl
Op de aankomende landelijke lotgenotendag zullen 
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tijdens de lunch vijf  plaatsen ingericht zijn die overeen-
komen met de indeling van de regio’s van de regiobij-
eenkomsten. Verderop meer hierover. 

Collectieve zorgverzekering
Vanaf  het najaar 2005 tot begin februari 2006 hebben 
wij samen met het SPO bestuur hard gewerkt aan een 
collectieve ziektekostenverzekering voor SPO begun-
stigers inclusief  HME/MO lotgenoten. De besturen 
van de SPO en van de HME/MO Lotgenoten Con-
tactgroep 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 ziektekostelstelsel. Inmiddels 
hebben alle SPO-begunstigers een aanbod ontvangen 
waarvan wij denken dat de dekking van de polis ten 
opzichte van de prijs bovengemiddeld is. Tevens heb-
ben wij een collectiviteitskorting voor alle SPO-begun-
stigers kunnen onderhandelen.

Gezien onze inspanningen op dit gebied hadden wij ge-
hoopt een meer op de HME/MO-aandoening gerichte 
polis te kunnen aanbieden. Helaas zat dat er niet in. 
Slechts enkele grote patiëntenorganisatie’s in Nederland 
zijn in staat gebleken een ‘op maat’ polis uit de onder-
handelingen en dit had veelal te maken met het ‘veref-
feningssysteem’. In dit systeem worden bepaalde hoge 
risicogroepen tussen verzekeraars financieel ‘vereffend’. 
De aandoening HME/MO valt samen met vele andere 
aandoeningen (nog niet) onder dit vereffeningssysteem. 
Wel hebben de verschillende onderhandelingen ons in 
staat gesteld HME/MO met de bijbehorende specifie-
ke wensen onder de aandacht te brengen van verschil-
lende verzekeraars. Ook het komende jaar zullen wij 
een vinger aan de pols houden wat betreft de ontwik-
kelingen bij de zorgverzekeringen.

Verspreiding Informatiefolder
Omdat de aandoening HME/MO een zeldzame 
aandoening is die relatief  weinig mensen treft, is het 
moeilijk om behandelaars en deskundigen gericht te in-
formeren en nieuwe lotgenoten op te sporen. Gelukkig 
is internet een uiterst geschikt medium, maar daarvoor 
moet meestal eerst de diagnose gesteld worden. Om 
meer bekendheid te geven over de aandoening bij 
behandelaars hebben wij eind 2005 een groot aan-
tal redacteuren van vakbladen voor beroepsgroepen 
aangeschreven en onze drieluikfolder toegezonden en 
tevens een verzoek gedaan om een artikel te plaatsen 
over HME/MO. 
Dit voorjaar zullen ook de afdelingen patiëntenvoor-
lichting van alle ziekenhuizen en revalidatiecentra een 
mailing met onze informatiefolder ontvangen.
Maar we willen meer en we hopen dat u ons wilt 
helpen om meer bekendheid te geven aan HME/MO 

en eventueel nieuwe lotgenoten op te sporen. In deze 
Newsflash hebben wij twee exemplaren van de drieluik-
folder bijgesloten. Wij willen u vragen om deze folders 
af  te geven aan een behandelaar of  deskundige waar-
van u denkt dat hij of  zij op de hoogte moet zijn van 
de specifieke kenmerken van HME/MO en/of  het be-
staan van onze lotgenotengroep. Op de lotgenotendag 
zijn extra exemplaren beschikbaar en eventueel  zijn 
kosteloos  meer exemplaren op te vragen bij Marion 
Post, zie adres secretariaat.

BiB
BiB is het blad ‘Beter in Beweging’ dat u o.a. ontvangt 
als u begunstiger bent van de SPO. Het blad heeft een 
oplage van 60.000 exemplaren. In één van de komende 
uitgaven van de BiB kunt u een interview aantreffen 
met enkele jeugdige HME/MO-lotgenoten die on-
derling contact hebben via MSN. Dit MSN-contact 
is mede tot stand gekomen naar aanleiding van ons 
eerdere initiatief  voor de jeugd ‘MSN-en met anderen’ 
(waarover meer informatie op onze website).  

Financiën
De begroting van de HME/MO Lotgenoten Con-
tactgroep voor 2006 is door het bestuur van de SPO 
goedgekeurd. Dit stelt ons in staat om ook dit jaar 
weer onze basisactiviteiten voort te zetten. Daarbij 
kunt u denken aan het drukken en verzenden van de 
Newsflash, kosten vergaderruimtes enz. Hoewel deze 
goedkeuring de afgelopen jaren een ‘stempelstuk’ lijkt 
te zijn, neemt de SPO ons op dit punt veel werk uit 
handen en willen wij ook op deze plaats het bestuur 
van de SPO van harte bedanken.
Wij denken dat de redactie van en medewerkers aan 
deze Newsflash hun best hebben gedaan met het 
samenstellen van dit blad en u volledig hebben bericht 
over alle ontwikkelingen binnen de HME/MO Lotge-
noten Contactgroep.

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 HME/MO

 
Internationaal congres
In het kader van de ontwikkelingen en onderzoek op 
het gebied van Hereditaire Multiple Exostosen/Multi-
ple Osteochondromen (HME/MO) kunt u in dit num-
mer van de Newsflash een verslag lezen van dr. Wim 
Wuijts. Hij geeft in dit verslag een impressie van het 
internationale HME/MO-congres van 2-4 november 
2005 in Houston (VS). Het is een goede ontwikkeling 
dat de meest gespecialiseerde internationale onderzoe-
kers en behandelaars op het gebied van  HME/MO nu 
al voor de tweede maal bijeen zijn gekomen. Mede op 
initiatief  van de collega Lotgenotengoep in Amerika.

Antwerpen
Naar aanleiding van de Europese afstemming is de 
afspraak gemaakt dat dr. Wim Wuijts, hoofd van het 
DNA-laboratorium van het Centrum Medische Gene-
tica van de Universiteit Antwerpen, zich bij zijn weten-
schappelijke activiteiten vooral bezig zal gaan houden 
met het verschil van de verschijningsvorm van mensen 
met HME/MO. Hiervoor wordt door dr. Wuijts een 
plan gemaakt om te onderzoeken of  deze verschillen 
te maken hebben met het verschil van de mutaties die 
HME/MO veroorzaken. 

Medisch Advies Raad
Voor zo ver mogelijk hebben wij als lotgenotengroep 
onze medewerking hiervoor toegezegd aan dr. Wim 
Wuijts. Dit geldt natuurlijk voor alle ontwikkelingen 
die op onderzoeksgebied plaatsvinden. Hiervoor is de 
Medisch Advies Raad een uitstekend platform om deze 
ontwikkelingen te bespreken en voor Nederland en 
België te bespreken.

Leiden
In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
afdeling Pathologie wordt hard gewerkt aan HME/
MO-onderzoek. Er is opnieuw een aanvraag voor sub-
sidie ingediend bij het KWF voor het vervolg van het 
onderzoek van drs. Liesbeth Hameetman. Zij heeft al 

eens een inleiding gehouden op één van onze lotgeno-
tendagen. Haar onderzoek richt zich, onder supervisie 
van Prof. dr. Pancras Hogendoorn en mw. dr. Judith 
Bovée, op het in kaart brengen van genetische veran-
deringen die optreden in kraakbeentumoren. Maar er 
wordt nog veel meer gedaan in Leiden. Hierover praten 
wij u in een volgende Newsflash verder bij.

Europese ontwikkelingen
In januari jl. is voor de eerste maal een bijeenkomst 
geweest van vertegenwoordigers van onderzoeksinsti-
tuten uit Europa op het gebied van HME/MO. Doel 
hiervan was het informeren en afstemmen van de 
HME/MO-onderzoeksprojecten op de verschillende 
locaties. Dit is eveneens een belangrijke ontwikkeling. 
Afstemming betekent dat er nog gerichter gewerkt kan 
worden en er mogelijk nog sneller resultaten geboekt 
kunnen worden.

Amsterdam
In het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam 
wordt de grootste groep mensen (160 mensen) met 
HME/MO in Nederland door dr. John Ham behan-
deld. Dit biedt bij uitstek de mogelijkheid om klinische 
onderzoeksactiviteiten uit te voeren. Hiermee is dr. 
Ham dan ook volop bezig. Dit is echter veel werk. Re-
sultaten zullen niet op korte termijn te verwachten zijn.

HME/MO en de gevolgen in Nederland
De meeste data van dit onderzoeksproject zijn inge-
voerd en de eerste analyses worden gemaakt om de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het blijft 
bijzonder dat aan dit onderzoek relatief  gezien zoveel 
mensen hebben meegedaan. De totale respons was met 
284 personen 88% (184 volwassenen en 99 kinderen). 
Tijdens de komende lotgenotendag zullen de onderzoe-
kers (John Ham en Jan de Lange) tijdens een inleiding 
voor u een gedeelte van de resultaten presenteren. 

Jan de Lange
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VERSLAG REGIOBIJEENKOMST NOORD 
(GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE)

 Zaterdag 5 november 2005 vond de derde regiobij-
eenkomst voor HME/MO-lotgenoten uit Friesland, 
Groningen en Drente plaats. Marion Post heette mede 
namens Wil de Gries en Martha Bekkema iedereen - 
bekende gezichten en een aantal nieuwkomers - harte-
lijk welkom op het TT-circuit te Assen. Deze keer niet 
in het pluche van de VIP-room, maar in een niet min-
der geschikte ruimte, namelijk de Bacopit. Wil de Gries 
en Bauke Bekkema hadden de route goed aangegeven 
met de HME/MO-bordjes, die we ook in Utrecht op 
de landelijke lotgenotendag gebruiken. 
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Onder het genot van thee of  koffie begonnen we om 
half  twee met een voorstelrondje. Naam, woonplaats 
en relatie tot HME/MO werd verteld. Hierna ging het 
eigenlijk vanzelf, foto’s kwamen op tafel, ervaringen 
gingen over en weer. Ook praktische tips ontbraken 
niet. Al met al weer een zeer geslaagde middag. De tijd 
vloog voorbij.
Om vier uur sloot Marion de middag af. Iedereen werd 
bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en een 
goede thuisreis gewenst.

Martha Bekkema-Nieuwhof
 

VERSLAG REGIOBIJEENKOMST OOST 
(OVERIJSSEL, GELDERLAND EN FLEVOLAND)

 
Maandag 7 november 2005 jl. werd er voor de 1e keer 
een regionale lotgenotenbijeenkomst gehouden voor de 
oostelijke provincies Flevoland, Gelderland en Overijs-
sel in Deventer. In de fraaie ‘huiskamer’ van het bedrijf  
van één van de organisatoren werden de vijf  deelne-
mers door John Ruiter van harte welkom geheten.

Nadat alle zes lotgenoten zich aan elkaar hadden 
voorgesteld en hadden verteld wat de eigen relatie met 
HME/MO was, bleek toch maar weer hoe groot de 
behoefte is van HME/MO-lotgenoten en hun partners 
om in een informele sfeer met andere lotgenoten hun 
ervaringen, lotgevallen en dergelijk te delen. 
Het voordeel van een klein aantal deelnemers is dat de 
contacten snel en gemakkelijk gelegd zijn en iedereen 
voldoende ruimte en tijd heeft om zijn/haar ervaringen 
met anderen te delen.

Het feit dat de opkomst niet echt groot te noemen was 
voor deze regio, heeft waarschijnlijk met de geografi-
sche grootte van de regio te maken. Ongetwijfeld het 
meest nog met het vinden van een gunstige plek om 
bij elkaar te komen die voor iedereen op een redelijke 

afstand ligt. Bij de uitnodigingen voor volgend jaar 
zal hier opnieuw naar gekeken en rekening worden 
gehouden zodat er hopelijk een grotere opkomst te 
verwachten zal zijn dan deze eerste keer het geval was. 
Aan de ontmoetingsruimte lag het niet waarvoor mijn 
dank aan John Ruiter, die deze prachtige locatie incl. 
de aanwezige koffie/thee, frisdrank & versnaperingen 
perfect had geregeld.

Hanneke Jonkman

Op de uitnodiging voor de regiobijeenkomst Zuid-
Holland/Zeeland op 10 november 2005 reageerde één 
echtpaar. Tot onze verbazing bleken zij vlak bij ons in 
de buurt te wonen. 

Daarom besloten we om de bijeenkomst bij ons thuis 
te houden. Het was een heel intensieve bijeenkomst 

VERSLAG REGIOBIJEENKOMST WEST 
(ZUID-HOLLAND EN ZEELAND)

 voor ons allemaal. We hadden voldoende stof  om over 
te praten. We ontdekten dat we dezelfde vragen heb-
ben, maar ook dat we uitlopende ervaringen hebben 
met HME/MO in ons dagelijks leven. Het was voor 
ons een hele waardevolle en leuke ontmoeting en we 
hopen voor de andere twee deelnemers ook. 

Ghislaine en Artur Widera
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VERSLAG REGIOBIJEENKOMST MIDDEN 
(UTRECHT EN NOORD-HOLLAND)

Op dinsdagavond 8 november was de regionale lot-
genoten bijeenkomst van de regio Noord-Holland en 
Utrecht. We kwamen bij elkaar in Het Oude Spoorhuis 
in Uithoorn. Een hele verdieping was voor ons gere-
serveerd en er brandden 2 haarden. De sfeer was dus 
meteen al erg warm en vriendelijk!

De opkomst was geringer dan vorig jaar, maar daar-
door was het ook overzichtelijker. We zaten met elf  
mensen om een lange tafel. De meesten van ons had-
den op een eerdere gelegenheid al eens kennis gemaakt. 
Daardoor was er geen voorstelronde nodig en kwam 
het gesprek vanzelf  op gang.
Er werden voornamelijk ervaringen uitgewisseld. Som-
mige daarvan van werden herkend, andere waren toch 
wel een schok. Ook werd er meer gevraagd naar de 
achtergrond. Hoe zit het met de genetische afwijking? 
En vooral, hoe zit het met de erfelijkheid? De kinder-

wens was daarmee ook een prominent onderwerp. Er 
werden een hoop voors en tegens benoemd, waarmee 
betrokkenen hopelijk een beter gefundeerde keuze kun-
nen maken die voor henzelf  acceptabel is.
De gesprekken waren intensief  en na twee uur praten 
werd het tijd om op te stappen. Zo natuurlijk als het 
begon liep het ook af. Het gesprek eindigde vanzelf  en 
iedereen keerde huiswaarts.

Persoonlijk heb ik het als een hele gezellige en prettige 
avond ervaren. Ik heb weer veel opgestoken en weer 
veel kunnen delen. Zo met elkaar heb je blijkbaar een 
hoop expertise in huis, waardoor volgens mij iedereen 
wel weer iets bijleert op zo’n bijeenkomst. De sfeer 
van de locatie en de mensen hebben een hele positieve 
bijdrage geleverd aan de avond! Iedereen bedankt. 

Natasja Schaake 

Dinsdagavond 10 november 2005 werd er, in de 
sfeervolle ambiance van de zaal achter de Tapperij in 
Nuenen, de tweede regiobijeenkomst Zuid gehouden. 
De opkomst was iets lager (13 personen) dan de eerste 
keer. Maar dit gaf  wel de mogelijkheid om in één grote 
groep met elkaar te praten. 

Na de voorstelronde, waarbij bleek dat er één persoon 
voor het eerst aanwezig was, wilde natuurlijk iedereen 
de ervaringen van de anderen horen.
In het gesprek kwam o.a. naar voren dat er bij het ver-
strekken van voorzieningen grote verschillen bestaan 
bij gemeentelijke instanties. De ene gemeente is flexi-
bel, de andere totaal niet. Dit laatste kan natuurlijk erg 
lastig en frustrerend zijn.
Een instantie waar je misschien baat bij kunt hebben 
is de belastingsdienst. Je kunt enkele medische zaken 
fiscaal aftrekken. Ik wil daar voor me zelf  eens verder 
induiken. 
De HME/MO-groep blijft aan de weg timmeren. Zo 
onderzoekt het bestuur de mogelijkheden van een 
collectieve zorgverzekering (hetgeen later niet volledig 
tot succes heeft geleid). Ook werd er verwezen naar 
HME/MO-onderzoek.  Natuurlijk werd er buiten de 
‘instantieproblematiek’ ook gesproken over een ieders 
belevenissen van het afgelopen jaar. Hieruit bleek dat 
problemen maar gelukkig ook ‘wonderen’ (exostosen 
die verdwijnen) heel dicht bij elkaar staan.

Luisteren 
‘Luisteren naar je lichaam’ is een toepasselijke uitdruk-
king voor HME’ers. Maar ook vragen om elkanders 
hulp als dit nodig is, kan en mag geen probleem zijn.
Het blijkt eenmaal dat het af  en toe erg moeilijk is/kan 
zijn om te accepteren dat je HME/MO hebt. Echter 
hoe meer je luistert naar je eigen lichaam, hoe meer 
rust je erin kan gaan vinden. 
Blijf  dus, hoe moeilijk het ook kan zijn, genieten van- 
en bewegen in - het leven.
De tijd vloog, dus was de avond al weer snel ten einde. 
We hopen elkaar en alle anderen weer te zien op de 
lotgenotendag in juni 2006!

Richard Smolders
(Onze dank gaat naar de Tapperij die de zaal wederom gratis 
ter beschikking stelde)

VERSLAG REGIOBIJEENKOMST ZUID 
(NOORD-BRABANT EN LIMBURG)



LOTGENOTEN CONTACTGROEP BLIJFT HARD 
WERKEN AAN BELANGENBEHARTIGING

De Lotgenoten Contactgroep blijft zich niet aflatend inzetten voor de belangenbehartiging van 
HME/MO-patiënten en hun verwanten. Dat blijkt uit Jaarverslag 2005 en het Activiteitenplan 

2006. Beide staan op onze website: www.patientenbelangen.nl/hme.htm. Hieronder een greep 
uit de hoogtepunten.

 
De achtste lotgenotendag op zaterdag 4 juni 2005 in 
Utrecht trok 140 bezoekers. Gekozen was voor het 
thema pijn. Er waren inleidingen van contactgroep-
voorzitter en onderzoeker drs. Jan de Lange en pijndes-
kundige Prof. dr. Wouter Zuurmond en workshops. In 
2006 is de lotgenotendag op zaterdag 10 juni. Elders in 
deze Newsflash staat het volledige programma. 
Tijdens de Week van de Chronisch Zieken in 2005 zijn 
er vijf  regiobijeenkomsten geweest. Ook dit jaar liften 
deze bijeenkomsten mee met deze themaweek (10 t/m 
17 november). Overig lotgenotencontact, zoals de 
e-mailgroep en MSN, blijft onverminderd gehandhaafd.
De HME/MO-Newsflash blijft twee keer verschijnen, 
maar wordt voortaan alleen nog verstuurd naar lotge-
noten die zijn aangesloten bij de Stichting Patiëntenbe-
langen Orthopaedie. In 2005 is een nieuwe informatie-
folder gemaakt over HME/MO, die in 2006 ook in het 
Engels wordt vertaald.
Het artikel ‘HME/MO, in kort bestek’ wordt in 
2006 geactualiseerd en in een aantrekkelijke vorm 
opnieuw uitgegeven. De website en het e-mailadres 
(hme@patientenbelangen.nl) blijven belangrijke pijlers 
in de informatievoorziening. Ook het project KOI, om 
patiëntenvragen over specialistische behandelingen van 
orthopeden en ziekenhuizen beter te beantwoorden, 
wordt geactualiseerd en gecontinueerd.

Meer aandacht voor kinder- en jeugdbeleid
Het kinder- en jeugdbeleid wordt vernieuwd om deze 
doelgroep nog beter aan te spreken. Dat gebeurt onder 
meer met informatie op eigen niveau, een eigen website 
en een attractieve pagina in Newsflash. Verder wil het 
bestuur in ziekenhuizen met relatief  veel HME/MO-
patiënten de organisatorische zaken voor deze cliën-
ten beter stroomlijnen. Met het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis zijn al gesprekken gaande. In april 2005 zijn 
twee bestuursleden te gast geweest bij de Engelse 
lotgenotengroep. De Lotgenoten Contactgroep heeft 
toen het plan opgevat om in 2006 met alle bekende 
Europese lotgenotengroepen een keer bijeen te komen 
en ervaringen uit te wisselen.

Aandacht voor pijnbehandeling
Naar verwachting heeft medio 2006 de presentatie 
plaats van het ‘Onderzoek naar Hereditaire Multiple 
Exostosen/Multiple Osteochondromen en de gevolgen 

hiervan in Nederland’ (dr. J. Ham en drs. J. de Lange). 
Uit eerste resultaten van dit onderzoek dat in 2004 is 
gestart, blijkt pijn een grote rol te spelen bij HME/
MO-patiënten. In verband hiermee zijn met desbetref-
fende organisaties ideeën uitgewisseld over het opzet-
ten en informeren van pijnpoli’s met als specialisatie 
pijnbehandeling bij HME/MO. In 2006 moeten deze 
plannen van de grond komen. Verder zal er meer con-
tact zijn met de werkgroep Pijn en Kind & Pijn. 

Wensenlijst
De onderhandelingen voor het opzetten van een zorg-
verzekering voor chronisch zieken leverden slechts een 
beperkt resultaat op voor de lotgenoten. De HME/
MO Lotgenoten Contactgroep houdt de ontwikke-
lingen op dit gebied scherp in de gaten (onder andere 
het acceptatiebeleid van het vereveningssysteem van 
verzekeraars) om zonodig in actie te komen. 
De contactgroep is de afgelopen periode blij verrast 
met aanbiedingen voor eenmalige sponsorgelden en 
donaties, zoals de NAM-gift, een persoonlijke gift en 
de Amsterdam-Dakar Challenge. Ook in 2006 blijven 
deze bijdragen welkom. Er komt een wensenlijst om 
deze extra giften zo goed mogelijk in te zetten. 

Wat was in 2005 en blijft in 2006 (onder andere)
- ondersteuning van en aansluiting bij SPO
- ondersteuning van en bijdragen aan de Medisch Ad-

vies Raad
- informatievoorziening aan beroepsgroepen
- eigen rubriek in SPO-blad Beter in Beweging
- wetenschappelijk onderzoek naar HME/MO
- contacten met organisaties voor aangeboren en zeld-

zame aandoeningen
- scholing van leden bestuur en kerngroep
- inzet, enthousiasme en collegialiteit bij bestuur en 

kerngroep
John Ruiter
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EVEN VOORSTELLEN: NATASJA SCHAAKE
Natasja Schaake is toegetreden tot de kerngroep. Hieronder stelt ze zich nader voor. 

De Lotgenoten Contactgroep heeft een bestuur van drie personen en een kerngroep van elf  personen. Op deze foto, gemaakt tijdens 
één van vier gezamenlijke vergaderingen, staan ze alle veertien. V.l.n.r. Bauke Bekkema, Gerlof  Borger, Martha Bekkema, Frans 
Schelbergen, Marion Post, Dio Hemmelder, Wilja Brokking, Jan de Lange, Ghislaine Widera, Artur Widera, Natasja Schaake, 
John Ruiter, Jeffrey van der Ende en Hanneke Jonkman. 

Ik ben Natasja Schaake, ben 32 jaar oud en woon met 
mijn man en kinderen in Leusden. Wij hebben twee 
zoontjes van 2 en 4 jaar oud. Ik werk als wiskundedo-
cent in het middelbaar onderwijs. Mijn hobby’s zijn niet 
te tellen, ik vermaak me dus altijd wel. Maar het leukst 
vind ik gezellig hobby’en met onze kinderen. Knut-
selen, tekenen, koekjes bakken en wat we nog meer 
kunnen bedenken.
Ons oudste zoontje heeft via een spontane mutatie 
HME/MO. Dit hebben we vlak voor zijn derde ver-
jaardag ontdekt. Natuurlijk zijn we flink geschrokken, 
maar meteen daarna kwam een periode van zoveel 
mogelijk informatie verzamelen. Uiteraard kwam ik 
daarbij al heel snel op de site van de lotgenotengroep, 
en daar werd mij veel meer duidelijker. Ook mijn eerste 
lotgenotendag (juni 2005) leverde mij veel antwoorden 
op vragen op en was het erg prettig om te praten met 
mensen die weten waar je het over hebt.
Ondanks dat ik nog maar een jaar bekend ben met 
HME/MO, ben ik gevraagd om in de kerngroep te 
plaats te nemen. Ik vind het erg leuk en wil graag mijn 
bijdrage leveren aan velerlei zaken die verduidelijking, 
ontspanning en informatie kunnen geven aan medelot-
genoten. 

Mijn taken staan vooralsnog niet helemaal vast, maar 
ik lever dit jaar mijn bijdrage aan de organisatie van 
de lotgenotendag. Onder andere proberen we met een 
viertal kerngroepleden een leuke indeling te geven aan 
de lotgenotendag voor de jeugd. Ik kijk uit naar een 
leuke samenwerking met de kerngroep!

Natasja Schaake 

OPROEP VRIJWILLIGERS 
DIERENTUINBEZOEK

Voor de activiteiten voor kinderen tijdens de lotge-
notendag op 10 juni zijn wij nog op zoek naar één 
of  twee vrijwilligers die mee willen als begeleid(st)er 
voor de groep kinderen tot 12 jaar. Het programma 
van deze dag staat elders in deze Newsflash. 
Neem voor meer informatie en aanmelding contact 
op met Wilja Brokking, tel 0478-58 75 13 of  e-mail: 
brokkingenhofma@home.nl.
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VERSLAG JONGERENPRAATGROEP 2005
Nagekomen verslagen
In NewsFlash nr 14 zijn per abuis twee 
verslagen van de HME/MO Lotgenotendag 
2005 niet meegegaan. Die gemiste kans 
halen we nu in. 

Tijdens de Lotgenotendag op 4 juni was er voor het 
eerst een jongerenpraatgroep voor jongeren vanaf  12 
jaar. Elf  jongeren namen aan deze praatgroep deel (er 
waren 13 jongeren ingeschreven). Het merendeel van 
deze jongeren heeft zelf  HME/MO, anderen hadden 
een broer of  zus met deze aandoening. De jongeren 
kregen aan het begin van de bijeenkomst allemaal een 
pen en een papiertje om de eventuele vra(a)g(en) op te 
schrijven. 
Wij, dr. Van Douveren (orthopeed in het Maxima 
Medisch Centrum, Veldhoven), Marloes de Wit (pe-
dagogisch medewerkster bij het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis, Amsterdam) en Elsa de Vries (stagiaire 
pedagogisch medewerkster bij het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis) hebben de praatgroep begeleid. 
We hebben een rondje gemaakt waarin iedereen zich 
kon voorstellen en kon aangeven of  ze zelf  HME/MO 
hebben of  een broer of  zus, of  ze in het ziekenhuis 
hebben gelegen en wel eens waren geopereerd. Aan-
sluitend kwamen twee vragen naar voren. 
We hebben daarna verschillende onderwerpen bespro-
ken zoals: vermoeidheid bij HME/MO, beperkingen 
in het dagelijkse leven, op school en bij sporten, hoe 
is het als je gaat solliciteren en je wilt vertellen dat je 
HME/MO hebt, pijn bij HME/MO, enz. Bij deze 
onderwerpen hebben we bekeken of  de jongeren de er-

varingen van elkaar herkennen en of  zij tips voor elkaar 
hebben om met bepaalde situaties om te gaan.

Stille jongeren
De jongeren waren over het algemeen erg stil en wilden 
weinig zeggen. De inbreng vanuit de groep was niet zo 
groot waardoor wij eigenlijk steeds de onderwerpen 
aan moesten snijden en de jongeren erg moesten stimu-
leren om actief  deel te nemen aan deze workshop. Wij 
denken dat er een volgende keer misschien beter voor 
een andere vorm gekozen kan worden. Bij navraag aan 
de jongeren gaven zij zelf  aan het leuker te vinden om 
actief  bezig te zijn. 
Toch denken wij dat deze praatgroep zeker zinvol is ge-
weest. Het was goed om de verhalen van de jongeren te 
horen en we merkten dat de jongeren zich op bepaalde 
gebieden wel in elkaar herkennen.

Marloes de Wit
(dr. Van Douveren en Elsa de Vries)

 

VERSLAG ZWEMWORKSHOP 2005
Anet van de Pol, watertherapeut en 
zwemdocent, verzorgde in 2005 twee 
zwemworkshops: een jonge kinderen-
groep (tot ongeveer twaalf  jaar) en jon-
gerengroep (vanaf  ongeveer twaalf  jaar). 
Helaas was er onder de volwassenen 
vorig jaar geen belangstelling voor de 
zwemworkshop, in tegenstelling tot het 
jaar daarvoor. Anet zorgde ervoor dat 
de kinderen zich in het water uitstekend 
hebben vermaakt met samen spelen en 
oefeningen in het water. 
Dit jaar is het zwembad van Mytylschool 
Ariane de Ranitz wegens verbouwing 
niet beschikbaar voor zwemworkshops. 
Gelukkig is er voor de kinderen een goed 
alternatief  beschikbaar (zie elders dit 
blad). Ook Anet vond het erg jammer 
dat ze dit jaar geen concrete bijdrage aan 
de Lotgenotendag kan geven. Ze hoopt 
er volgend jaar in het verbouwde zwem-
bad weer bij te zijn.
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WEETJES
In deze rubriek treft u informatie, die we voor u hebben gevonden en handig is om te weten.

 
Meldpunt ‘Last van veranderingen in de zorg?’
Dit meldpunt van de NPCF (Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie) blijft ook in 2006 in de lucht. 
Het is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 
uur via telefoonnummer 030 – 291 67 77. U kunt het 
meldpunt ook mailen: meldpuntzorg@npcf.nl. En op 
www.npcf.nl kunnen meldingsformulieren over de zes 
thema’s van het meldpunt worden ingevuld. Eén daar-
van is de no-claim. Hiervoor staat op de website een 
enquête over hoe deze bij u is uitgevallen. Op de websi-
te staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden.

Zonder verwijsbrief  naar de fysiotherapeut
U heeft vanaf  1 januari 2006 geen verwijsbriefje meer 
nodig van de huisarts of  specialist om naar de fysiothe-
rapie te gaan. Proeven hebben uitgewezen dat patiënten 
op deze manier sneller onder behandeling komen en 
dus sneller genezen. De fysiotherapeut informeert uw 
behandeld arts. Let er op dat fysiotherapie niet meer 
valt onder de vergoedingen van het basispakket. Hier-
voor dient u zich aanvullend verzekeren.

Herbeoordeeld?
Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) 
wil graag weten welke ervaringen mensen met de her-
beoordeling WAO en Wajong hebben. Daarom is het 
initiatief  genomen om samen met andere cliëntenor-
ganisaties een vragenlijst uit te zetten. Het BPV nodigt 
mensen uit de vragenlijst op de website van het BPV 
(www.bpv.nl) in te vullen.

Nieuw: Informatiebladen van het LMA
Het Landelijk Meldpunt Arbo- en re-integratiedienst-
verlening (LMA) heeft vijf  informatiebladen voor 
werknemers uitgebracht. Deze informatiebladen zijn 
gebaseerd op de veelgestelde vragen die bij het LMA 
binnenkomen. U kunt zo meer te weten komen over: 
de ziekmelding, de bedrijfsarts en de arbodienst, lang-
durige ziekte, terugkeer naar werk en re-integratie bij 
een andere werknemer. De informatiebladen incl. de 
vernieuwde flyer kunt u downloaden of  bestellen via 
www.bpv.nl/lma

Discrimineren mag niet meer
Discriminatie van mensen wegens hun handicap is 
sinds 1 januari 2006 strafbaar. Het aanzetten tot haat 
of  geweld tegen gehandicapten kan eveneens tot ver-
volging leiden. Informatie is te vinden op de website: 
www.justitie.nl/gewoonmeedoen.

Informatie op Kiesbeter.nl
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij veel mensen 
een grote behoefte bestaat aan betrouwbare informa-
tie over gezondheid en ziekte. Internet wordt daarbij 
steeds meer als belangrijkste bron gebruikt. De website 
www.kiesbeter.nl is nu ook de toegangspoort voor me-
dische informatie. Op vrijwel elke vraag over gezond-
heid en ziekte kan een antwoord worden gevonden. 
Daarvoor dienen duizenden begrijpelijke beschrijvin-
gen van ziekten en wat daar mee samenhangt. Vaak zijn 
de teksten verduidelijkt met foto’s of  tekeningen. In 
2006 wordt de medische informatie verder uitgebreid 
en aangevuld met nieuwe onderdelen zoals een digitale 
keuzehulp. Kiesbeter.nl is een product van het RIVM 
in opdracht van het ministerie van VWS. De site wordt 
ontwikkeld in samenwerking met veel andere organisa-
ties.

Elektronisch Patiënten Dossier
Over een aantal jaren zal overal in Nederland het 
Elektronische Patiënten Dossier (EPD) ingevoerd zijn. 
Door middel van het EPD is medische informatie 
altijd beschikbaar waar en wanneer die noodzakelijk is. 
Hierdoor is het mogelijk snel een nauwkeurige diag-
nose te stellen en passende geneesmiddelen voor te 
schrijven. Ook kan met het EPD een belangrijk deel 
van de medische missers met ernstige gevolgen voor 
de patiënt worden voorkomen. Al vanaf  2006 zullen 
steeds meer patiënten in de zorg te maken krijgen met 
landelijke elektronische uitwisseling van medische gege-
vens. Zo starten huisartsen, ziekenhuizen en apotheken 
in verschillende regio’s met het Elektronisch Medica-
tiedossier en het Waarneemdossier Huisartsen. Meer 
informatie: www.invoering-epd.nl. 

Oproepjes
Dit keer hebben wij geen oproepjes van u ontvangen 
voor plaatsing in de Newsflash. Misschien wilt u de 
volgende keer een oproepje doen? Daarnaast zijn we 
ook altijd op zoek naar mensen die hun ervaring met 
HME/MO op papier willen zetten en die willen delen 
met de lezers van de Newsflash. U kunt uw bijdragen 
aanleveren aan de redactie via ons secretariaat.

ZATERDAG 10 JUNI 10 UUR
LOTGENOTENDAG 
IN UTRECHT
KOM OOK! ZIE PAGINA 21 ev!
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VERSLAG CONFERENCE ON MUTIPLE HEREDITARY 
EXOSTOSES (HOUSTON, USA, 2-4 NOVEMBER 2005)

 Hereditaire multiple osteochondromen (HMO/HME) is een zeldzame aandoening, zeker verge-
leken met frequente aandoeningen zoals kanker, diabetes, etc. Het aantal wetenschappelijke 
onderzoekers dat zich toelegt op de studie van MO is dan ook gering. Zij bevinden zich ver-

spreid over de ganse wereld. 

Om het contact tussen deze onderzoekers te bevorde-
ren, de kennis rond MO samen te brengen en samen-
werking rond dit onderwerp te bevorderen, organiseer-
de de Amerikaanse lotgenotengroep (MHE Coalition) 
voor de tweede maal een ’Conference on Multiple 
Hereditary Exostoses’ in het Amerikaanse Houston. 
Een vijftigtal onderzoekers woonde deze conferentie 
bij. Onder hen waren biologen, genetici, orthopeden, 
anatoom-pathologen en biochemici.
Het congres was opgebouwd uit twee delen, waarvan 
het wetenschappelijke deel werd uitgespreid over drie 
dagen met een zeer interactief  en intensief  programma 
bestaande uit mondelinge presentaties met intensieve 
discussie. In het tweede deel werd een halve dag lang 
informatie verstrekt aan patiënten in de vorm van 
presentaties en werd nadien informeel met de patiënten 
van gedachten gewisseld. Dat programma was verge-
lijkbaar met de lotgenotendag in Nederland.

De verschillende wetenschappelijke presentaties werden 
ondergebracht in zes sessies: Orthopaedics and clinical 
genetics, Bone development, Exostosis development, 
EXT function and non-mammalian models, Non-bone 
phenotypes en HME related diseases. 
Op het klinisch/genetische vlak wordt vooral onder-
zoek gedaan om na te gaan of  er een verband bestaat 
tussen de soort mutatie (bijv. of  je een EXT1 dan wel 
een EXT2 draagt) en de ernst van de HMO. Er zijn 
eerste aanwijzingen dat personen met een EXT1 mu-
tatie ernstiger aangedaan zouden zijn. Dit moet echter 
nog verder worden onderzocht. Om dit onderzoek te 
bevorderen, zal er uitwisseling en optimalisatie zijn van 
de methodes voor DNA onderzoek en zal een eendui-
dig klinisch classificatiesysteem opgezet worden. 
In de sessies die botontwikkeling en osteochondroma-
ontwikkeling behandelden werd in eerste instantie de 
regulatie van de groeischijf  besproken, met vooral 
aandacht voor de verschillende factoren die hierbij een 
rol spelen. Het beter begrijpen van deze mechanismen 
moet ook meer inzicht geven in het hoe en waarom een 
osteochondroom zich ontwikkelt. 
HMO komt niet enkel bij de mens voor en om deze 
aandoening beter te kunnen bestuderen werden 
verschillende diermodellen gemaakt. Het meest voor 
de hand liggende diermodel is de muis. Zo heeft men 
muizen gemaakt waarin een mutatie werd aangebracht 

in het EXT1-gen en andere waarin een mutatie werd 
aangebracht in het EXT2-gen. Deze muizen blijken 
exostosen te ontwikkelen, zij het in veel mindere mate 
dan mensen. Ook minder voor de hand liggende 
diermodellen, zoals zebravissen en fruitvliegen met 
mutaties in de EXT-genen werden voorgesteld. Deze 
modellen zijn klinisch natuurlijk minder gelijkend maar 
worden vooral gebruikt om na te gaan welke factoren 
en processen allemaal worden beïnvloed wanneer het 
EXT-gen niet meer werkzaam is. 

Een aantal onderzoekers stelt zich tevens de vraag of  
bij MO naast botten er ook effecten zijn in andere 
weefsels zoals bijv. de hersenen. Ook zij maken hierbij 
gebruik van muizen waarin het EXT1-gen enkel in de 
hersenen werd uitgeschakeld. Deze studies zijn nog 
gaande en echte resultaten moeten nog volgen. 
Tenslotte werd ook aandacht besteed aan MO gere-
lateerde aandoeningen zoals Tibia Dyschondroplasia, 
Olliers en het Mafucci-syndroom en chondrosarcoom-
ontwikkeling. 

Ontmoeting lotgenoten
In het tweede deel, de lotgenotenontmoeting, werd 
eerst een overzicht gegeven over de net gehouden 
wetenschappelijke conferentie. In de volgende presen-
taties werd achtereenvolgens ingegaan op de erfelijke 
aspecten, pijnstudie en -behandeling en ten slotte 
orthopedische chirurgie. Ter afsluiting werd een maal-
tijd genuttigd waarbij onderzoekers en patiënten zich 
mengden om informeel met elkaar van gedachten te 
wisselen. 
Moe maar voldaan werd na drie dagen een punt gezet 
achter de tweede ‘Conference on Multiple Hereditary 
Exostoses‘. Het was opnieuw een zeer geslaagd congres 
dat hopelijk het MO-onderzoek weer een duwtje in de 
rug geeft. 

Dr. Wim Wuyts*

* dr. W. Wuijts is hoofd van het DNA-laboratorium 
van het Centrum Medische Genetica van de Univer-
siteit Antwerpen in België. Hij vormde samen met 
Prof. dr. P.W.C. Hogendoorn, afdeling Pathologie 
LUMC Leiden de Nederlands/Vlaamse delegatie 
tijdens dit internationaal HME/MO-congres. Beiden 
zijn lid van onze Medisch Advies Raad. 
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GEZOCHT: OUDERS VAN KIND(EREN) MET 
AANGEBOREN AANDOENING (GEB. 1994-2004)

Enkele jaren geleden is onderzoek gedaan naar de ver-
wijzing voor erfelijkheidsonderzoek en voorlichting van 
ouders van een kind met een aangeboren aandoening. 
Doel van dit onderzoek was de noodzaak voor verwij-
zing naar de klinische genetica van een aantal aandoe-
ningen in kaart te brengen. In de periode 1992-1997 
werden in de drie noordelijke provincies samen in to-
taal 3000 kinderen geregistreerd met een min of  meer 
ernstige aangeboren aandoening. Slechts 18% van de 
ouders kwam terecht bij de afdeling Klinische Genetica 
in Groningen voor verder onderzoek en informatie. Bij 
ongeveer de helft van de ouders ging het om aandoe-
ningen met mogelijke erfelijke consequenties.

Waarom maken zo weinig ouders gebruik van de klini-
sche genetica? Worden ze niet verwezen? Zijn ze door 
hun kinderarts voldoende ingelicht over de aandoening 
en (mogelijke) erfelijkheid? Is de afstand naar de klini-
sche genetica te groot of  zijn er andere oorzaken?
Dat zijn vragen waarop de heer E.H. Sikkens, voor-
malig medisch maatschappelijk werker van de afde-
ling Klinische Genetica van het UMC Groningen, in 
dit vervolgonderzoek een antwoord wil vinden. Hij 
zoekt daarvoor de medewerking van ouders met een 
kind(eren) met een aangeboren aandoening die geboren 
is (zijn) in de periode vanaf  1994 t/m 2004. Dit onder-
zoek is landelijk gericht.

Doel van het onderzoek.
1 In kaart te brengen hoe ouders van een kind met een 

aangeboren aandoening geïnformeerd zijn door de 
medische hulpverlener (bijv. gynaecoloog, kinderarts, 
klinisch geneticus of  huisarts).

2 In kaart brengen of  en wanneer ouders worden 
verwezen naar een klinisch geneticus van een afde-
ling Klinische Genetica in Nederland van een van de 
academische ziekenhuizen. (N.B. Ook in niet acade-
mische ziekenhuizen houden klinisch genetici van 
genoemde afdelingen spreekuur) 

3 Helder te krijgen wat goed en minder goed gaat in de 
informatieoverdracht en aanbevelingen te doen voor 
verbetering hierin.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De 
gegevens worden op aparte formulieren ingevuld, 
waarop alleen een nummer voorkomt, niet uw naam 
en persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gege-
vens zullen volstrekt anoniem worden verwerkt. De 
uitkomsten worden verwerkt in een eindrapportage 
met aanbevelingen voor (eventuele) verbetering van de 
informatieoverdracht en begeleiding. Na het onderzoek 
worden de vragenlijsten vernietigd.

Deelnemen aan het onderzoek
Wanneer uw kind geboren is in de periode 1994 t/m 
2004 en u wilt meewerken aan dit onderzoek, laat dit 
dan uiterlijk 31 mei 2006 even weten, stuur dan uw 
naam, adres in een envelop naar:
Antwoordnummer 555, 9700 WB Groningen (geen 
postzegel nodig)
of  email naar:  E.H.Sikkens@zonnet.nl
U ontvangt dan een toestemmingsverklaring, de vra-
genlijst en een antwoordenvelop. 
Het beantwoorden van de vragenlijst kost u ongeveer 
een uur.

 HME/MO LOTGENOTEN E-MAILGROEP
GROEIT NAAR 44 LEDEN

 De e-mailgroep die in oktober 2003 is gestart, groeit 
gestaag. Op dit moment is de e-mailgroep gegroeid 
naar 44 leden en het aantal berichten met reacties groeit 
daarin nog iedere maand evenredig mee.
Elk lid van de e-mailgroep kan ervaringen delen, tips 
uitwisselen en een ander vragen stellen. Ook kunnen 
leden bijvoorbeeld foto’s plaatsen, om andere leden een 
idee te geven wie er lid is. Verder heeft de site de moge-
lijkheid van een agenda, waar o.a. de lotgenotendag op 
10 juni a.s. in staat vermeld. Bijzondere mogelijkheden 
van de e-mailgroep zijn ook het plaatsen van stellingen 
en de chat-module.
Met de groei van aantal leden zullen ook functionali-

teiten die nu nog niet worden benut in gebruik worden 
genomen. 
Bent u nog geen lid, maar lijkt het u ook prettig om in 
een besloten groep met anderen op basis van respect 
en vertrouwen ervaringen te delen rondom HME/MO, 
dan bent u van harte welkom! Volwassenen kunnen 
zich aanmelden via het e-mailadres: 
HME-Lotgenoten-owner@yahoogroups.com. 
Een korte tekst waarin u zich voorstelt, wordt door de 
overige leden zeer op prijs gesteld. Meer informatie 
over de e-mailgroep vindt u op onze website.

Ghislaine Widera en Hanneke Jonkman
Moderators HME/MO e-mailgroep 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE SPO
Aan de leden van de HME/MO Lotgenoten Contactgroep,

 Sinds mijn aantreden als voorzitter van de Stichting 
Patiëntenbelangen Orthopaedie ben ik een trouw be-
zoeker van jullie jaarlijkse ontmoetingsdag.
Een enkele keer mag ik daar een formele handeling 
verrichten, maar meestal blijft mijn rol – gelukkig 
– beperkt tot even gaan staan en even vriendelijk rond-
knikken als jullie voorzitter Jan de Lange mij, in zijn 
openingswoorden, welkom heet.
Die ontmoetingsdag maakt op mij altijd een diepe in-
druk. De meeste van de leden van de SPO hebben een 
minder chronische kwaal dan de SPO-HME/MO-le-
den en, na een geslaagde operatie, speelt die oorspron-
kelijke handicap niet meer zo’n prominente rol in het 
leven dan bij jullie. 
Ik merk dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe nu 
exact de positie van de HME/MO lotgenotengroep 
binnen de SPO is. Laat ik eerlijk bekennen dat het 6 
jaar geleden ook voor mij lange tijd onduidelijk bleef.
Het principe van de samenwerking tussen de HME/
MO-groep en de SPO is dat bundeling van krachten 
sterker maakt.

Aparte club
Binnen de sector Orthopaedie zijn ongeveer tien tot 
vijftien categorale patiëntenverenigingen actief. De 
meeste daarvan hebben een ledenbestand van minder 

dan 500 leden en spannen zich in om de belangen van 
patiënten met één en dezelfde (meestal vrij zeldzame en 
chronische) kwaal te behartigen.
De SPO is in dit krachtenveld een wat aparte club. 
In ons bestand tellen we erg veel leden die algemene 
gebreken aan het bewegingsapparaat hebben als gevolg 
van artrose, of  – in de volksmond – ouderdomsslijtage.
Door velen wordt de SPO dan ook gezien als DE pa-
tiëntenvereniging op orthopedisch vlak.
Historisch gezien heeft dat de positie van de SPO sterk 
gemaakt en gelukkig hebben we dat redelijk kunnen 
waarmaken.

Enige vertegenwoordiger
Zo is de SPO de enige vertegenwoordiger van de 
sector orthopaedie in de landelijke overkoepelende Ne-
derlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Verder 
hebben wij een bestuurszetel in de Nederlandse afde-
ling van de Internationale Bone & Joint-organisatie.
Ook hebben wij periodiek overleg met organisaties als 
de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (de vereni-
ging van orthopedisch chirurgen), de Stichting Anna 
Fonds (een landelijke organisatie die goede initiatieven 
op orthopedisch vlak subsidieert) en met het bedrijfsle-
ven en de zorgverzekeraars.
Het feit dat de HME/MO-groep een, heel zelfstandig 
werkend, onderdeel van de SPO is, komt naar mijn 
mening beide organisaties ten goede.
De HME/MO-groep kan gebruik maken van de 
contacten en de positie van de SPO. Naast de individu-
ele belangenbehartiging trachten wij als SPO bestuur 
ook de sector Orthopedie in het algemeen meer onder 
de aandacht te brengen van politici en de ambtelijke 
beleidsmakers.
Omgekeerd kan de SPO aan het Fonds PGO (de 
landelijke subsidieverstrekker aan patiëntenverenigin-
gen) aantonen dat zij het lotgenotencontact hoog in 
het vaandel heeft. Bovendien kan de SPO best nog wat 
leren van de enorme inbreng die velen van jullie vrijwil-
ligers leveren.

Laat ik nog één mogelijke vraag beantwoorden. Het 
percentage HME/MO-leden is ongeveer 10% van het 
totale SPO ledenbestand. Jullie uitstekende voorzitter 
Jan staat er echter borg voor dat jullie belangen zeker 
niet ondersneeuwen. Bovendien heeft hij als bestuurslid 
ook nog een grote inbreng in de SPO.

Met vriendelijke groet
Hans Aalberts, voorzitter SPO
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MEDISCHE VRAAGBAAK
In deze rubriek komen door u gestelde vragen aan bod, 
waarop we voor u een antwoord hebben gevraagd aan 
één van onze bekende deskundigen. De vragen worden 
in algemene zin beantwoord. Voor specifieke persoon-
lijke vragen verwijzen wij u naar uw behandeld arts of  
therapeut. Hebt u ook vragen voor deze rubriek dan 
kunt u die stellen via ons secretariaat.

1. Vorig jaar had ik een langdurige behandeling bij 
een fysiotherapeut vanwege pijn aan de onder-
kant en buitenkant van mijn been. Daar is eerder 
een exostose weggehaald en sindsdien blijft het 
daar erg pijnlijk. Er blijkt een belangrijke zenuw 
geraakt te zijn bij de operatie. De fysiotherapeut 
heeft er wel voor gezorgd dat de pijn verminder-
de door oefeningen en massage maar nu speelt 
het weer erg op. De fysiotherapeut zei toen dat 
een TENS wel goed zou kunnen helpen. Zou dat 
een oplossing kunnen zijn en hoe moet ik die 
TENS krijgen?

 Henk de Jonge uit Groningen
Inderdaad zou de TENS goed kunnen helpen bij dit 
soort pijnbestrijding. Want ik vermoed dat de Nervus 
Peroneus geïrriteerd is en de pijn veroorzaakt. Erg 
vervelend want daar is niet veel meer aan te doen dan 
hopen dat die zenuw zich weer herstelt. Maar dat is he-
laas niet altijd het geval. TENS staat voor Transcutane 
Elektrische Neuro Stimulatie (laagfrequente elektrothe-
rapie). De TENS werkt door middel van kleine stroom-
stootjes die invloed hebben op de afferente zenuwve-
zels die o.a. de pijnprikkels in het lichaam verzorgen. 
Hierdoor is een pijnsensatie te beïnvloeden. Van belang 
is dat de polen van de TENS op de goede locaties wor-

den geplakt. Hiervoor kunt u het beste opnieuw naar 
uw fysiotherapeut gaan. Hij zal u alles kunnen uitleggen 
en dan de TENS uitproberen. In veel gevallen heeft 
een fysiotherapeut een TENS-apparaat dat uitgeleend 
kan worden voor dit doel. Als het bij u werkt dan kan 
een TENS aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar. 
Hiervoor hebt u een machtiging nodig die door uw arts 
ingevuld moet worden. Bij toekenning krijgt u dan zo’n 
apparaat in bruikleen. Succes ermee.
Rudolf  van Schaik, fysiotherapeut en manueel thera-
peut te Eindhoven.

2. Ik ben een meisje met multiple exostosen en 
ben 14,5 jaar oud. Ik heb veel exostosen en ben 
al veel geopereerd. Ook heb ik links een X-been, 
het onderbeen staat behoorlijk scheef  naar bui-
ten. Nu zegt mijn orthopeed dat hij niet te lang 
wil wachten met het corrigeren van dat been met 
krammen. Als ik uitgegroeid ben kan dat niet 
meer. Is het verstandig om toch zo snel mogelijk 
die operatie te laten doen?

 Klaske B. te Z.
Inderdaad is het in principe mogelijk door middel 
van krammen aan één zijde van de groeischijf  tijdens 
de groeifase een scheefstaand bot weer recht te laten 
groeien. Na de groei is deze relatief  eenvoudige cor-
rectiemethode niet meer mogelijk en moet om het been 
recht te krijgen het bot worden doorgezaagd, in de 
goede positie worden gebracht en dan met bijv. plaat en 
schroeven of  een externe fixateur in die positie worden 
gehouden. Dat laatste is een veel uitgebreidere ingreep. 
Of  er met krammen in dit geval bij iemand van 14 
jaar nog voldoende correctie kan worden gekregen om 

NIEUWS VAN OLVG-AFDELING ANESTHESIE
Iedereen die geopereerd wordt in het OLVG-zieken-
huis in Amsterdam bezoekt tevoren ook de afdeling 
Anesthesie voor een pre-operatief  onderzoek (Poli Pre-
operatief  Onderzoek  kortweg PPO). Hier vindt o.a. 
een medische check-up plaats en wordt uitleg gegeven 
en afspraken gemaakt over de anesthesie tijdens de 
operatie en pijnstilling gedurende de hele behandeling.

De afdeling Anesthesie heeft de HME/MO Lotgeno-
tengroep laten weten dat zij naast afspraken op tijd ook 
werkt met een inloopspreekuur. Dit betekent dat u hier 
langs kunt gaan zonder afspraak vooraf, bijvoorbeeld 
als u in het ziekenhuis bent voor een andere afspraak 
en u langs de afdeling Anesthesie moet voor pre-ope-
ratief  onderzoek. Het voordeel voor u is dat u een 

bezoek aan de afdeling Anesthesie altijd met andere 
afspraken binnen het OLVG kunt combineren. 
Uiteraard betekent een inloopspreekuur ook dat de 
wachttijd langer kan zijn dan bij een geplande afspraak. 
Voordeel kan zijn dat u hiervoor niet apart naar het 
ziekenhuis hoeft te komen.
Mocht u bij de balie te horen krijgen dat het inloop-
spreekuur niet bestaat, vraag dan naar de anesthesie 
verpleegkundige op deze afdeling om toch gebruik te 
kunnen maken van het inloopspreekuur. 
Overigens werkt de OLVG-afdeling Anesthesie aan een 
methode om in de toekomst de check-up via internet te 
laten verlopen. Wij wachten de ontwikkelingen hiervan 
af. 

Het bestuur
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weer een recht been te krijgen hangt af  van de ernst 
van de afwijking (dus de hoeveelheid graden die gecor-
rigeerd moet worden) en de tijd dat je nog in de groei 
bent en waarin dus correctie kan plaatsvinden. Over 
het algemeen sluiten de groeischijven bij meisjes zich 
rond deze leeftijd, zeker rond de knie, dus er resteert 
weinig tijd voor correctie. Haast is dus geboden. Van 
belang is dat de groeischijf  in het te corrigeren bot nog 
open is, dat is te zien op een röntgenfoto, omdat een 
behandeling met krammen anders helemaal geen zin 
meer heeft.
Dr. S.J. Ham, orthopedisch chirurg Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis te Amsterdam en voorzitter van onze Me-
disch Advies Raad.

3. Al vanaf  mijn kinderjaren heb ik multiple exos-
tosen en ben ook wel een paar keer geopereerd 
als kind. Nu ben ik 38 jaar en heb al lange tijd 
pijn aan mijn rechterschouder. Elke beweging 
van mijn schouder voel ik dat er wat in de weg 
zit en ik hoor ook steeds wat knarsen. Nu ben ik 
vorig jaar augustus bij een orthopeed geweest en 
die vertelde, nadat er foto’s en een MRI waren 
gemaakt, dat er een grote exostose achter het 
rechter schouderblad zit en dat die de klach-
ten veroorzaakt. De enige oplossing is om deze 
te verwijderen. Nu zat  ik daar echt niet op te 

wachten en heb afgesproken dat als het niet 
meer gaat dat ik dan terug zal komen. Maar de 
klachten worden eigenlijk alleen maar erger. Nu 
is mijn vraag zouden de klachten met het verwij-
deren van die exostose over zijn? Ook begreep ik 
dat het best een lastige operatie is om achter dat 
schouderblad te komen, is dat zo?

 Maartje de Kort uit Rotterdam
U schrijft, dat u een exostose heeft op uw schouder-
blad. Dat is een best vaak voorkomende exostose, die 
gelukkig niet zo vaak klachten geeft. De meeste mensen 
met zo’n exostose voelen iets “raspen” wanneer ze hun 
arm bewegen. U kunt dat vergelijken met een soort 
wasbord, omdat de exostose langs de ribben raspt.
Wanneer zo’n exostose veel pijnklachten geeft, kan het 
verstandig zijn de exostose weg te halen. Terecht geeft 
u aan, dat dat een lastige operatie kan zijn. Meestal 
moet de orthopeed inderdaad over een lang traject 
spieren losmaken van de middenrand van het schou-
derblad, en soms groeien die spieren niet goed meer 
aan na de operatie. Gelukkig is wel zo, dat na zo’n ope-
ratie de klachten grotendeels over zijn, als de exostose 
de oorzaak was voor de klachten.
Dr. J.B.A. van Mourik, orthopedisch chirurg Máxima 
Medisch Centrum locatie Veldhoven en lid van onze 
Medisch Advies Raad 

MEDISCH ADVIES RAAD (MAR)

De Medisch Advies Raad (MAR) van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep is in 2005 eenmaal bij elkaar 
geweest:, op 22 november. Per 31 december 2005 be-
stond de MAR uit: 
- mw. dr. J.V.M.G. Bovée, (patholoog, Leids Universi-

tair Medisch Centrum), 
- dhr. dr. S.J. Ham, voorzitter (orthopedisch Chirurg, 

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam), 
- dhr. Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn (patholoog, Leids 

Universitair Medisch Centrum en voorzitter van 
Nederlandse Beentumoren Commissie), 

- dhr. dr. J.B.A. van Mourik (orthopedisch chirurg), 
Máxima Medisch Centrum Veldhoven en weten-
schappelijk secretaris van de Nederlandse Orthopedi-
sche Vereniging) en 

- dhr. dr. W. Wuyts (biochemicus, hoofd DNA-labora-
torium, afd. Medische Genetica Universiteit Antwer-
pen.

Er werd tijdens de vergadering gemeld dat in Leiden op 
de afdeling Pathologie twee maal per maand exosto-
sen/osteochondromen binnen komen voor onder-
zoek. Ze zijn ter beschikking gesteld door patiënten 

met HME/MO. Dank voor deze medewerking. Wilt u 
ook meewerken, lees hierover in apart artikeltje op de 
achterpagina. Verder is verslag gedaan van het congres 
over HME/MO in de Verenigde Staten, dat door twee 
van de vijf  MAR-leden werd bezocht. Zie verslag van 
dr. Wuijts elders in deze Newsflash. 
In de loop van het jaar is de MAR regelmatig om 
advies gevraagd over bepaalde zaken of  individuele 
kwesties. 

Leden van de MAR: (v.l.n.r.) W. Wuijts, dr. S.J. Ham, 
Prof. dr. P.W.C. Hogendoorn en dr. J.B.A. van Mourik. Op de 
foto ontbreekt dr. J.V.M.G. Bovée. 
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MISSIE TEAM TIRELESS GESLAAGD
Op 26 november 2005 vertrok Team Tireless, be-
staande uit Perry Hurkmans en Rolf  van Os, voor de 
Amsterdam-Dakar Challenge. Het duo reed de 6500 
km lange autotocht in drie weken in een Nissan Patrol 
uit 1991. Een deel van het bedrag waarvoor de auto 
aan de eindstreep in Banjul, de hoofdstad van Gambia, 
werd verkocht, kwam ten goede van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep.
De tocht, ook wel de ‘barrelrace’ genoemd, voerde de 
deelnemende teams in drie weken via België, Frank-
rijk, Spanje, Marokko, Mauritanië, Senegal (Dakar) en 
eindigde op het strand in Gambia. Alleen auto’s (of  
motoren) die niet meer kosten dan 500 euro en voor 
maximaal 150 euro zijn geprepareerd mogen meedoen. 
In tegenstelling tot de beruchte Parijs-Dakar snelheids-
rally is de Challenge gericht op samenwerking, creatief  
omgaan met tegenslagen en genieten van de omgeving. 
Bij de eindstreep werden alle deelnemende voertuigen 
geveild. De opbrengsten gaan naar een goed doel in 
Gambia. Het Team Tireless koos daarnaast ook voor 
de  HME/MO Lotgenoten Contactgroep. Elders in 
deze Newsflash leest u hier meer over. Meer informatie 
over de tocht en foto’s zijn te vinden op de website 
http://tireless.regioactief.nl/.

Desert Party
Vrijdag 27 januari heb ik samen met de voorzitter van 

de lotgenotengroep, Jan de Lange, in Cromvoirt de 
Desert Party van Team Tireless bezocht. Onder het 
genot van een hapje en drankje - waarvan ook weer een 
deel van de opbrengst ten goede kwam van de goede 
doelen – hebben we samen met sponsors, familie en 
vrienden van Perry Hurkmans en Rolf  van Os geke-
ken naar indrukwekkende videobeelden van de tocht 
in extreme weersomstandigheden door bergen (met 
sneeuw!) en dalen, over slecht begaanbare wegen en 
door onherbergzame woestijngebieden. Ademloos 
hebben we ook geluisterd naar hun verhalen over deze 
tocht. Dat daarbij het menselijke aspect voorop stond 
maakte het allemaal nog meer bijzonder. Chapeau voor 
Team Tireless.

Frans Schelbergen

GIFTEN ONTVANGEN
In januari jl. werd de HME/MO Lotgenoten Contact-
groep zeer aangenaam verrast door een zeer royale gift. 
We ontvingen van mevrouw H.J.G. van der Ven uit Sint 
Oedenrode maar liefst € 5.000. Hier zijn wij haar zeer 
erkentelijk voor. We hebben mevrouw Van der Ven van 
harte bedankt. Ze is oma van een meisje met HME/
MO en bezocht vorig jaar onze lotgenotendag. Zij kon 
het werk en de organisatie zo waarderen dat dit heeft 
geresulteerd in deze gift.
Wij zullen, zoals met mevrouw Van der Ven afgespro-
ken, dit geld op verantwoorde wijze besteden aan extra 
niet reguliere zaken. Zo kunnen we deze lotgenoten-
dag dankzij deze gift een apart programma aan onze 
kinderen en jeugd buiten de locatie van de Mytylschool 
bieden waar zij hopelijk van kunnen genieten.
Een tweede gift hebben we ontvangen dankzij de 
Challenge Amsterdam-Dakar. We hebben hier al eerder 
over gepubliceerd in de Newsflash. Nu is bekend dat 
we ongeveer € 1.000 ontvangen van Team Tireless. 
We zijn Rolf  van Os uit Liempde en Perry Hurkmans 
uit Cromvoirt erg dankbaar hiervoor. Zij hebben een 

prachtige prestatie geleverd. Elders in deze Newsflash 
leest u een impressie van deze Challenge.
Nu recent werden we voor de derde keer verrast door 
een bericht van Natasja Schaake, kerngroeplid en 
docent aan ‘t Hooghe Landt. Zij kon ons melden dat in 
haar school de HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
als één van de twee doelen is uitgekozen voor hun 
jaarlijkse actiedag.  Natasja schrijft er elders in deze 
Newsflash meer over.
Dit zijn natuurlijk fantastische ontwikkelingen. Het 
biedt ons de gelegenheid om buiten de reguliere activi-
teiten extra dingen te doen.

Ook iets voor u?
Wilt u onze lotgenotengroep ook ondersteunen met 
een gift dan zijn we daar natuurlijk erg blij mee. U kunt 
uw gift storten op onze girorekening 4338569 t.n.v. 
SPO/HME-lotgenotengroep Amstelveen.
Voor meer informatie kunt terecht u bij onze penning-
meester Jeffrey van der Ende.

Het bestuur 
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NIEUWS VAN DE MSN-GROEPEN
 
Sinds 2004 bemiddelt de HME/MO Lotgenoten Con-
tactgroep in het tot stand brengen van lotgenotencon-
tact via MSN. Deze activiteit is specifiek bedoeld voor 
onze jeugdige lotgenoten. We hanteren drie leeftijds-
groepen, nl. basisschoolleeftijd, 12-16 jaar en 16+.

Het doel van dit initiatief  was om kinderen en jonge-
ren met HME/MO op een laagdrempelige manier met 
elkaar in contact te brengen of  reeds eerder opgedane 
contacten tijdens een lotgenotenbijeenkomst te onder-
houden. MSN is een Messenger Service via Internet. 
Het gebruik van dit programma heeft een enorme 
vlucht genomen en met name kinderen en jongeren 
gebruiken MSN heel veel.
In alle drie leeftijdscategorieën hebben we al een aantal 
deelnemers met elkaar in contact kunnen brengen, 
maar er kunnen zeker nog meer bij. 

De werkwijze die we voor de aanmelding hanteren 
staat in deze Newsflash in de oproep voor de MSN-
contacten vermeld. 
Ons initiatief  is overigens niet onopgemerkt gebleven. 
Onlangs werden wij door het patiëntenblad ‘Beter in 
Beweging’ van de Stichting Patiëntenbelangen Or-
thopedie benaderd om mee te werken aan een artikel 
over deze hedendaagse manier van lotgenotencontact. 
Inmiddels zijn vijf  deelnemers van de drie MSN-groe-
pen, nadat zij vooraf  toestemming hiervoor hadden 
gegeven, geïnterviewd. De interviews zijn verwerkt tot 
een leuk redactioneel artikel dat u aan zult treffen in de 
volgende uitgave van de ‘Beter in Beweging’.
Als u denkt dat dit MSN-contact ook voor uw kind 
leuk en geschikt zou zijn, lees dan de oproep voor de 
MSN en meld uw kind aan.

Marion Post

MSN’EN MET LOTGENOTEN
• voor kinderen met HME/MO uit groep 4 t/m  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 3 cate-
gorieën al MSN-contacten via ons tot stand gekomen.
Lijkt het jou ook leuk? Geef  dan je naam, leeftijd en 
e-mailadres 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 je ouders om dat voor je te doen.)

Er wordt dan door Marion Post een lijst met namen 
en e-mailadressen 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. Ben je jonger dan 16 
jaar dan kom je pas op de lijst als de toestemming van 
je 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.
 
 

ACTIEDAG IN AMERSFOORT VOOR HME/MO

 
De jaarlijkse actiedag op de middelbare school ‘t 
Hooghe Landt in Amersfoort op donderdag 13 april 
krijgt dit jaar een HME/MO-tintje. Tijdens de actie-
dag zamelen de alle leerlingen van de school geld in 
voor twee goede doelen. En dit jaar is één daarvan de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep. 
Naar aanleiding van de aandoening van mijn zoontje 
heb ik dit doel voorgesteld. De leerlingen die deze dag 
organiseren hebben dit voorstel unaniem aangenomen! 
Dus we hopen aan het eind van de actiedag een leuk 
bedrag in ontvangst te mogen nemen! 

De leerlingen kunnen op alle mogelijke manieren geld 
inzamelen. En de kinderen blijken elk jaar weer zeer 
creatief  in het bedenken van inzamelacties. Van spon-
sor-lopen, koekjes verkopen tot auto’s wassen. Niets is 
ze te gek.

Ik vind het in ieder geval een superactie dat zij gaan 
voor onze lotgenotengroep. Uiteraard laat ik in de 
volgende Newsflash weten wat er uit deze goede actie 
is gekomen. Meer info: www.meridiaan-hl.nl.

Natasja Schaake (docent aan ‘t Hooghe Landt)
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KINDERPAGINA
Herhaalde oproep: Verzin een leuke naam en win een prijs!

Helaas hebben we op onze vorige oproep nog te weinig reacties gekregen, dus bij deze nogmaals: Verzin een 
leuke naam voor de kinderpagina op de website van HME/MO Lotgenotengroep. Als je wilt, mag je er ook 
bijzetten wat jij leuk zou vinden aan zo’n website. Degene die het leukste idee opstuurt krijgt een prijs. Voor het 
postadres zie onder aan deze pagina.

MOPPEN
Juf: “Jantje, waarom zit je nu steeds in je neus te peu-
teren?” Jantje: “Is dat dan niet de bedoeling van een 
peuterschool, juf?”

Jantje zegt tegen Klaas: “Zeg eens 
heel snel achter elkaar: auto, 
auto, auto...” 
Klaas probeert 
het: “Auto, auto, auto, 
pffff....” 
Jantje zegt dat ‘ie het 
beter kan en roept: “File!”

Op de kraamafdeling van 
het ziekenhuis liggen twee 
babies. Zegt de ene: “Zal ik 
bewijzen dat ik een jongetje ben?” De andere vindt 
dat wel goed. “Oké, als de zuster weg is zal ik het laten 
zien”, zegt de ene weer. Als even later de zuster ver-
trokken is, trekt het jongetje zijn broek naar beneden, 
en zegt: “Kijk dan, blauwe sokjes!”

Jantje drinkt achter elkaar zijn melk op en laat daarna 
een harde boer. Vraagt zijn moeder: “Jantje, wat is dat 
nou?” Zegt Jantje: “De melkboer, ma!”

Jantje zit te huilen langs de waterkant. Zijn vader komt 
hem halen en vraagt wat er aan de hand is. Jantje: 
“Kees heeft mijn boterham in het water gegooid.” Va-
der: “Met opzet?” Jantje: “Nee, met pindakaas.”

BOTTENKRAKERS
1. Waarom zet een oen peper op zijn t.v.?
2. Het heeft twee hoofden, zes benen en één staart. 

Rara wat is dat?
3. Waarom heet een wc-bril een wc-bril?
4. Met welke vliegen kan je niet afspreken de volgende 

dag?
5. Waar halen de zeehonden hun geld?
6. Waarmee begint rook en eindigt vuur?

Oplossingen:

1. Om een scherper beeld te krijgen.
2. Een man op een paard.
3. Omdat je er een hoop door ziet.
4. Met eendagsvliegen.
5. Op de zandbank.
6. Met de letter R.

STRIP

Door Casper, 10 jaar.

Vind jij het leuk als jouw mop, tekening of  stripje een keer geplaatst wordt? Of  heb je iets anders grappigs meege-
maakt (al dan niet met HME/MO)? Stuur dit dan naar mij op. Zet wel je naam en leeftijd op de achterkant, dan kun-
nen we deze (als je dat wilt) erbij zetten.
Adres: Wilja Brokking, Matterhornlaan 28, 5801 KG  Venray, e-mail: brokkingenhofma@home.nl



Newsflash april 2006 HME/MO Lotgenoten Contactgroep 20

      GEEF DE PEN DOOR AAN…
   Een interview met Erik Muller 

Hoe oud ben je en waar woon je?
‘Ik ben 13 jaar en woon in Winsum, een dorp in de 
provincie Groningen.’

Heb je zelf  HME/MO of  ken je iemand die het 
heeft in de familie?
‘Ik heb het zelf  en ik ken niemand anders die het heeft. 
Ook niet in de familie.’

Weten je vriend(innen) dat je HME/MO hebt en 
hoe heb je dat uitgelegd?
‘Ja, ze weten het allemaal want ik heb een spreekbeurt 
gehouden in klas 1. Ze vragen er wel eens naar, maar 
soms heb ik geen zin om het weer uit te leggen. Op 
korfbal weten ze het gewoon. Daar heb het eigenlijk 
nog nooit hoeven uitleggen.’

Wat vind je er zelf  van dat je HME/MO hebt?
‘Ik vind het steeds minder erg. Ik leer er steeds beter 
mee leven.’

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die 
ook HME/MO hebben?
‘Ik denk dat sommige kinderen er mee worden gepest. 
Trek je er niets van aan als ze je pesten. Ik word er ge-
lukkig nooit mee gepest. Kijk vooruit en leer er je leven 
lang mee om te gaan.’

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
‘Ik doe nu VMBO Theoretische Leerweg en zit in de 
tweede klas. Ik weet nog niet wat ik wil worden.’

Wat is je leukste vak op school en welke het verve-
lendst?
‘Tekenen vind ik leukste vak op school. Daar zit geen 
theorie aan vast. Het vervelendste vak vind ik Engels. 
Ten eerste heb ik geen leuke leraar en ten tweede kan ik 
die vreemde woorden niet zo goed onthouden.’

Heb je hobby’s of  doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kan je niet door HME/MO?
‘Ik computer graag en ik zit op korfbal. Heel soms kan 
ik niet meedoen omdat ik HME/MO heb.
Ik kan niet meedoen met atletiek en gymoefeningen 
zoals ringen en bok. Ik maak er wel eens misbruik als 
ik geen zin heb, zoals laatst toen ik me bij dansoefening 
me wat heb aangesteld.’

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
‘Flodder wil ik niet missen.’

Welke zanger/zangeres of  band of  muziek hoor je 
het liefst?
‘Als het om muziek gaat vind ik alles leuk. Nee, toch 
niet… van klassiek houd ik niet.’

Heb je (huis)dieren?  
‘We hebben twee katten.’

Wat eet je het liefst en wat vindt je vreselijk vies?
‘Pizza vind ik het lekkerst en zuurkool, nee dat smaakt 
me absoluut niet! ’

Aan wie geef  je de pen door? En waarom?
‘Ik geef  de pen door aan Bas Jonkman. Hij heeft ook 
HME/MO.’

HELP MEE MET VERSPREIDING INFORMATIEFOLDER
 In deze Newsflash hebben wij twee exemplaren van 
onze informatiefolder bijgesloten. Wij willen aan u als 
lezer van deze Newsflash vragen om deze folders af  te 
geven aan een behandelaar of  deskundige waarvan u 
denkt dat hij of  zij op de hoogte moet zijn van de spe-

cifieke kenmerken van HME/MO en/of  het bestaan 
van onze lotgenotengroep. Op de lotgenotendag zijn 
extra exemplaren beschikbaar. Eventueel zijn kosteloos 
meer exemplaren op te vragen bij Marion Post, zie 
adres secretariaat.

 

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
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UITNODIGING EN PROGRAMMA LOTGENOTENDAG 
VOOR HME/MO-PATIËNTEN EN HUN VERWANTEN OP 

ZATERDAG 10 JUNI 2006 IN UTRECHT
Zaterdag 10 juni 2006 houden wij onze negende lotgenotencontactdag voor mensen met HME/

MO en hun verwanten. Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen.

Dit jaar hebben we een bijzonder programma waarbij 
we speciale activiteiten hebben georganiseerd voor de 
kinderen en de jeugd. We denken hen daar veel plezier 
mee te doen. Zoals u elders in deze Newsflash kunt 
lezen, zijn deze activiteiten mogelijk geworden door 
speciale giften. 
Het programma voor de kinderen en de jeugd kunt u 
apart lezen in deze Newsflash. Voor de kleinste kinde-
ren is natuurlijk de kinderoppas beschikbaar. Hierna 
treft u het programma aan dat we voor de volwasse-
nen hebben georganiseerd. Dit jaar worden er voor de 
lunch twee inleidingen gehouden.
De eerste inleiding wordt gehouden door dr. John 
Ham, orthopedisch chirurg verbonden aan het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam, en drs. Jan de 
Lange, gezondheidwetenschapper, over een gedeelte 
van de resultaten van het onderzoeksproject ‘Heredi-
taire Multiple Exostosen/Multiple Osteochondromen 
en de gevolgen hiervan in Nederland’, waaraan velen 
van u hebben gewerkt.
De tweede inleiding wordt gehouden door dr. Victor 

van der Hulst, radioloog verbonden aan het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis, over de radiologische moge-
lijkheden bij HME/MO. 
Tijdens de lunch zouden we het op prijs stellen als u 
zich wilt aansluiten bij mensen die in de zelfde regio 
wonen. We dachten dat dit voor het onderlinge contact 
goed zou kunnen zijn. Maar het staat u natuurlijk vrij 
om hier gebruik van te maken of  niet.
Na de lunch is er voor u de gelegenheid om aan twee 
workshops deel te nemen. De workshops duren 75 
minuten en we denken dat we u dit jaar een aantal 
workshops kunnen bieden die voor u de moeite waard 
zijn om te bezoeken. Steeds proberen we aan de hand 
van de evaluaties en de contacten de keuze voor de 
onderwerpen te kiezen. Overzicht en toelichting op alle 
workshops vindt u elders in deze Newsflash.
Door verbouwingen in de Mytylschool kunnen we 
het zwembad niet gebruiken. Daarom zal er ook geen 
workshop zwemmen worden gehouden.
We willen de lotgenotendag graag afsluiten door de 
medewerkers te bedanken en een slotwoord te houden 

De lotgenotendag wordt gehouden in Mytylschool ‘Ariane de Ranitz’, Blauwe Vogelweg 11 in Utrecht. Het 
programma ziet er als volgt uit:
10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee. Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinde-

ren naar de KINDEROPVANG te brengen.
10.30 uur: Vertrek van de kinderen en jeugd naar hun eigen activiteiten. Zie apart programma. Het is 

erg belangrijk dat u op tijd aanwezig bent als uw kinderen meedoen met de kinderactivitei-
ten. Voor de activiteiten vertrekt de bus om 10.30 uur!

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen
10.45 - 11.20 uur: Inleiding van een gedeelte van de resultaten van het onderzoek ‘HME/MO en de gevolgen 

hiervan in Nederland’ door dr. John Ham, orthopedisch chirurg verbonden aan het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam en voorzitter van onze Medisch Advies 
Raad, en drs. Jan de Lange, gezondheidswetenschapper.

11.20 - 12.00 uur:  Inleiding ‘Radiologische mogelijkheden voor de diagnostiek bij HME/MO’ door 
 dr. Victor van der Hulst, radioloog verbonden aan het OLVG te Amsterdam.
12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze (verdeling per regio)
13.00 - 14.15 uur: 1e ronde WORKSHOPS
14.15 - 14.30 uur: Theepauze
14.30 - 15.45 uur: 2e ronde WORKSHOPS
15.45 - 16.00uur: Dankwoord en afsluiting onder het genot van een drankje.
16.00: Einde van de dag. De kinderen komen terug van hun activiteiten en zullen de ballonnen 

oplaten. Hierna kan er natuurlijk met een drankje nog verder nagepraat worden over de dag.

PROGRAMMA LOTGENOTENDAG 10 JUNI 2006
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Als u voor 20 mei 2006 te boek staat als betalend be-
gunstiger van de SPO, kunt u tegen gereduceerde prijs 
deelnemen. Dat wil zeggen dat u als gezin korting krijgt 
wanneer er op uw adres een SPO-begunstiger geregi-
streerd is. Dus als u nog geen begunstiger bent, meldt u 
aan op het opgaveformulier of  aan bij ons secretariaat.
 
Deelnemerskosten
 Wel begunstiger SPO Geen begunstiger SPO
Volwassen €  8,50 € 11,50
Kinderen tot 12 jaar €  3,50 €  4,50
* De prijzen zijn inclusief  koffie/thee en lunch en de kinder-

activiteiten.
* U kunt zich opgeven voor deze dag middels het opgaveformu-

lier achter in deze Newsflash.
Het bestuur en de kerngroep hopen u allen weer te 
mogen begroeten op onze lotgenotendag op zaterdag 
10 juni in Utrecht. U bent van harte welkom. 

tegelijk met het aanbieden van een drankje. Maar dan 
is de dag nog niet ten einde want de kinderen gaan ook 
nog ballonnen oplaten. Daar willen natuurlijk met ons 
allen getuigen van zijn. 
Er komen, zoals u dat van ons bent gewend, uitge-
breide verslagen van alle inleidingen en workshops in 
de Newsflash in het najaar.
Ook dit jaar zult u aan het eind van de dag weer een 
evaluatieformulier ontvangen. Graag vernemen we uw 
mening over de dag en ontvangen we uw suggesties. In 
het bijzonder willen we u vragen om ideeën aan te ge-
ven voor ons 10-jarig bestaan. Daar moeten we natuur-
lijk iets heel speciaals van maken met elkaar.

Prijzen niet verhoogd
Dit jaar hebben we de prijzen niet verhoogd. In de 
deelnemerskosten wordt echter onderscheid gemaakt 
tussen hen die zich bij ons hebben aangesloten oftewel 
begunstiger zijn van de SPO en zij die dat niet zijn. 

OVERZICHT EN TOELICHTING OP DE WORKSHOPS 
VOOR VOLWASSENEN

Hieronder wordt per workshop aangegeven wat u kunt verwachten van de workshops die ge-
houden worden op onze lotgenotendag op zaterdag 10 juni 2006 te Utrecht.

 
Na de lunch staan de workshops voor de volwassenen 
op het programma. Voor de activiteiten van de kinde-
ren en de jeugd verwijzen wij u graag naar de aparte 
uitleg die u ook in deze Newsflash kunt lezen.
Dit jaar worden er acht verschillende workshops geor-
ganiseerd. U kunt per persoon 2 maal een workshop 
bijwonen. Op het opgaveformulier kunt u per deelne-
mer 3 voorkeuren in volgorde aangeven. 
Voor sommige workshops geldt een maximaal aantal 
deelnemers om de workshop goed tot zijn recht te 
laten komen. Verder bepaalt de volgorde van binnen-
komst van de aanmeldingsformulieren uw deelname. 
Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met 
uw wensen.

Workshop 1
Informatie en uitwisseling over de Orthofix
o.l.v. dr. John Ham, orthopedisch chirurg, verbonden 
aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en 
voorzitter van onze Medisch Advies Raad.
Bij een correctie van een verkorting van de onderarm 
bij mensen (volwassenen en kinderen) met HME/MO 
wordt door dr. Ham de laatste jaren vaak een Orthofix 
gebruikt. Dit is een apparaat dat tijdens een operatie 
verbonden wordt met de botten in onderarm. Door dit 
apparaat steeds aan te draaien ontstaat er nieuw bot-
weefsel waarmee een verlenging van de onderarm kan 
worden gerealiseerd. 

Deze workshop is bedoeld voor volwassenen en ouders 
van kinderen die voor een armverlenging staan met 
een Orthofix. Maar ook volwassenen en ouders met 
kinderen die deze ingreep inmiddels hebben ondergaan 
en er verder over willen spreken. Dr. Ham zal de work-
shop starten met uitleg over de Orthofix en hierna is 
er gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen 
van ervaringen.

Workshop 2
Erfelijkheid en kinderwens
o.l.v. mevrouw dr. Christi van Asperen, klinisch geneti-
cus, verbonden aan de afdeling Klinische Genetica van 
het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden.
In de contacten met lotgenoten blijkt vaak dat 
(echt)paren waarvan één van beiden HME/MO heeft, 
worstelen met de wetenschap dat zij 50% kans hebben 
dat ook hun kind HME/MO kan hebben. Hoe gaan 
we daar mee om? De manier om met deze vraag om te 
gaan wordt natuurlijk zeer persoonlijk afgewogen en is 
sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van ieder 
(echt)paar. Er is behoefte om met anderen die in de-
zelfde situatie zitten of  met een deskundige hier verder 
over te spreken. Deze workshop hebben we om deze 
reden georganiseerd. De workshop is dus bedoeld voor 
(echt)paren met een kinderwens en zij die daar verder 
over willen spreken. Een aantal jaren geleden was er 
ook een workshop aan dit onderwerp gewijd en waren 
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de geluiden na afloop erg positief. Het was goed om te 
horen hoe anderen er mee om gaan en met de informa-
tie zijn zij geholpen om verder onze eigen keuze te ma-
ken. Wij hopen dat dit ook nu weer het geval zal zijn.
Aan het begin van de workshop zullen door dr. Van 
Asperen de erfelijkheidsaspecten van HME/MO nog 
even kort worden uitgelegd, maar de workshop is er 
vooral op gericht om met elkaar te spreken, ervaringen 
uit te wisselen en de gevoelens rondom dit onderwerp 
met elkaar te delen. Het zal duidelijk zijn dat de work-
shop in een vertrouwelijke sfeer zal worden gehouden, 
daar kunt u op rekenen.

Workshop 3
Revalidatiebehandeling 
o.l.v. Joke Stieltjes, ergotherapeute, verbonden aan het 
Revalidatiecentrum Amsterdam
In een aantal gevallen is een gespecialiseerde revali-
datiebehandeling een prima manier om de situatie die 
HME/MO voor gevolgen heeft op het dagelijkse leven 
van iemand te verbeteren. Maar soms kan een ingrij-
pende operatie t.g.v. HME/MO betekenen dat men 
letterlijk gaat revalideren in een revalidatiekliniek of  
revalidatiepolikliniek. Tijdens deze workshop zal uitleg 
gegeven worden over de revalidatiebehandeling in z’n 
algemeenheid. Welke indicaties zijn er aan de orde en 
welke disciplines zijn er betrokken bij de revalidatie-
behandeling? Wat is de werkwijze van de verschillende 
disciplines, in het bijzonder de ergotherapie? Vervol-
gens wordt ingegaan op de betekenis van de revali-
datiebehandeling voor mensen met HME/MO. De 
workshop is bestemd voor iedereen die meer wil weten 
over de revalidatiebehandeling voor volwassenen en/of  
kinderen. Tijdens deze workshop is ook gelegenheid 
om uw vragen te stellen en ervaringen uit wisselen.

Workshop 4
Gespreksgroep ouders
o.l.v. mevr. drs. Myelle Twint, orthopedagoge uit Delft
Uit de evaluaties blijkt dat ouders deze workshop 
aangrijpen om hun ervaringen uit te wisselen die het 
hebben van een kind met HME/MO met zich mee 
brengt. Ouders lopen tegen uiteenlopende zaken aan 
die rechtstreeks met HME/MO van hun kind te maken 
hebben. Dat levert vaak vragen op. 
Hoe gaan andere ouders daar mee om? Wat kun je 
doen? Wat betekent HME/MO voor mijn kind en hoe 
ga ik daar mee om? Etc. Voor de zevende keer wordt 
deze workshop geleid door Myelle en zij zal trachten 
om de ouders met elkaar in gesprek te laten komen 
over zaken die hen bezighouden. U als ouder bepaalt 
dus met elkaar zelf  de inhoud van deze gespreksgroep. 
Per groep kunnen er maximaal 12 personen deelnemen 
aan deze workshop. Graag bij opgave voor deze work-
shop de leeftijd(en) van uw kind(eren) noteren.

Workshop 5
Gespreksgroep jongvolwassenen 
o.l.v. een consulent van MEE-Nederland 
(bij het ter perse gaan van deze Newsflash was de naam 
nog niet bekend). MEE is een organisatie voor iedereen met 
een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. Er 
is altijd een bureau van MEE bij jou in de buurt. Daar werken 
deskundige mensen die je terzijde kunnen staan bij vragen op het 
gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voor-
zieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd. Tijdens de lotgenotendag 
zal er naast deze workshop ook een stand aanwezig zijn waarin 
MEE informatie zal geven.
De workshop is bedoeld voor jongvolwassenen vanaf  
18 jaar, die zelf  HME/MO hebben en voor hun 
vriend(in), partner of  broer/zus. Regelmatig verne-
men wij dat deze leeftijdsgroep door hun HME/MO 
te maken heeft met extra problemen bij bijvoorbeeld 
studie, werk en relatie. Tijdens deze workshop kunnen 
de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over ervarin-
gen, problemen en wellicht ook over hoe men zaken 
heeft opgelost. Het gesprek staat onder de deskundige 
leiding van een MEE-consulent en een bestuurslid van 
de HME/MO-lotgenotengroep begeleidt de groep. 
Het is een gesloten groep dat wil zeggen dat men in 
vertrouwen met elkaar in gesprek kan gaan zonder 
dat dingen buiten de groep bekend worden. Ook zal 
er uitleg gegeven worden over de mogelijkheden van 
ondersteuning die MEE te bieden heeft.

Workshop 6
Oefentherapie Cesar/Mensendieck 
o.l.v. Diana Sluis, Cesartherapeute uit Utrecht en Mi-
riam Meijerink Mensendieck therapeute uit Naarden, 
beide therapeuten hebben een eigen praktijk.
Ons is bekend dat voor sommige mensen met HME/
MO is gebleken dat oefentherapieën een verbetering 
hebben kunnen geven van hun situatie. Daarom willen 
wij u in deze workshop ook graag kennis laten maken 
met deze vorm van behandeling. Tijdens deze work-
shop kunt u verwachten dat u meer uitleg krijgt over de 
therapiemogelijkheden van de oefentherapieën Cesar/
Mensendieck en wat zij kunnen bieden aan mensen 
(volwassenen en kinderen) met HME/MO. Het zal ook 
een actieve workshop zijn waarbij houdingscorrecties 
en oefeningen aan bod komen. Voor u een goede gele-
genheid om nader kennis te maken met deze behandel-
methode en wat het voor u kan betekenen.

Workshop 7
Algemene informatie HME/MO
o.l.v. Jan de Lange, voorzitter van de lotgenotengroep
Deze workshop is speciaal bedoeld voor mensen die 
zich de laatste tijd als nieuwe lotgenoot bij ons hebben 
aangesloten. Maar ook anderen zijn natuurlijk van harte 
welkom. Wij dachten dat er wellicht behoefte is aan wat 
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meer algemene informatie over HME/MO. Jan is ook 
de auteur van het overzichtsartikel ‘Multiple Exostosen, 
in kort bestek’ waarin alle aspecten van HME/MO aan 
de orde komen. Dit artikel zal nader besproken worden 
in deze workshop. Er is volop gelegenheid om vragen 
te stellen en met elkaar te spreken. Ook zal kort de 
structuur en doelstelling van onze lotgenotengroep aan 
de orde komen.

Workshop 8
Belgen. Aparte workshop alleen voor de Belgische 
lotgenoten
Tijdens deze workshop wil de Belgische Lotgenoten-
groep met elkaar in gesprek gaan om de Belgische 
situatie van HME/MO-patiënten en hun eigen lotge-
notengroep te bespreken.

BIJZONDER PROGRAMMA VOOR KINDEREN
Omdat dit jaar tijdens de lotgenotendag het zwembad 
niet kan worden gebruikt, hebben we bijzondere acti-
viteiten georganiseerd voor de kinderen tot 12 jaar en  
de jeugd van 12 tot 18 jaar. Het varieert van (professio-
nele) kinderopvang tot een bezoekje aan de dierentuin.
 

Kinderopvang tot 7 jaar
Ook dit jaar is er weer kinderopvang geregeld. Voor de 
allerjongsten is er speelgoed en voldoende kruipruimte. 
De iets ouderen kunnen knutselen, ballen en rennen. 
Tijdens de lunch kunnen de kinderen worden opge-
haald en met de volwassenen mee eten. Na de lunch 
gaan de kinderen terug naar de opvang en is er Djem-
bé-muziek voor de oudsten. Er zal voldoende (profes-
sionele) opvang voor de kinderen aanwezig zijn. Wilt 
u bijzonderheden bij aanmelding opgeven zodat wij er 
rekening mee kunnen houden? De opvang is open van 
10.15 uur tot de lunch en na de lunch tot het tijdstip 
dat de borrel begint en de ballonnenrace plaats vindt.

Kinderen van 7 tot 12 jaar
We gaan naar de dierentuin! Om 10.30 uur vertrekt de 
bus met kinderen en begeleiders richting Amersfoort 
om daar een heerlijk dagje naar de dieren te kijken en 
te spelen in Dierenpark Amersfoort. Voor een versna-
pering en lunch wordt gezorgd. De kinderen zijn om 
16.00 uur weer terug op de Mytylschool.
Mocht het nou onverhoopt slecht weer zijn op 10 juni, 
dan hebben we uiteraard een alternatief. Dan gaan we 
met de kinderen en begeleiders naar het overdekte 
Spoorwegmuseum in Utrecht. Ook in dit geval vertrekt 
de bus om 10.30 uur en is om 15.45 uur weer terug 
op de Mytylschool. Voldoende deskundige leiding, 
drinken, versnaperingen en lunch gaan mee. Keurmerk 
Touringcarbedrijf  Koopmans Reizen verzorgt het 
vervoer. In verband met het volle programma vertrek-
ken we om 10.30 uur, dus wees er op tijd. De excursie 
is voor kinderen van 7 tot 12 jaar en eventueel voor 
kinderen van 12 tot 18 jaar die niet kunnen kanoën

Kinderen van 12 tot 18 jaar
We gaan ’s ochtends kanoën en ’s middags doen we 
mee aan een Djembé-workshop! Buiten de school 

liggen kano’s klaar. Met een aantal ervaren kanoërs 
en zelfs een kano-instructeur gaat deze groep jeugd 
het water op. Er zijn solo- en duo-kano’s beschikbaar. 
Degenen die het nog nooit hebben gedaan en niet 
goed alleen durven hebben dus de mogelijkheid om het 
samen aan te pakken. 
We kanoën bij de Mytylschool van 10.30 tot 14.15 uur, 
voor een versnapering en lunch wordt gezorgd. Neem 
voor de zekerheid droge kleren mee. In de pauze kun 
je je eventueel omkleden om helemaal klaar te zijn voor 
de geweldige Djembé-workshop die daarna begint.
Van 14.30 uur tot 15.45 uur kan deze uitgewaaide 
groep kinderen zich helemaal uitleven op de bongo’s 
en andere exotische trommels en zich zo inleven in de 
wereld van de percussie.
De kinderen in deze leeftijdscategorie die hier niet aan 
mee willen doen, kunnen zich opgeven voor de excur-
sie naar de dierentuin (zie omschrijving van kinderen 
van 7 tot 12 jaar). Voor drinken, een versnapering en 
lunch wordt gezorgd. Als je deelneemt gaan we er van-
uit dat je kunt zwemmen en een zwemdiploma hebt. Je 
doet op eigen risico mee.
Ook voor de groep kinderen van 12 tot 18 jaar is een 
alternatief  programma in geval van slecht weer. In dat 
geval gaan we met zijn allen naar het Spoorwegmuseum 
in Utrecht. De bus vertrekt dan om 10.30 uur en is 
om 14.15 uur weer terug op de Mytylschool voor de 
Djembé workshop. 
Dit programma is voor kinderen van 12 tot 18 jaar en 
vindt (gedeeltelijk) plaats buiten de Mytylschool (van 
10.30 tot 16.00).

BALLONNENRACE
Na afloop van de inleidingen, de workshops, de kinder-
opvang, het kanoën en de dierentuin is er een drankje. 
Tijdens dit drankje organiseren we een ouderwetse 
ballonnenrace. Iedereen krijgt een kaartje om deze met 
naam aan de ballon vast te maken. De ballonnen wor-
den gevuld met helium. Wiens ballon komt het verst en 
krijgt het kaartje terug gestuurd ? Wie gaat er met de 
hoofdprijs van door? Komt allen! 
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OPGAVEFORMULIER HME/MO-LOTGENOTENDAG ZATERDAG 10 JUNI 2006

Naam   : _________________________________________
Adres   : _________________________________________
Postcode+ woonplaats : _________________________________________
Tel.nr.   : _________________________________________

�  Wij zijn/ Ik ben wel begunstiger/*
�  Ik meld mij bij deze aan als begunstiger* van de SPO (hiermee verklaart u begunstiger te worden en 
      ontvangt  u t.z.t. een acceptgirokaart)*
en kom(en) met                
Aantal volwassenen :  …. á €  8,50 =€
Aantal kinderen t/m 12 jaar :    …. á €  3,50 =€_______+
Totaal verschuldigd deelnamebedrag      =€
�  Wij zijn / Ik ben géén begunstiger van de SPO*  en kom(en) met
Aantal volwassenen : …. á € 11,50  =€
Aantal kinderen t/m 12 jaar : …. á €   4,50  =€_______+
Totaal verschuldigd deelnamebedrag  =€ 
*Graag het hokje van uw keuze aankruisen

De volgende personen geven zich op voor de workshops/activiteiten:**
Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5

Naam

Leeftijd (kind)

Opmerkingen

1e keuze nr.

2e keuze nr.

3e keuze nr.

** De beschrijving van de workshops en activiteiten vindt u elders in deze Newsflash.
N.B. * Indien u zich opgeeft voor de workshop gespreksgroep ouders, wilt u dan de leeftijd(en) van uw 
  kind(eren) met HME/MO bij de opmerkingen vermelden. 
 * Wilt u i.v.m. de indeling van de jeugdactiviteiten de leeftijd(en) van uw kind(eren) vermelden.

� Mijn kind(eren) willen op de lotgenotendag 2006 graag aanwezig zijn, maar kunnen door omstandigheden niet 
deelnemen aan het standaardprogramma. Wilt u met mij hierover contact op nemen? 

 Tel.nr. __________________.

� Over het volgende onderwerp zou ik tijdens de workshop _________________ vragen willen stellen/geïnfor-
meerd willen worden: ____________________________________________________________________

In de week voorafgaand aan de lotgenotendag zal u een routebeschrijving worden toegezonden. Uw aanmelding 
wordt pas definitief  op het moment dat het verschuldigde bedrag op onze girorekening binnen is.

Aanmelden voor 20 mei 2006 via onze website www.patientenbelangen.nl/hme.htm
of  opsturen naar:
HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
Geert Lammertslaan 8
8421 RT  OLDEBERKOOP
of  faxen naar faxnummer: 0516 – 452359

Het verschuldigde deelnamebedrag voor 20 mei 2006 a.s. 
overmaken naar:
Rekeningnr. 4338569
t.n.v. SPO-HME Lotgenotengroep te Amstelveen
o.v.v. Lotgenotendag en duidelijk voorzien van naam en adres.

□ Wij wensen gebruik te maken van de 
kinderopvang tot 7 jaar.

Aantal kinderen : _________________
Leeftijd kinderen : _________________
(kinderen van 7 jaar en ouder graag hier-
onder aanmelden en geen keuze invullen)
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HELP MEE MET 
VERSPREIDING 

INFORMATIEFOLDER
In deze Newsflash hebben wij twee exemplaren 
van onze informatiefolder bijgesloten. Wij wil-
len aan u als lezer van deze Newsflash vragen om 
deze folders af  te geven aan een behandelaar of  
deskundige waarvan u denkt dat hij of  zij op de 
hoogte moet zijn van de specifieke kenmerken van 
HME/MO en/of  het bestaan van onze lotgeno-
tengroep. Op de lotgenotendag zijn extra exem-
plaren beschikbaar. Eventueel zijn kosteloos meer 
exemplaren op te vragen bij Marion Post, zie adres 
secretariaat.

 

HOE KUNT U BIJDRAGEN AAN HET 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VAN 

DE AFDELING PATHOLOGIE LUMC? 

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
weefsel afkomstig van tumoren o.a. exostosen. Het 
verwijderde osteochondroom/exostose of  chon-
drosarcoom wordt door de afdeling pathologie 
microscopisch onderzocht om de diagnose te be-
vestigen en om eventuele kwaadaardigheid van een 
osteochondroom uit te sluiten. Materiaal dat over-
blijft (restmateriaal) kan worden gebruikt voor het 
hier beschreven onderzoek. Wanneer u of  uw kind 
in de toekomst geopereerd wordt en u mee zou wil-
len helpen aan dit onderzoek, kunt u ons toestem-
ming geven om het restmateriaal te gebruiken. Het 
is belangrijk dat u dan van te voren contact met ons 
opneemt, omdat het voor de kwaliteit van het gene-
tische materiaal van belang is dat het overgebleven 
kraakbeenweefsel op tijd en op de juiste manier 
wordt ingevroren. Wij kunnen dan het materiaal op 
de juiste manier verwerken in samenwerking met de 
afdeling pathologie van het ziekenhuis waar u wordt 
geopereerd. Daarnaast zullen wij u een formulier 
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 

DNA-DIAGNOSTIEK BIJ HME/MO 

Het is momenteel goed mogelijk om erfelijkheids-
onderzoek naar HME/MO te laten verrichten. 
Hierbij kan door middel van het onderzoeken van 
het DNA uit een bloedmonster de diagnose HME/
MO bevestigd worden. 
Hiervoor dient u een verwijzing te hebben van uw 
huisarts of  orthopedisch chirurg. U kunt dan een 
afspraak maken met het regionaal erfelijkheidscen-
trum bij u in de buurt. HME/MO is een autoso-
maal dominante aandoening en hierover kunt u 
daar alle informatie krijgen. Ook kunt u hier terecht 
voor gesprekken 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 Stich-
ting Klinisch Genetisch Centrum in Leiden. Hier 
wordt alle DNA-diagnostiek naar HME/MO voor 
Nederland uitgevoerd. De uitslag van het DNA-on-
derzoek kunt u na ongeveer drie maanden verwach-
ten. 
Mocht u algemene vragen hebben over de uit te 
voeren DNA-diagnostiek in Leiden, dan kunt u 
hiervoor het algemene telefoonnummer van het 
DNA-laboratorium in Leiden bellen. Dat is: 071-
527 60 82.

GAAT U VERHUIZEN?
GEEF UW NIEUWE ADRES DAN DOOR AAN 

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

ZATERDAG 10 JUNI 
10 UUR

NEGENDE LOTGENOTENDAG IN 
MYTYLSCHOOL 

‘ARIANE DE RANITZ’,
 BLAUWE VOGELWEG 11 

IN UTRECHT.

INTERESSANTE 
INLEIDINGEN, 

VELE WORKSHOPS EN EXTRA 
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN. 

KOM OOK! 
OPGAVEFORMULIER IN DEZE 
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