
Hereditaire Multiple Exostosen/
Multiple Osteochondromen
Lotgenoten Contactgroep Nederland

Van de redactie,

Iets later in het jaar dan voorgaande najaaredities 
ontvangt u deze Newsflash. We hebben de verschijning 
ervan iets naar achter geschoven, omdat we het leuk 
vonden om u verslag te doen van de Europese ontmoe-
ting van HME/MO-werkgroepen en -lotgenotengroe-
pen. Op 18 en 19 november zijn deze groepen op onze 
uitnodiging bijeengeweest in Antwerpen. 

Natuurlijk leest u in dit nummer ook over de achtste 
lotgenotendag: van het bezoek aan de dierentuin door 
de kinderen tot de workshop over de Orthofix. Tevens 
worden in dit nummer de regiobijeenkomsten tijdens 
de recente Week van de Chronisch Zieken nabe-
schouwd.
De combinatie van dit alles met de vaste rubrieken als 
het nieuws van het bestuur, de weetjes, de kinderpagina 
en de vaste columns maakt van deze Newsflash weer 
een informatief  nummer. 

Overigens hebben in de samenstelling van de redactie 
enkele wijzigingen plaatsgevonden. Marion Post heeft 
haar bijdrage aan de redactie op een lager pitje gezet, 
maar ze blijft wel betrokken bij de tekstcontrole aan 
het eind van het productieproces. Marions plaats in het 
voortraject is ingenomen door Natasja Schaake. Verder 
betekent het besluit van Hanneke Jonkman om haar 
lidmaatschap van de kerngroep te beëindigen ook dat 
zij geen vaste bijdrage meer levert aan Newsflash. Als 
de kerngroep weer compleet is, zullen we de taken weer 
verdelen en hopen we weer een complete redactie te 
hebben.

We wensen u veel leesplezier met deze Newsflash.
De redactie

Contactgroep van lotgenoten met Hereditaire Multiple 
Exostosen/Multiple Osteochondromen en hun relaties. 
Onderdeel van Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie
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       bezoek ook onze website www.hme-mo.nl

De djembé-workshop op de afgelopen Lotgenotendag was een 
succes. Een terugblik op de dag leest u op pagina 5 e.v.



COLUMN
Afgelopen weekend hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
verstandelijk gehandicapte pleegzoon. Hij werd 18 jaar en dan 
houdt de pleegzorg op. Zijn ouders hebben voor hem een plaats 
gevonden in Rotterdam waar hij zelfstandig gaat wonen. We zijn 
heel benieuwd hoe het hem gaat bevallen en ook hoe wij de stilte 
in huis opvangen.

Als afscheid was het de bedoeling met elkaar te gaan bowlen en 
steengrillen met de ouders en broer van hem. ‘s Ochtends in huis 
waren we allemaal wat gespannen omdat het toch maar de laatste 
dag samen zou zijn. Dus zijn we ’s middags eerst lekker naar 
het strand gaan. Het was een heerlijke zonnige middag. Na een 
verfrissende douche gingen we dan op reis naar Rotterdam. Het 
zand was tussen onze tenen vandaan, de laatste spulletjes mee in 
de auto voor onze pleegzoon en de tom-tom ging aan. Al zin-
gende reden we gezellig de spits in. Het was vrijdag en we hadden 
rekening gehouden met anderhalf  uur vertraging. En ja hoor, daar 
begon het al: Schiedam stond helemaal vast. Maar dat maakte ons 
niet uit want we hadden extra tijd. Heel langzaam gingen we voor-
uit maar grotendeels stonden we stil. We waren nog steeds aan 
het zingen en deden wat spelletjes met elkaar. Op het radionieuws 
hoorden we 340 km file in heel Nederland. De langste files ston-
den, jawel, in de richting Rotterdam. Er waren twee ongelukken 
gebeurd waardoor er maar twee rijstroken berijdbaar waren. We 
moesten glimlachen omdat ons dat weer moest overkomen. We 
belden maar even op naar de bowlingbaan want de anderen waren 
er al. We konden er niets aan doen, maar we baalden wel dat we 
de afgesproken tijd niet konden halen. De kinderen raakten geïr-
riteerd en begonnen te mopperen. 

We namen de beslissing om binnendoor te gaan rijden bij de eerst 
volgende afslag. Zo gezegd zo gedaan. Al duurde het een half  
uur voordat we een afslag zagen. Daar gingen we: stratenboek op 
schoot en de tom-tom ging al heel snel uit omdat die ons steeds 
vertelde om te keren zo gauw dat mogelijk was. Het was logi-
scherwijs ook erg druk in Rotterdam en niet alle wegen staan in 
een stratenboek vermeld. Maar we hadden goede hoop. Met de 
telefoon aan mijn oor, boek in de hand zijn we slingerend door 
Rotterdam gereden. Dan was er weer een weg afgesloten, dan 
moesten we weer omrijden, dan stonden we verkeerd voorgesor-
teerd. Wat waren wij blij dat onze pleegzoon ineens zei: Ik ken 
het hier, dit is vlak bij mijn ouders. Hup, de tom-tom ging weer 
aan en heeft ons de laatste tien minuten erdoorheen geloodst. We 
kwamen drie (!) uur later op onze afspraak aan en ik kon de auto 
bijna niet uitkomen. Ik was helemaal stijf  van het zitten en al mijn 
gewrichten zaten vast. Na een plaspauze en even wat gelopen 
te hebben zakte het wel wat. Maar ik moest ook nog bowlen. 
Normaal vind ik bowlen erg leuk en doe ik ook mijn best. Maar ja 
die HME/MO maakt het er niet makkelijker op. Zelfs de lichtste 
bal was te zwaar voor me en ik gooide de bal steeds in het gootje. 
Want drie uur in de auto zitten en dan nog gaan bowlen is zelfs te 
zwaar voor mij!
Groetjes Mascha (mascha@westwireless.nl). 
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KORT NIEUWS
Nederland heeft een meldpunt medicijnen. 
Lareb is het nationale verzamelpunt van 
bijwerkingen. Hebt u bij het gebruik van 
een geneesmiddel last van bijwerkingen, dan 
kunt u dit melden! Melden kan op: www.
meldpuntmedicijnen.nl 
Op de website www.lareb.nl kan iedereen 
informatie opzoeken over bijwerkingen 
die in de Lareb databank zijn opgenomen. 
Door te zoeken naar specifieke geneesmid-
delen of  bijwerkingen kan heel gerichte 
informatie worden verkregen.



NIEUWS VAN HET BESTUUR
In deze rubriek praten we u graag bij over de belang-
rijkste zaken waarmee wij ons bezig houden.

Kerngroep
Naast het bestuur van drie personen is er een kern-
groep van elf  personen actief  in de HME/MO Lotge-
noten Contactgroep. Kerngroeplid Hanneke Jonkman 
heeft na een zittingsperiode van enkele jaren te kennen 
gegeven dat ze om persoonlijke omstandigheden stopt 
met haar werkzaamheden. Hanneke hield zich o.a. 
bezig met het kinder- en jeugdbeleid en de emailgroep. 
Door haar vertrek is een vacature in de kerngroep 
ontstaan, die wij binnenkort weer hopen te vervullen. 
Uiteraard willen we Hanneke vanaf  deze plaats heel 
hartelijk danken voor haar inzet van de afgelopen jaren 
en wij wensen haar veel sterkte voor de toekomst. Ook 
het bestuur heeft behoefte aan extra krachten. We be-
kijken momenteel de mogelijkheid om het bestuur uit 
te breiden. Eén en ander zal zeker een verschuiving van 
taken en aandachtsgebieden met zich meebrengen.

Lotgenotendag
We kijken terug op een zeer succesvolle lotgenoten-
dag gehouden op 10 juni jl te Utrecht. Verderop in 
deze Newsflash leest u er alles over. Deze dag was niet 
mogelijk geweest zonder de medewerking van de vele 
vrijwilligers, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.
De voorbereidingen voor de tiende lotgenotendag 
in 2007 zijn al in volle gang. Deze dag zal natuurlijk 
een feestelijk tintje krijgen; u hoort er in de volgende 
Newsflash meer over.

Regiobijeenkomsten
In het kader van de Week van de Chronisch Zieken 
hebben wij wederom 5 regionale lotgenotenbijeenkom-
sten georganiseerd. Helaas was er in de regio’s West en 
Midden geen belangstelling dit jaar. Van de overige 3 
regiobijeenkomsten, Noord, Oosten en Zuid, leest u 
de verslagen in deze Newsflash. Wij hopen met de or-
ganisatie van deze wat kleinere bijeenkomsten het ‘gat’ 
tussen de jaarlijkse lotgenotendagen op te vullen.  

Nieuwe begunstigers
In 2007 hebben zich tot en met september al 22 nieuwe 
begunstigers bij ons aangemeld. Voor een zeldzame 
aandoening als HME/MO is dit een zeer groot aantal. 
Nadat de diagnose gesteld is weten patiënten ons met 
name via onze website snel te vinden, maar ook steeds 
meer artsen wijzen op ons bestaan. De verspreiding 
van onze voorlichtingsfolder onder de verschillende 
beroepsgroepen betrokken bij mensen met HME/MO 
heeft hieraan ongetwijfeld ook bijgedragen.

HME/MO op lokale radio
In het gezondheidsprogramma van Radio Winschoten 
(www.radiowinschoten.nl) op woensdag 6 december (18-
19 u.) hebben twee lotgenoten tijdens de rechtstreekse 
uitzending een gesprek gevoerd over HME/MO. Dit 
soort activiteiten willen wij graag promoten om meer 
bekendheid te geven aan de HME/MO. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Collectieve ziektekostenverzekering
Onze inspanningen van vorig jaar om voor SPO 
begunstigers en dus ook voor HME/MO-lotgenoten 
een aparte polis met gunstige voorwaarden af  te sluiten 
konden helaas niet beloond worden. Wel was er een 
aanbod aan alle SPO begunstigers gedaan voor een 
ziektekostenpolis met concurerende voorwaarden waar-
bij collectiviteitskortingen werden verstrekt. 
Voor het jaar 2007 kunnen we u gelukkig nu wel mel-
den dat het is gelukt om samen met het Patiëntencol-
lectief  u een prima collectieve zorgverzekeringspolis 
van Fortis ASR aan te bieden. 
U kunt hierover uitgebreide informatie lezen elders in 
deze Newsflash. Op onze website proberen wij in dit 
verband steeds de actuele situatie voor u beschikbaar te 
hebben. 

Activiteitenplan en begroting 2007
Momenteel wordt er ook hard gewerkt om het activitei-
tenplan voor 2007 met de bijbehorende begroting klaar 
te maken. Vanaf  de tweede week van december kunt 
u dit activiteitenplan 2007 vinden op onze website. We 
zullen uiteraard doorgaan met de vaste activiteiten als 
het uitbrengen van de Newsflash, het organiseren van 
de lotgenotendag en de regiobijeenkomsten, het facili-
teren van de emailgroep, het bemiddelen in lotgenoten-
contact,  het geven van voorlichting enz.. 

Extra aandacht zal uitgaan naar de viering van de 
tiende lotgenotendag en we blikken ook al vast voor-
uit naar 2008 wanneer wij het tienjarig bestaan van de 
lotgenotengroep zullen gaan vieren. Ook willen we de 
internationale contacten continueren. In de volgende 
Newsflash zult u hierover nader worden geïnformeerd. 

Engelstalige drieluikinformatiefolder
Het plan was er al eerder maar door de Europese 
ontmoeting met andere HME/MO-lotgenotengroe-
pen hebben we haast gemaakt het vertalen van onze 
drieluikfolder in het Engels. Daardoor waren we in 
staat om in Antwerpen een Engelse versie uit te delen. 
Inmiddels staat de Engelse tekst ook op onze website. 
Deze kunt u downloaden. 
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Meeting Europese 
HME/MO Lotgenoten Contactgroepen
In het weekend van 18 en 19 november vond een 
eerste bijeenkomst plaats met delegaties van de bestu-
ren van de diverse lotgenotengroepen voor HME/MO 
patiënten in Europa. De bijeenkomst kwam tot stand 
op ons initiatief. Wij vinden het erg belangrijk om te in-
ventariseren hoe elk land tegen de aandoening aankijkt, 
hoe de lotgenotengroepen zijn georganiseerd, welke 

activiteiten er ontplooid worden, welke onderzoeken er 
plaats vinden, enz. Op deze wijze verwachten wij veel 
van elkaar te leren en uiteraard door samenwerking de 
belangen van de HME/MO-patiënten beter te kunnen 
behartigen. Het verslag van deze bijeenkomst leest u 
ook verderop in deze Newsflash.

Het bestuur
Jan de Lange (voorzitter), Marion Post (secretaris)

Jeffrey van der Ende (penningmeester) 

ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGEN OP HET 
GEBIED VAN HME/MO

 
Euro’s voor Europese bottumoren
Het zesde kaderprogramma van de Europese Ge-
meenschap wil de totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte bevorderen, aldus een Europees 
besluit uit 2002. Concreet betekent dat een flinke fi-
nanciële impuls voor onderzoeksnetwerken. Vanuit het 
LUMC gaat patholoog Prof. dr. Pancras Hogendoorn 
er één leiden, met als thema pathologie, biologie en 
genetica van bottumoren. Ruim dertien miljoen euro 
stelt de Europese Commissie ervoor beschikbaar. In 
de vorige Newsflash werd er al melding gemaakt van 
de eerste bijeenkomst van Europese onderzoekers die 
zich richten op zeldzame bottumoren bij volwassenen 
en kinderen, zoals Multiple Osteochodromen (HME/
MO). Het gaat hierbij om 24 instellingen en het project 
zal vijf  jaar lopen. 
We zullen vragen aan Prof. dr. Pancras Hogendoorn, 
patholoog in het LUMC Leiden en lid van onze Me-
disch Advies Raad, of  hij ons op de hoogte wil houden 
van de ontwikkelingen in dit project m.b.t.  HME/MO.

Antwerpen
In Antwerpen is dr. Wim Wuijts, hoofd van het DNA-
laboratorium van het Centrum Medische Genetica van 
de Universiteit Antwerpen en lid van onze Medisch 
Advies Raad, verder gevorderd met de opzet van het 
onderzoek naar de verschillen van de verschijnings-
vorm van mensen met HME/MO. Hiervoor werkt dr. 
Wuijts samen met dr. John Ham, orthopedisch chirurg 
OLVG Amsterdam.

HME/MO en de gevolgen in Nederland
Momenteel zijn de meeste data geanalyseerd die we 
voor dit onderzoeksproject “Hereditaire Multiple 
Exostosen/Multiple Osteochondromen en de gevolgen 
hiervan in Nederland” verzameld. In dit onderzoek 
gaat het er om dat naast de HME/MO-aspecten wordt 
gekeken naar invloed op allerlei activiteiten van het 
dagelijks leven, zoals pijn, functiebeperkingen, invloed 
op het werk, de school en de sportbeoefening enz. Op 

basis van dit onderzoek willen de onderzoekers, dr. 
John Ham en drs. Jan de Lange, komen tot adviezen 
m.b.t. de meest optimale benadering en behandeling 
van de HME/MO op verschillende gebieden. Vorig 
jaar en ook dit jaar werd er tijdens de lotgenotendagen 
al een eerste selectie van de resultaten gepresenteerd. 
Een verslag van de inleiding van de afgelopen lotgeno-
tendag kunt u ook in deze Newsflash lezen. Eind dit 
jaar zal er een eindartikel verschijnen. Verder zullen er 
op basis van de resultaten van dit onderzoek verschil-
lende publicaties worden geschreven over de verschil-
lende aspecten uit het onderzoek. 

Orphanet
We hebben inmiddels kennis gemaakt met een voor 
Nederland nieuwe Europese Kennisbank voor zeldza-
me ziekten en weesgeneesmiddelen. In 2003 is door de 
Europese Commissie gesteld dat het Orphanet project 
van internationaal belang is voor de gehele Europese 
Unie, gezien de nationale beperkingen op het werkveld 
van zeldzame ziekten. De doelstelling van Orphanet 
is het creëren van een kennisbank om de diagnose, 
behandeling en zorg voor patiënten die aan zeldzame 
ziekten lijden te verbeteren. Via de website 
www.orpha.net kunnen patiënten, onderzoekers en an-
deren elkaar informeren over de ontwikkelingen waar 
zij mee bezig zijn. 
Er is op de website ook aandacht voor de HME/MO. 
De nationale lotgenotengroepen worden op de site 
genoemd en er worden publicaties en speciale klinieken 
geregistreerd. 
Tijdens onze Europese ontmoeting met andere HME/
MO-groepen hebben we ook aandacht besteed aan 
Orphanet. Er zal onderzocht worden wat de beteke-
nis van Orphanet kan zijn voor de ontwikkelingen van 
een Europese samenwerking van HME/MO-lotgeno-
tengroepen. Zie verder het verslag van de Europese 
ontmoeting elders in deze Newsflash.

Jan de Lange
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VERSLAG 9E LOTGENOTENDAG 10 JUNI 2006
Op de zonovergoten 10e juni werd Mytylschool Ariane de Ranitz bezocht door een grote groep 
HME/MO lot- en deelgenoten die de 9e lotgenotendag bijwoonden. Liefst 158 mensen hadden 
zich aangemeld; 82 volwassenen, 54 kinderen en jongeren. Er werkten 22 vrijwilligers mee.

De kinderen gingen al van start voordat de rest van 
het programma voor de volwassenen begon. Kinderen 
onder de 7 jaar werden opgevangen door de vrijwil-
ligers in de kinderopvang. Omdat het zwembad van de 
Mytylschool werd gerenoveerd, kon daarvan dit jaar 
geen gebruik worden gemaakt. Voor de kinderen van 
7-12 jaar was daarom een luxe touringcar geregeld die 
hen naar de dierentuin in Amersfoort bracht voor hun 
eigen ‘feestje’. De jongeren van 12-18 jaar mochten 
met kano’s de waterrijke omgeving van Utrecht onveilig 
gaan maken en vertrokken ook al vroeger. 

Welkom
Toen de jeugdactiviteiten van start waren gegaan mocht 
voorzitter Jan de Lange het roer in handen nemen. Hij 
verwelkomde alle aanwezigen. Een speciaal welkom 
was er o.a. voor de vele vrijwillige medewerkers, de 
gasten, de inleiders en workshopleiders. Maar ook de 
lotgenoten die voor het eerst aanwezig waren kregen 
van Jan een speciaal welkom: uit ervaring is bekend dat 
zo’n eerste lotgenotendag zeer confronterend kan zijn. 
Vervolgens lichtte Jan in het kort het programma nog 
even toe. Ook kon Jan enkele belangrijke mededelingen 
doen aan de groep aanwezigen.
Zeer verheugd waren we nl. met diverse giften die 
we de afgelopen maanden mochten ontvangen. Jan 
bedankte namens ons allen de gulle gevers, mevr. v.d. 
Ven, Team Tireless (Perry Hurkmans en Rolf  van Os) 
en de leerlingen van middelbare school Het Hooghe 
Landt uit Amersfoort. Samen wisten ze ons te verblij-
den met liefst € 15.600!
We willen deze giften graag gebruiken voor extra 
activiteiten buiten onze reguliere zaken. Zo kunnen 
we dankzij deze giften voor de kinderen dit jaar  extra 
activiteiten organiseren. Verder hebben we het plan om 

een voorlichtings-dvd/film te produceren en willen we 
graag een wetenschappelijk congres en andere extra 
activiteiten organiseren tijdens ons tienjarig bestaan in 
2008.
In 2007 organiseert de HME/MO groep de tiende 
lotgenotendag. De lotgenotengroep zelf  werd pas 
opgericht nadat de eerste lotgenotendag was geweest, 
zodat het kan gebeuren dat het tienjarig bestaan van 
de groep niet samenvalt met de tiende lotgenotendag. 
Voor de groep zijn beide feiten voldoende reden om 
op gepaste wijze bij stil te staan, hetgeen u allen   nog 
wel zult merken.

Bijeenkomsten
Jan wees tevens op de organisatie van de regiobijeen-
komsten die in vijf  verschillende regio’s georganiseerd 
zullen worden tijdens de Week van de Chronisch Zie-
ken (10 t/m 16 november). 
Ook zullen we  in het najaar  in Antwerpen een eerste 
bijeenkomst voor Europese HME/MO lotgenoten-
groepen organiseren. Hiervoor worden  de bij ons 
bekende groepen uitgenodigd uit België, Duitsland, 
Engeland, Frankrijk, mogelijk Spanje, een land uit 
Scandinavië en hopelijk nog anderen. Doel van deze 
bijeenkomst zal o.a. zijn om naast een kennismaking, 
de verschillende visies op HME/MO te inventariseren 
en te bespreken hoe we gezamenlijk activiteiten kunnen 
ontplooien.
Jan kon ook melden dat er in 2006, tot 10 juni (net  vijf  
maanden), al 20 nieuwe lotgenoten/adressen/ gezinnen 
zich bij ons hadden aangemeld. Dat is ontzettend veel. 
Inmiddels zijn er bij ons 220 adressen bekend, waarvan 
160 zich hebben aangesloten bij onze moederorganisa-
tie Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie (SPO). Jan 
riep degenen die nog niet bij de SPO zijn aangesloten 
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op om dit alsnog te doen. Hiermee wordt onze organi-
satie natuurlijk op velerlei wijzen ondersteund.

Inleidingen
Na nog enkele huishoudelijke mededelingen kon Jan 
zijn voorzitterspet net als vorig jaar weer verruilen 
voor die van wetenschappelijk onderzoeker. Samen 
met dr. John Ham, orthopedisch chirurg in het OLVG 
te Amsterdam, doet Jan onderzoek naar HME/MO 
en de gevolgen in Nederland. Tijdens een interessante 
lezing gaven de beide heren een impressie van de eerste 
onderzoeksresultaten. Opvallend was dat operaties 
vooral plaatsvinden aan de onderste extremiteiten, de 
benen. Daar worden ook de meeste osteochondromen 
gesignaleerd. Ook viel het aantal vrouwelijke HME/
MO-patiënten dat d.m.v. een keizersnede is bevallen op. 
Duidelijk meer dan bij vrouwen zonder HME/MO. De 
inpact van de HME/MO bij mensen is duidelijk groter 
dan verwacht.Verderop in deze Newsflash kunt u de 
genoemde onderzoeksresultaten nog nalezen.
Na de inleiders Ham en De Lange was dr. Victor van 
der Hulst aan de beurt. Hij is als radioloog verbonden 
aan het OLVG te Amsterdam en gaf  ons een kijkje 
in de keuken van de radiologie. Wat voor soorten 
beeldvormend materiaal en apparatuur bestaan er, hoe 
werken ze, wat kunnen we er mee in kaart brengen, hoe 
gebruiken we wat bij welke diagnostiek, etc. Om zijn 

inleiding luister bij te zetten gebruikte de inleider een 
beamer en een Powerpoint-presentatie met foto’s en 
filmpjes.
Na deze lezing kwamen er nog enkele vragen uit het 
publiek die door de heren Van der Hulst en Ham zo 
nodig gezamenlijk beantwoord werden. Jan bedankte 
beide heren uiteraard voor hun bijdragen.
Om twaalf  uur stond de cateringploeg voor ons klaar 
met een uitstekende lunch. Om het lotgenoten wat 
makkelijker te maken om met mensen uit hun eigen 
regio in contact te komen, was de centrale ruimte in 
vijf  sectoren verdeeld d.m.v. kleurkaarten. De kleuren 
correspondeerden met de kleuren die de deelnemers op 
hun naambadge en uitgereikte workshopkaarten had-
den. Aan de hand van deze kleuren konden mensen de 
lunch gebruiken in gezelschap van anderen die in hun 
eigen regio woonachtig zijn. Dit systeem werkte goed.

Workshops
Na de lunch gingen de deelnemers uiteen voor het 
bijwonen van de diverse workshops. Dit jaar kon men 
kiezen uit de workshops Orthofix (o.l.v. dr. John Ham), 
Revalidatietherapie (o.l.v. Joke Stieltjes en Yolande van 
Dalen), Cesar- en Mensendieck oefentherapie (o.l.v. 
Miriam Meijerink en Diana Sluis), Erfelijkheid en 
kinderwens (o.l.v. dr. Christie van Asperen), Gespreks-
groep voor ouders (o.l.v. drs. Myelle Twint), Gespreks-
groep voor Jong Volwassenen (o.l.v. Igo Corbière) en 
Algemene informatie over HME/MO (o.l.v. drs. Jan de 
Lange). De Belgische deelnemers kregen ook weer de 
gelegenheid om in hun eigen kring een bijeenkomst te 
houden.
Zoals ieder jaar konden deelnemers vooraf  hun keuze 
voor de workshops kenbaar maken en het is de orga-
nisatie wederom gelukt iedereen bij de workshops van 
keuze in te delen. Door het grote aantal aanmeldingen 
en omwille van de werkbaarheid werd meer dan andere 
jaren een aantal workshops twee keer gehouden. Tus-
sen de beide sessies was er net even tijd voor een kopje 
koffie of  thee met wat lekkers. Van alle workshops treft 
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u verderop in de Newsflash aparte verslagen, zodat u 
zichzelf  kunt informeren over de inhoud ervan.

Afsluiting
Na afloop van de tweede ronde workshops spoedden 
de deelnemers zich weer naar de centrale ruimte waar 
nu een drankje en een borrelnootje klaarstonden. Jan 
de Lange bedankte vervolgens alle inleiders, workshop-
leiders, kinderopvang, conciërge en vrijwilligers voor 
hun grandioze inzet. Als dank kregen zij allen een heer-
lijk ‘Bolletje pakket’ met  lekkernijen. Alle aanwezigen 
werden bedankt voor hun komst en inbreng en voor 
later alvast een goede thuisreis gewenst.

Kinderactiviteiten
Daarna ging het gezelschap naar buiten om de kinderen 
te verwelkomen die met de touringcar terugkwamen 
uit de dierentuin. Verhitte, maar ook zeer vermoeide 
kinderen stapten uit de bus. Naar eigen zeggen had-
den ze een fantastische dag met elkaar beleefd. Alle 
kinderen kregen vervolgens een kaartje waarop ze hun 
naam in konden vullen. Enkele vrijwilligers hadden  
ballonnen met helium gevuld en nu werden de kaart-
jes aan de ballonnen geknoopt. Met z’n allen tegelijk 
werden vervolgens onder applaus van de volwassenen 
de ballonnen los gelaten. Het was een feestelijk gezicht. 
Voor degene wiens ballon het verste kwam, was er een 
prijsje beschikbaar gesteld. Ook daarover meer in deze 
Newsflash.
Gedurende de workshops werd de groep kinderen in 

de kinderopvang ook nog op een leuke wijze bezig 
gehouden, nl. door de percussionist Jaap Pluijgers. 
Hij had allerlei Afrikaanse trommels (djembés) mee-
genomen waar de kinderen onder begeleiding lustig 
op los trommelden. Dankzij de grote afstand tussen 
kinderopvang en workshopruimtes hebben de ouders 
er niets van gehoord. Nadat de kleuters klaar waren, 
was de beurt aan de groep kanoërs die inmiddels weer 
afgemeerd waren bij de Mytylschool. Een enkeling had 
deze avontuurlijke tocht met een nat pak moeten beko-
pen, maar dankzij het mooie weer en de meegebrachte 
droge kleren was dat geen probleem. De percussionist 
wist de jongeren op slagwerkgebied tot grote hoogten 
te brengen. Althans, dat was de mening van de ouders 
en andere aanwezigen die na de ballonnenwedstrijd een 
heuse djembédemonstratie kregen van deze jongeren. 
In een kwartier durende demonstratie konden zij  laten 
zien wat zij eerder die middag van Jaap geleerd hadden. 
Op deze wijze kwam letterlijk een denderend einde aan 
deze wederom indrukwekkende dag.

Volgend jaar
De reacties van de deelnemers waren zeer positief  en 
we kunnen dan ook stellen dat de mensen die er niet bij 
waren echt iets gemist hebben. Natuurlijk is er volgend 
jaar de herkansing; we zien u dan graag op zaterdag 9 
juni om de tiende lotgenotendag samen met ons ook 
tot een groot feestelijk geheel te maken.
Graag tot dan!

Marion Post

VERSLAG VAN DE BELGISCHE WORKSHOP
Na een korte kennismaking werd er eerst wat 
nagekaart over de inleiding van Jan de Lange over 
HME/MO, meer bepaald over het aanvaarden van 
beperkingen in het dagelijkse leven.

Verder hebben we in deze workshop onze naambe-
kendheid besproken. De website (http://users.pandora.
be/jasos/hme) zou attractiever moeten worden (ie-
mand interesse?). We willen een idee krijgen van de hits 
op de website. Door middel van flyers bijvoorbeeld wil-
len we meer (naams)bekendheid krijgen bij specifiek de 
orthopedisten en eventueel de kinesisten (in Nederland 
fysiotherapeuten genoemd) en de huisartsen. We zullen 
ook proberen een FAQ (Frequently Asked Questions 
of  Veelgestelde Vragen) op te stellen, zodat we nieuwe 
mensen op weg kunnen helpen. Als er in het najaar een 
internationale bijeenkomst in Antwerpen komt, willen 
we hieraan meewerken. Eventueel kunnen we onze 
jaarlijkse samenkomst daarbij aansluiten.

Liesbeth Luyckx
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VERSLAG WORKSHOP 
OEFENTHERAPIE CESAR/MENSENDIECK

De algemene doelstelling van oefentherapie Cesar/Mensendieck luidt: het bevorderen van het 
welbevinden en het functioneren van de cliënt, uitdrukkelijk rekening houdend met wat de per-

soon zelf kan en wil in zijn eigen specifieke omgeving.

Diana Sluis, Cesar-therapeute uit Utrecht, en Miriam 
Meijerink, Mensendieck-therapeute uit Naarden lieten 
via oefeningen dit de workshopdeelnemers ervaren. 
Voor het zover was gaven ze eerst een korte uitleg over 
de achtergronden van beide therapieën, die elk hun ei-
gen ontstaansgeschiedenis hebben, maar in oorsprong 
zeer verweven zijn. 

Naamgevers
De methode Mensendieck is ontwikkeld door Bess 
Mensendieck (1864-1957). Ze ontwikkelde aan het 
eind van de 19e eeuw een houdings- en bewegingsleer 
die gekenmerkt wordt door bewust en totaal bewe-
gen. Zij startte in 1921 de Mensendieck-opleiding in 
Amsterdam. Marie Cesar (1894-1975) was aanvankelijk 
Mensendieck-lerares en doceerde op de Amsterdamse 
opleiding. Gaandeweg kwam zij tot andere inzichten en 
ontwikkelde een eigen filosofie en bewegingsleer waar-
bij het ritmische element van de beweging een meer 
dominante plaats inneemt. Zij startte in 1937 een eigen 
opleiding te Utrecht.
Erkenning van de beide beroepen i.c. therapieën 
zou uiteindelijk nog tot 1972 duren, waarna de beide 
oefentherapieën ook werden opgenomen in het 
Ziekenfondspakket. In recente jaren met alle verande-
ringen in de gezondheidszorg bleek een gezamenlijke 
belangenbehartiging van oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck wenselijk en noodzakelijk. Beide beroeps-
verenigingen fuseerden dan ook per 1 juli 2004 tot de 
VvOCM: de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar 
en Mensendieck. 

Elastiek
In het tweede deel van de workshop konden de deelne-
mers aan den lijve ondervinden hoe je met behulp van 
een stuk elastiek en door middel van oefeningen je je 
bewust kunt worden van je houding en bewegingen. En 
hoe je die kunt verbeteren, om uiteindelijk door herha-
len en blijven oefenen de gewenste gedragsverandering 
te bewerkstelligen. Voor dit laatste was de workshop 
natuurlijk te kort maar met de bewustwording is zeker 
een begin gemaakt. 
Specifiek voor HME/MO-patiënten waarbij sprake is 
van bijvoorbeeld botvergroeiingen, beenlengteverschil 
en scheefstand kan de oefentherapie Cesar/Men-
sendieck helpen de belastbaarheid van gewrichten te 
vergroten en de bewegingsmogelijkheden te verbeteren. 

Om dit verder thuis te kunnen oefenen kregen de deel-
nemers een hand-out met negen oefeningen (bewust-
wording van de zittende en staande houding, vergroting 
van de kracht van romp en beenspieren, oefeningen in 
het strekken van de romp, bukken en tillen evenals een 
voet- en loopoefening). Iedereen mocht ook het stuk 
elastiek mee naar huis nemen.

Vergoeding
PS: Vanuit de huidige basisverzekering worden 18 
behandelingen oefentherapie Cesar/Mensendieck ver-
goed voor kinderen tot 18 jaar. Bij een chronische indi-
catie vanaf  18 jaar worden alle behandelingen vergoed 
vanaf  de 9e (de eerste 9 zijn dus voor eigen rekening 
of  komen uit uw aanvullende verzekering). Voor meer 
informatie over oefentherapie Cesar/Mensendieck kunt 
u terecht op de website van de Vereniging voor Oefen-
therapeuten Cesar en Mensendieck: www.vvocm.nl.

Frans Schelbergen
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VERSLAG INLEIDING
‘HME/MO EN DE GEVOLGEN IN NEDERLAND’

Deze inleiding werd gehouden tijdens de 9e lotgenotendag door dr. John Ham en drs. Jan de 
Lange die dit onderzoeksproject uitvoeren. Tijdens deze inleiding werd een selectie van de 

eerste resultaten gepresenteerd. In de presentatie en dit artikel is gekozen om de naamgeving 
Multiple Osteochondromen (MO) te hanteren i.p.v. de oude benaming Hereditaire Multiple Exos-

tosen (HME) of een combinatie beide.

Medewerkers
De onderzoekers van dit onderzoeksproject zijn: dr. 
John Ham, orthopedisch chirurg OLVG Amsterdam, 
en drs. Jan de Lange, gezondheidswetenschapper. Het 
onderzoek vindt plaats onder auspiciën van Prof. dr. Sj. 
Bultstra en Prof. dr. J.R. van Horn, afdeling orthopae-
die UMCG in Groningen. De statistische verwerking 
wordt gedeeltelijk uitgevoerd door drs. Frans Schel-
bergen en deels door de vakgroep orthopaedie van de 
vakgroep orthopaedie van het UMCG te Groningen. 
Voor de uitvoeringskosten is subsidie verkregen van de 
Stichting Anna-Fonds.

Doelen van het onderzoek
Het doel van dit onderzoeksproject is om naast alle 
specifieke ziektekenmerken van Multiple Osteochon-
dromen (MO) ook de gevolgen ervan te inventariseren. 
Er wordt hierbij gekeken naar de invloed op allerlei 
activiteiten van het dagelijks leven en aspecten als pijn, 
functiebeperkingen, invloed op werk, de school en 
sportbeoefening. Op basis van dit onderzoek willen 
wij graag komen tot adviezen m.b.t. de meest optimale 
benadering en behandeling van MO op verschillende 
gebieden.

Methode
Vanaf  april 2004 zijn naar alle bekende adressen van de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep en naar adressen 
die door anderen aan de onderzoekers zijn doorge-
geven vragenlijsten verstuurd. Tevens zijn er mensen 
benaderd die eerder contact hadden met de HME/
MO-groep b.v. doordat zij vragen stelden. Voor de 
kinderen werd een aparte MO-vragenlijst ontwikkeld, 
waarmee eerst een pilotstudie werd uitgevoerd alvorens 
deze definitief  werd vastgesteld. Voor de volwassenen 
geldt eveneens dat er een aparte MO-vragenlijst werd 
ontwikkeld en getoetst. Daarnaast is bij de volwassenen 
gebruik gemaakt van twee bestaande vragenlijsten: De 
WOMAC-vragenlijst die gaat over pijn, gewrichtsstijf-
heid en fysieke gesteldheid en de RAND-36 vragenlijst 
die vraagt naar de algemene gezondheidstoestand. 
Het onderzoek is van start gegaan na raadpleging van 
de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het 
UMCG te Groningen.

Respons
Er zijn 320 sets vragenlijsten verstuurd aan 215 adres-
sen (gemiddeld 1,5 personen met MO per adres). De 
respons was met 283 personen = 88% erg hoog. Van 
de kinderen hebben er 99 (87%) de vragenlijsten terug-
gestuurd (46 meisjes en 53 jongens). Bij de volwassen 
was de respons 184 (89%) personen (109 vrouwen en 
75 mannen)

Osteochondromen
Van de 99 kinderen hebben er 26 (27%) 30 of  meer 
osteochondromen die voelbaar en/of  zichtbaan zijn. 
Bij de 184 volwassenen zijn er 52 (28%) die 30 of  meer 
osteochondromen voelbaar en/of  zichtbaar hebben. 
De locaties waar de osteochondromen zich bevinden 
zijn bij de 99 kinderen voornamelijk op de bovenste 
(92 = 93%) en de onderste (90 = 91%) extremiteiten. 
Ook op de schoudergordel zijn er veel die voelbaar 
en/of  zichtbaar zijn (64 = 65%). 
Bij de 184 volwassenen is zo’n zelfde beeld te zien, 
165 (90%) op de bovenste en 181 (98%) op de onder-
ste extremiteiten. Ook hier scoort de schoudergordel 
hoog met 119 (65%) osteochondromen voelbaar en/of  
zichtbaar.

Operaties
Bij de 99 kinderen zijn er 51 (52%) nog nooit geope-
reerd, maar 22 (22%) al eenmaal en 9 al vijf  of  meer 
maal geopereerd. Bij de 184 volwassenen zijn er voor 
het 18e jaar 56 (30%) nog nooit, 36 (20%) eenmaal, 
19 (10%) vijf  maal en 9 (5%) zes maal of  meer geope-
reerd. Na het 18e jaar zijn er bij de 184 volwassenen 60 
(33%) niet, 54 eenmaal, 22 (12%) twee of  drie, 11 (6%) 
vijf  maal en 6 (3%) zes maal of  meer geopereerd
Bij de 99 kinderen zijn er 33 (33%) aan de bovenste en 
33 (33%) aan de onderste extremiteiten geopereerd. 
Voor de 184 volwassenen valt op dat er maar liefst 
149 (81%) wel eens aan de onderste extremiteiten zijn 
geopereerd. Aan de bovenste extremiteiten zijn er 88 
(48%) en aan de schoudergordel 48 (26%) geopereerd.

Kwaadaardigheid/Maligniteit
Van de 184 volwassenen uit onze onderzoekspopulatie 
hebben zich bij 13 (7%) personen een maligniteit ont-
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wikkeld. Dit aantal is hoger dan uit andere onderzoeks-
resultaten (gemiddeld 5%) blijkt. Van deze 13 personen 
hebben zich op het bekken 6, op de voeten, knieën 
en bovenbenen alle 2 en op het bovenarm 1 maal een 
maligniteit ontwikkeld. 5 personen waren man en 8 
personen vrouw. Bij 8 (62%) personen was de leeftijd 
waarop de maligniteit zich openbaarde tussen de 40 en 
50 jaar. 

Problemen bij bevalling
Van de 109 vrouwen uit de totale populatie hebben 
67 vrouwen minimaal 1 kind gekregen Van deze 67 
vrouwen geven 34 (51%) aan dat zij problemen hebben 
ervaren bij de bevalling ten gevolge van MO. Hiervan 
zijn er 23 (34%) bevallen met een keizersnede. Het is 
bekend dat bij vrouwen met MO ten gevolge van de 
vaak steile stand van het bekken of  osteochondromen 
aan de binnenzijde van het bekken zich moeilijkheden 
kunnen voordoen bij een normale bevalling. Om die 
reden wordt aangeraden om voor men zwanger wenst 
te worden de situatie van het bekken goed te laten 
controleren door een gespecialiseerde orthopedisch 
chirurg. Zodat er op tijd maatregelen genomen kunnen 
worden.
Ter vergelijking het gemiddelde aantal vrouwen wat in 
Nederland in 2002 door middel van een keizer-snede is 
bevallen was gemiddeld 13,5% (NVOG).

Ouders met MO
Van de 99 kinderen zijn er 72 (73%) die een vader of  
moeder hebben die ook MO heeft. Bij de 184 volwas-
senen zijn dat er 131 (71%). Totaal zijn er 203 (72%) 
personen waarvan één van de ouders MO heeft of  had 
en 62 (22%) dus niet. Daaruit zou de conclusie getrok-
ken kunnen worden dat 22% van de gevallen uit deze 
populatie spontane mutanten zijn. 
Uit andere onderzoeksresultaten wordt gemiddeld een 
percentage van 38% spontane mutaties gevonden. Ove-
rigens geven 18 (6%) van de respondenten aan dat zij 
niet weten of  één van hun ouders MO heeft of  heeft 
gehad.

Gestopt met sport i.v.m. MO
Bij de kinderen geven 27 (27%) aan dat zij gestopt zijn 
met sporten vanwege klachten door de MO hierbij. Bij 
de volwassenen is dat aantal 85 (46%).

Problemen met verzekeringen
Van de 184 volwassenen geven er 32 (17%) aan pro-
blemen te hebben ervaren bij het afsluiten van ver-
zekeringen ten gevolge van de MO. Hierbij werd b.v. 
aangegeven dat men geweigerd werd voor de parti-
culiere zorgverzekering of  er een weigering was voor 
een hypotheek of  levensverzekering of  men kon deze 
verzekeringen af  sluiten tegen een veel hogere premie.

Problemen op het werk
Maar liefst 67 (36%) van de 184 volwassenen in de 
onderzoekspopulatie geven aan problemen te ervaren 
op hun werk ten gevolge van de MO. De problemen 
doen zich o.a. voor door de lichamelijke beperkingen 
ten gevolge van de MO waardoor er fysieke problemen 
ontstaan. Er worden problemen met de werkplek zelf  
of  de hoeveelheid of  aard van het werk aangegeven. 
Tevens ervaart een aantal mensen onbegrip van hun 
collega’s of  chef.

Voorlopige conclusie:
Nog niet eerder is op zo’n grote schaal onderzoek 
gedaan naar de gevolgen van MO. Met dit onderzoek 
komen veel gegevens beschikbaar die een goed inzicht 
geven in deze materie. 
Door de grote respons (88%, n=283) bij dit onder-
zoek, rekening houdend met de zeldzaamheid van deze 
aandoening (1 op 50.000), kan gesteld worden dat de 
conclusies uit dit onderzoek representatief  zijn voor 
personen met MO.
Eerder was niet duidelijk wat de precieze gevolgen 
waren van MO en leek de impact veelal niet serieus 
genomen door de betrokken hulpverleners. Met dit 
onderzoek kan geconcludeerd worden dat:
Met name zaken als pijnbeleving zijn ernstig, maar 
ook andere gevolgen voor bijvoorbeeld het meedoen 
aan sportbeoefening, school, werk enz. geven aan dat 
er ernstige gevolgen worden beleefd bij mensen met 
Multiple Osteochondromen (MO).
Om deze reden lijkt het ons erg belangrijk dat het be-
leid van de hulpverleners afgestemd zal moeten worden 
op de bevindingen uit dit onderzoek en er specialisatie 
en bundeling van deskundigheid in bijvoorbeeld drie 
centra/ziekenhuizen zeer gewenst is. Eind 2006 hopen 
we alle data geanalyseerd te hebben en zal er een eind-
rapport geschreven worden.
Hierna volgt het schrijven en aanbieden van diverse 
publicatie in verschillende tijdschriften. We verwachten 
dat de resultaten van dit onderzoek aanleiding geeft 
voor vervolgonderzoek.

John Ham en Jan de Lange
 

U ONTVANGT DE HME/MO-NEWSFLASH  
ALS U BIJ DE SPO BENT 

AANGESLOTEN. 
NOG GEEN BEGUNSTIGER VAN DE SPO? 
MELDT U VANDAAG NOG AAN BIJ ONS 

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

HET KOST U SLECHTS € 18,- PER JAAR
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VERSLAG INLEIDING RADIOLOGIE BIJ HME/MO
Dr. Victor van der Hulst, radioloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, gaf op de 
Lotgenotendag een uiteenzetting over de verschillende beeldvormende technieken die in het 

ziekenhuis onder meer bij het HME/MO-onderzoek worden gebruikt. Een verslag over verschil-
lende ‘kijken’ op botafwijkingen.

Radiologie, voorheen röntgenologie of  radiodiagnos-
tiek, is een specialisme binnen de geneeskunde dat ver-
antwoordelijk is voor de beeldvorming. Beeldvorming 
is naast o.a. lichamelijk onderzoek en hematologisch 
(bloed-)onderzoek één van de belangrijkste onderdelen 
van het diagnostische proces van ziektes of  ‘afwijkin-
gen’ bij mensen.
Wanneer een patiënt pijn in de buik heeft, zal de dokter 
al snel aanvullend onderzoek willen doen. Dit betreft 
meestal radiologisch onderzoek. Met behulp van de 
vervaardigde beelden probeert de radioloog een oor-
zaak c.q. verklaring voor pijnklachten van de patiënt 
te vinden. Dit zal uiteindelijk kunnen leiden tot een 
behandeling van de oorzaak en uiteindelijk daarmee het 
verdwijnen van de klachten.

De radioloog heeft daarbij beschikking over een viertal 
‘zintuigen’. Binnen de radiologie zijn dat: 
1 Röntgen
2 Magnetisme (MRI)
3 Geluid (echografie)
4 Radioactieve stoffen (nucleaire geneeskunde)

Röntgen
Conrad Röntgen ontdekte zo’n honderd jaar geleden 
de naar hem genoemde stralen waarmee ‘door Vleesch 
heen kon worden gekeken (figuur 1). De ‘ouderwetse 
röntgenfoto’ is het meest toegepaste onderzoek bij 
trauma of  vormafwijkingen van de skeletdelen. Met 
name bij patiënten met HME/MO (Hereditaire Mul-
tiple Exostosen/Multiple Osteochondromen) is deze 
methode een veel gebruikte techniek om in kaart te 
brengen welke botdelen door osteochondromen zijn 
vervormd. Ook voor het volgen van een afwijking is 
de röntgenfoto een eenvoudig, goedkope en weinig 
(stralen) belastend onderzoek (figuur 2).

Computer tomografie
Computer tomografie (CT) maakt ook gebruik van 
röntgenstralen. Door met röntgenstralen rondom door 
de patiënt te stralen wordt een groot aantal doorlaat-
baarheidmetingen gedaan waarmee de computer een 
dwarsdoorsnede kan berekenen. Door de patiënt door 
het apparaat heen te bewegen, kan zo’n doorsnede op 
verschillende niveaus worden gemaakt. Vervolgens 
kunnen met de computer allerlei reconstructies worden 
gemaakt waarbij het desbetreffende orgaan of  botdeel 

driedimensionaal kan worden afgebeeld (figuur 3 en 4). 
Met name voor botafwijkingen is deze 3D CT-techniek 
erg informatief.

MRI
MRI (Magnetic Resonance Imaging) gebruikt een sterk 
magnetisch veld (ongeveer 50.000 keer sterker dan het 
magneetveld van de aarde) en radiogolven. De metho-
de is niet schadelijk voor de cellen van mensen en kan 
onbeperkt worden toegepast.
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Figuur 1: De eerste toeval-
lige foto van Conrad 
Röntgen van de hand.

Figuur 2: Conventionele 
röntgenfoto, met osteo-
chondroom.

Figuur 3: CT-scan. Een 
drie-dimensionale recon-
structie van een schouder. 
De bovenarm is blauw 
en kan met de computer 
worden “weggeknipt”.

Figuur 4: Het principe van 
Computer Tomografie 
(CT)

4
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De MRI-scanner kan afbeeldingen maken in alle denk-
bare richtingen: vooraanzicht (‘coronaal’ in medische 
taal), zijaanzicht (‘sagitaal’) en dwars (‘transversaal’). 
Hoewel ook botten met MRI kunnen worden afge-
beeld, is deze methode bij uitstek goed bruikbaar voor 
de weke delen. Vaak worden er afbeeldingen gemaakt 
met zowel de CT-scanner als de MRI-scanner. Beide 
technieken ‘kijken’ op verschillende manieren naar een 
bot(-afwijking). Door de beelden te combineren wordt 
meer informatie verkregen over een eventuele afwij-
king. Zo kan bij bijvoorbeeld een osteochondroom de 
vorm van het bot het best worden bekeken met een 3D 
CT-beeld terwijl met MRI een beter beeld wordt ver-
kregen van de relatie van de afwijking tot de bloedvaten 
en zenuwen en over de dikte van het kraakbeen.
Het nadeel van MRI is dat het een langzame techniek 
is. Ook maakt het apparaat nogal veel lawaai en is het 
tunneltje waarin de patiënt moet liggen een beetje 
nauw, wat voor kleine kinderen (en soms ook volwas-
senen) soms beangstigend is (figuur 5).

Echografie
Echografie is een in de geneeskunde veel gebruikte 
techniek die gebruik maakt van geluid. Ook deze me-
thode is niet schadelijk voor mensen. Hoewel echogra-
fie in toenemende mate wordt gebruikt bij afwijkingen 
van spieren en pezen is de toepassing bij mensen met 
osteochondromen beperkt. 

Gammacamera
Nucleaire geneeskunde is de techniek waarbij met licht 
radioactieve stoffen, organen of  afwijkingen van orga-
nen kunnen worden afgebeeld. Hierbij wordt een kleine 
hoeveelheid radioactief  materiaal in de bloedbaan 
gespoten (vaak Technetium) gebonden aan een stofje 
dat specifiek aan een bepaald orgaan (bijvoorbeeld bot) 
bindt. Met behulp van een zogenaamde gammacamera, 
een camera die radioactieve straling meet, kan de plaats 
waar het radioactieve materiaal terecht is gekomen in 
beeld worden gebracht. 
Bij mensen met osteochondromen wordt vaak een 
“botscan” gedaan waarmee de plaatsen kunnen worden 

Figuur 5: MRI beelden: vooraanzicht en dwarsdoor-
snede.

Figuur 6: Botscan. Asymmetrie van het bekken door 
een eerdere operatieve ingreep

gelokaliseerd waar zich (actieve) osteochondromen 
bevinden (figuur 6).

Victor van der Hulst

VERSLAG WORKSHOP REVALIDATIE
Vanuit het RCA Revalidatie Centrum Amsterdam 
waren Joke Stieltjes, ergotherapeute en fysiotherapeute 
Jolande van Daalen aanwezig om deze workshop op de 
landelijke dag te verzorgen. Ze hadden diverse mate-
rialen mee genomen om alles inzichtelijk te maken. 
Met behulp van flip-overs lieten ze zien wat revalidatie 

inhoudt. Revalidatie is een samenwerking met ver-
schillende disciplines waarbij de vraag van de ’patiënt’ 
centraal staat. Er was genoeg tijd om eigen ervaringen 
uit te wisselen wat ook volop gedaan werd. Kortom 
een leerzame workshop.

Christine van der Ende
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UITSLAG BALLONNENRACE
Aan het eind van de tiende Lotgenotendag werd een 
ballonnenrace gehouden. De tientallen ballonnen die 
het luchtruim kozen, vormden een kleurrijk einde van 
een dag vol informatie, emotie en pret.
Op het kaartje stond de vraag of  de vinder van het 
kaartje zijn vondst wilde melden aan het secretariaat 
onder vermelding van de vindplaats van het kaartje.
Uiteindelijk hebben drie mensen gereageerd. Het 
eerste kaartje dat het secretariaat terugontving, was 
van Jur Rossenaar. Het was gevonden in het water-
leidingsgebied bij Heemstede. Een blik op de we-
genkaart leert dat deze ballon hemelsbreed zo’n 60 
kilometer heeft afgelegd.
Het tweede kaartje was van Margreet Wever en was 
gevonden in Zandvoort. Het derde kaartje werd op-
gestuurd uit de buurt van Leiden. Dat kaartje was van 
Tjalien Kruit.
Het bestuur feliciteert jullie alle drie van harte. Inmid-
dels hebben jullie een presentje per post ontvangen. 
Ook de vinders hebben een attentie ontvangen.

VERSLAG VAN 
BEZOEK 

DIERENTUIN

De kinderen tot twaalf  jaar hebben 
tijdens de Lotgenotendag Dierenpark 
Amersfoort bezocht. Speciaal voor News-
flash maakte Gallyon Rozenkamp het 
verslag op.

Aan het begin van de dag verzamelden we ons eerst 
allemaal en keken of  iedereen er was. Daarna gingen 
we de bus in om naar de dierentuin in Amersfoort 
te gaan. We waren met ongeveer 25 kinderen en vijf  
begeleiders. De heenweg werd er druk gepraat. Toen 
we er waren, kregen we allemaal een oranje petje en een 
armbandje. Dat was voor het geval je verdwaalde, want 
het was best wel een groot park. Ook kregen we een 
appel, en een snoepje.

Grappige stokstaartjes
Daarna gingen we rondkijken. Er waren verschillende 
dieren, zoals neushoorns, olifanten, lynx,tijgers, vogels 
en grappige stokstaartjes. Daarna gingen we wat eten 
en drinken, dicht bij een speeltuin. Je mocht daar nog 

even spelen. Veel van die dieren waren best wel gek. Je 
had bijvoorbeeld een zebra die bruin was van de zon! 
Of  een lynx die de hele tijd rondjes draaide…
Op het laatst kregen we nog een frikadel en een ijsje. Je 
kon ook nog wat kopen in de winkel van de dierentuin. 
Maar dat was wel duur. Daarna gingen we weer terug 
naar de Mytylschool in Utrecht.
Daar hebben we nog een ballonnenwedstrijd gehou-
den. Ook hebben we gekeken naar een trommelstukje 
van de kinderen die een djembéworkshop hadden ge-
daan. Het was een hele leuke en gezellige dag. Ik hoop 
dat we volgend jaar op de Lotgenotendag weer zoiets 
gaan doen. Dan ga ik ook meedoen met het kanoën en 
de trommels!

Gallyon Rozenkamp
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VERSLAG WORKSHOP ORTHOFIX
De workshop Orthofix mocht zich in een grote 
belangstelling verheugen. 25 Personen lieten 

zich door dr. J. Ham, orthopedisch chirurg 
in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 
in Amsterdam, voorlichten over het hoe en 

waarom van deze botcorrigerende techniek.

Orthofix® is eigenlijk een merknaam voor het apparaat 
dat gebruikt wordt om de verlenging van het bot tot 
stand te brengen. Dr. Ham legde eerst aan het gezel-
schap uit welke soorten vergroeiingen/afwijkingen er 
in de onderarm voorkomen bij HME/MO. Er zijn 4 
types afwijkingen, hieronder op tekeningen weergege-
ven. De Orthofix® wordt met name gebruikt bij de 
meest voorkomende type I en II.

ellepijp betreffen en dat tijdens de ingreep vaak ook 
het spaakbeen gecorrigeerd moet worden. Deze laatste 
groeit nogal eens krom, doordat de ellepijp achterblijft 
in groei en door de aanwezigheid van osteochondro-
men. Door het weghalen van een wigje, kan het bot 
recht worden gezet en met een plaatje op het bot 
worden gefixeerd.

Het te korte bot wordt tijdens de operatie voorzien van 
2x2 pennen. Deze pennen komen door de huid, zodat 
daar aan de buitenzijde later de fixateur externe kan 
worden geplaatst. Na het plaatsen van de pennen wordt 
het bot tussen de 2e en de 3e pen doorgezaagd en 
vervolgens door de arts een aantal centimeter uit elkaar 
geschoven. Dit is om te testen of  het bot goed is door-
gezaagd en of  het überhaupt mogelijk is om het bot 
te verlengen. Daarna worden de botstukken weer naar 
elkaar toe geschoven en de arm met de doorgezaagde 
botstukken ingepakt in verband. Vaak wordt ook een 
maatgemaakt gips om de onderarm aangebracht.
Enkele dagen na deze ingreep wordt er door de ver-
pleegkundigen een begin gemaakt met de instructies 
aan de (ouders van de) patiënt voor het schoonmaken 

De Orthofix® (officiele naam is gemodificeerde Pennig fixateur 
externe)

De 4 typen afwijkingen van de onderarm bij HME-MO. 

In type I is het spaakbeen ofwel de radius krom en de 
ellepijp, de ulna, te kort met tevens osteochondromen. 
In type II is er tevens een luxatie, ofwel ontwrichting, 
van het spaakbeenkopje in de elleboog en bij type III is 
de ellepijp langer dan het spaakbeen.

Verlenging
De reden om tot correctie over te gaan is vrijwel altijd 
het verbeteren van de pols- en onderarmfunctie, al kan 
bij volwassenen esthetiek ook een reden zijn. Boven-
dien kan het ook voorkomen dat een bot in een boven-
been wordt verlengd of  qua stand gecorrigeerd. In de 
workshop werd echter alleen ingegaan op de verlenging 
van de onderarm.
Dr. Ham legde uit dat de meeste botverlengingen de 

Voorbeeld van verlenging van de ellepijp met het nieuwgevormde 
bot tussen de 2e en 3e schroef  zichtbaar.
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van de wondjes. Het ‘uitdraaien’ van de Orthofix® 
wordt na 5 dagen door dr. Ham uitgelegd en hierna be-
gint de eigenlijke verlenging van de ellepijp. Er mag per 
dag 3x een ¼ mm worden verlengd door middel van 
het uitdraaien van het verlengingsgedeelte van de Or-
thofix®. Dit uitdraaien doet de patiënt (of  de ouders) 
zelf  d.m.v. een bij de Orthofix® meegeleverd sleuteltje.

Nieuw bot
Per dag kun je dus ¾ mm verlengen. In de ruimte tus-
sen de botdelen gaat zich weer nieuw bot vormen. De 
voortgang van deze botvorming moet ontzettend goed 
in de gaten worden gehouden. Omdat in Nederland 
deze techniek momenteel alleen door dr. Ham wordt 
toegepast bij HME/MO-patiënten is het volgens dr. 
Ham van groot belang dat hij ook zelf  de controles 
doet met betrekking tot deze voortgang.
Dr. Ham gaf  aan dat de maximale verlenging in de 
praktijk 3-4 cm. is. Al met al is een patiënt gauw 3 tot 
6 maanden zoet met het dragen van de Orthofix®. 
Wanneer de gewenste lengte is bereikt en het nieuw 
gevormde bot is uitgerijpt, worden de pennen weer uit 
het bot verwijderd. Dit gebeurt tijdens een dagopname, 
onder lichte narcose.
Wanneer er tevens een plaatje op het spaakbeen is ge-
plaatst, dan blijft dat meestal nog wat langer zitten.
Voor de periode dat de Orthofix® gedragen wordt, 
krijgt de patiënt tevens een soort spalk aangemeten 
die een bescherming biedt in het dagelijks leven. Deze 
spalk wordt in het ziekenhuis aangemeten door de gips-
kamer. Tijdens het oefenen gaat de spalk uiteraard af.
De patiënt begint na de operatie zo snel mogelijk met 
fysiotherapie. De bedoeling hiervan is om de pols- 
en onderarmfunctie te verbeteren, hetgeen ook het 
uiteindelijke doel van de ingreep is. Het oprekken van 
de spieren en pezen wordt door patiënten doorgaans 
als vervelender ervaren dan bijv. het uitdraaien van de 
Orthofix®, waar vrijwel niemand last van zegt te heb-
ben. De fysiotherapie gaat nog een poosje door nadat 
de Orthofix® verwijderd is. 

Herhalen
Bij de meeste patiënten treedt een verbetering van de 
polsfunctie van 100% op. Helaas zijn er ook patiënten 
bij wie minder resultaat wordt geboekt. De verlenging 
kan overigens vaker dan 1x gedaan worden. Na verloop 
van enkele jaren kan de procedure herhaald worden.
De ingreep vindt het meeste plaats bij kinderen. Net 
zoals veel andere ingrepen bij HME/MO is het ook 
hier zaak om niet te vroeg, maar ook niet te laat in te 
grijpen. Deze inschatting kan dr. Ham inmiddels goed 
maken. Hij heeft deze techniek enkele jaren geleden 
geleerd van een Duitse collega orthopedisch chirurg 
en heeft intussen al ervaring met ruim 20 ‘Orthofixen’. 
Ook bij volwassenen is het nog goed mogelijk om bot 

te verlengen, hoewel de aangroei van nieuw bot door-
gaans minder snel verloopt. Er wordt soms gebruik 
gemaakt van een zgn. botstimulator; dat is een appa-
raatje dat op de huid wordt aangebracht en dat zoals de 
naam doet vermoeden het effect heeft dat de nieuwe 
botvorming bespoedigd wordt. 
Tijdens ‘Orthofix’-periode zijn de patiënten behoorlijk 
kwetsbaar. En niet alleen vanwege dat ‘apparaat’ op 
de arm, maar zeker ook vanwege de open verbinding 
van het bot door de huid naar buiten. Dit kan ondanks 
zorgvuldig schoonmaken nog al eens infecties veroor-
zaken. Het is ook zaak om dit zeer goed in de gaten 
te houden en ingeval van infectie zal altijd antibiotica 
geslikt moeten worden.

Belastend
Ervaringsdeskundigen in het gezelschap konden hun 
ervaringen tijdens deze workshop delen met de ande-
ren. Zo werd er melding gemaakt van allergie voor het 
antiseptische schoonmaakmiddel Hibiscrub®.
De desbetreffende patiënt kreeg ernstige huidklachten 
en moest noodgedwongen een ander middel gebruiken.
Ook werd de ingreep door sommigen als zeer belas-
tend ervaren, voor zowel patiënt als omgeving. De 
dagelijks schoonmaak- en uitdraaibeurten, de vele 
bezoekjes aan dr. Ham voorafgegaan aan een bezoek 
aan de Radiologie, de fysiotherapie, de fysieke beper-
kingen etc. drukten zwaar op het dagelijks leven van 
deze mensen. Een goede psychologische begeleiding en 
voorbereiding is dan ook zeer van belang. 
Dr. Ham gaf  aan dat men in het OLVG gaandeweg 
steeds meer ervaring krijgt met het omgaan met deze 
ingreep. Men doet erg zijn best om alle betrokken 
medewerkers goed te instrueren ten behoeve van de 
patiënt. Ook waren er ouders aanwezig die lieten weten 
blij te zijn met het opgeleverde resultaat. Het resultaat 
maakt alle moeite zeker de moeite waard.
De aanwezigen konden tijdens de workshop hun vra-
gen stellen aan dr. Ham. Dr. Ham gaf  desgevraagd aan, 
dat hij zeker bereid was andere orthopedisch chirurgen 
te woord te staan en te adviseren. Ook liet dr. Ham een 
Orthofix® rondgaan, zodat de aanwezigen zelf  eens 
konden kijken hoe zo’n fixateur er nu eigenlijk uit ziet. 
Al met al was het een zeer leerzame workshop.

Marion Post en dr. John Ham
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Het eerste onderwerp dat aan bod kwam is de manier 
hoe ouders er met hun gevoelens mee omgaan dat hun 
kind HME/MO heeft. De een accepteert het volledig, 
de ander wil er eigenlijk het liefst niet te veel van weten. 
Maar het is moeilijk een tussenweg vinden tussen, niet 
de confrontatie aan willen gaan, maar toch voorbereid 
willen zijn en meer willen weten van alle vervelende 
elementen van HME/MO.
Het lijkt erop dat ouders van kinderen met een spon-
tane mutatie gevoeliger reageren dan ouders die zelf  
weten hoe het voelt. Voor de eerst genoemde groep is 
het ook moeilijker in te schatten hoe ernstig de pijnen 
zijn.

Pijn
Hoe herken je pijn bij je kind als ze het eigenlijk niet 
willen of  kunnen zeggen? Kinderen tot ongeveer 6 jaar 
gebruiken die desbetreffende plaats van pijn (bijvoor-
beeld arm) niet. Oudere kinderen gaan meestal anders 
bewegen. Waarschuwing voor ouders: probeer zo min 
mogelijk die andere bewegingen te corrigeren. Het 
lichaam geeft een signaal dat wel serieus genomen moet 
worden. Geef  eerder aan dat u ziet dat je kind pijn 
heeft en probeer dat te ontlasten door hem of  haar 
bijvoorbeeld even te laten gaan zitten.

Waarom?
Onbegrip van het kind kan ook leiden tot lastige 
vragen, zoals, waarom heb ik dit en waarom kan ik niet 
hardlopen? De vraag die hier het belangrijkst is, is ei-
genlijk de tweede. Voor het kind is het vooral vervelend 
dat het in vergelijking met andere kinderen “normale” 
dingen niet (goed) kan. Het lastige is, dat je als ouder 
snel antwoordt vanuit je eigen gevoel, probeer te luis-
teren naar de boodschap die hij of  zij uitzendt en daar 
antwoord op te geven. Wees eerlijk, ook als je geen 
antwoord hebt.

Hulp
Er zijn instanties die kunnen helpen bij verschillende 
moeilijke aspecten van de gevolgen van HME/MO. 
Wordt je kind bijvoorbeeld gepest, en is er op school 
niet afdoende tegen te doen, is misschien een weerbaar-
heidstraining een optie. Zo’n training is bijvoorbeeld te 
vinden bij Maatwerk of  Kwadraat.
Vindt je kind het moeilijk om te accepteren, komt hij 
of  zij regelmatig huilend thuis, dan kan stichting MEE 

VERSLAG OUDERGESPREKSGROEP
Al voor de 8e keer werd de oudergespreksgroep geleid door Myelle Twint. Myelle is orthopeda-

goge en zeer bekend met de problemen waar ouders tegenaan lopen bij kinderen met HME/MO. 
Bij de eerste ronde waren 12 ouders en vrienden van ouders aanwezig. Bij het voorstelrondje 

vielen meteen al een paar dingen op waar Myelle vakkundig op inhaakte.

of  de GGZ helpen. Natuurlijk kan een kind ook vrese-
lijk bang zijn voor bijvoorbeeld het ziekenhuis door een 
eerdere traumatische ervaring. Dan kan EMDR-the-
rapie een oplossing zijn. Daarbij worden door middel 
van vrij eenvoudige handelingen de gevoelskant en de 
rationele kant van de hersenen met elkaar in verbinding 
gebracht, zodat daar een nieuw evenwicht ontstaat. 
(Zie ook het artikel hierover in Newsflash 10 of  onder 
artikelen op onze website.)

Tweede ronde
Ook de tweede workshop Oudergespreksgroep begon 
met een voorstelrondje (jouw naam noemen en de leef-
tijd van jouw kinderen, wie er HME/MO heeft). Hier 
werd met name gesproken over de kleuterleeftijd en de 
beginnende pubertijd werden besproken.
Een belangrijke conclusie van deze gespreksgroep was 
dat je als ouder voor jouw kind moet opkomen bij 
bijvoorbeeld onbegrip in de gymles. ‘Erkenning van 
HME/MO is een goed doel. Ga niet rechtstreeks met 
jouw puber in gesprek, maar kom via een omweg tot 
gesprek over hun handicap. Een kind wil graag bij de 
groep horen’, zo werd in deze ronde geconcludeerd. 
Tot slot had Myelle nog een boekentip: ‘Alles over mijn 
lichaam’ van Ivan Wolfers.

Het waren zeer waardevolle bijeenkomsten waar een 
aantal ouders veel aan heeft gehad. Met dank aan My-
elle voor de professionele begeleiding van deze work-
shop en natuurlijk ook alle ouders voor hun inbreng.

Natasja Schaake en Martha Bekkema-Nieuwhof

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

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur.

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

www.korrelatie.nl



Newsflash najaar 2006 HME/MO Lotgenoten Contactgroep 17

VERSLAG KANOVAREN
De jongeren van twaalf  tot zestien jaar hebben 
op de lotgenotendag kano gevaren. Hieron-
der het verslag van Paul Hofma, één van de 
deelnemers.

Bij kanovaren stelde ik me altijd voor dat je op zee bij 
wijze van spreken een gevecht houdt tegen de golven, 
die hun uiterste best doen om jou overboord te slaan. 
Wij hebben kano gevaren op het riviertje Kromme 
Rijn. Veel verschil met de zee was er niet, alleen waren 
het dan geen golven, alleen de spetters die andere ka-
noërs met hun peddels opwierpen.
Al met al toch een heel gedoe, om met zo’n ongelo-
felijk ‘rotding’ vooruit te komen. Ik had het geluk dat 
ik eerst in een driepersoonskano terecht kwam waar je 
hier niet zo’n last van had. Tenminste als je een vol-
wassene bij je had die een beetje kon sturen, zodat we 
niet steeds in rondjes voeren. Al met al toch een heel 
geslaagde dag, met een grandioze picknick waarbij ie-
dereen zich helemaal vol at en er toch nog een giganti-
sche berg overbleef. 

Oeps....
En dan had je ook nog terugweg! Alles ging geluk-
kig tot dan toe goed maar… oeps! Daar verdween de 
eerste kanovaarder van die dag onder water! Hadden 

we toch nog geluk gehad want het bleef  ook bij die 
ene. De rest was nogal in paniek en was snel hulp gaan 
halen, wat echter niet echt nodig bleek. 
De jongen was alleen nogal koud en nat en de eenper-
soonskano zat vol water. Gelukkig was er geen echte 
schade en was de bootverhuur vlakbij. Daar hadden 
ze iets dat wat weg had van een gigantische stofzuiger. 
Daarmee kon je op de een of  andere manier al het 
water eruit halen, maar vraag me alsjeblieft niet hoe. 
Uiteindelijk werd ik aangewezen om de kano terug naar 
het gebouw te roeien, wat een stuk lastiger bleek dan 
ik had verwacht! Drie keer bijna omgeslagen. Toen ik 
uiteindelijk veilig de overkant had bereikt, kwam het 
grootste probleem: ik moest er weer uit! 
Ik heb dus echt bewondering voor al die anderen die 
dat zo deden, want ik heb er toch wel even over gedaan 
om eruit te komen. Het was een leuke dag. Iedereen 
was nogal nat geworden, maar er scheen een lekker 
zonnetje dus dat was niet echt een probleem. Als er 
volgend jaar weer zoiets is ben ik er zeker weer bij.

Paul Hofma

VERSLAG WORKSHOP JONGVOLWASSENEN
Voor de workshop Jongvolwassenen op de 
lotgenotendag was er een medewerker van MEE 
Nederland gekomen, de heer Igo Corbière. 

MEE Nederland ondersteunt mensen met een beper-
king en wijst hen de weg bij allerlei dagelijkse dingen. 
Ze kunnen mensen terzijde staan bij vragen op het 
gebied van werk zoeken, school, sport, sociale voorzie-
ningen, vervoer, vrije tijd, wonen, inkomen, enz.
Ze geven advies en proberen samen met jou een oplos-
sing voor jouw probleem te bedenken. Bij deze work-
shop waren we met 6 jongeren en Igo Corbière was 
onze gespreksleider.
We hebben veel gepraat over problemen die we tegen 
kwamen. Problemen die nog steeds voor komen zijn 

bijvoorbeeld: Geen vrijstelling krijgen voor gym, 
problemen met ziekmelden op school en werk, weinig 
begrip voor onze ziekte. Het bleek dat iedereen in de 
workshop daar toch ook last van had. Samen hebben 
we bedacht hoe dat beter zou kunnen, bijvoorbeeld 
door het artikel ‘MO in kort bestek’ aan mensen in 
je omgeving te geven, maar de tijd was helaas te kort 
om tot echte oplossingen te komen. Igo Corbière van 
MEE Nederland vertelde ook dat als je echt met die 
problemen blijft zitten, je gratis en vrijblijvend een 
afspraak kunt maken met een MEE-consulent in jouw 
regio (zie ook www.mee.nl). Dat is makkelijker om 
dingen te bespreken. Vaak gaat er een aantal afspraken 
aan vooraf, voordat je probleem is opgelost.

Tanja Eisinga
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EVALUATIE NEGENDE LOTGENOTENDAG 
De negende HME/MO Lotgenotendag telde afgelopen juni 158 deelnemers: 82 volwassenen, 

14 jongeren, 40 kinderen en 22 gasten en medewerkers. Bijna 45 procent van alle deelnemers 
heeft na afloop een evaluatieformulier ingevuld. Een verslag. 

Van de volwassen deelnemers bezocht bijna 20% de 
lotgenotendag voor de eerste keer. Voor de kinderen 
bedroeg het percentage bijna 40% en voor de jongeren 
vanaf  12 jaar zelfs 60%, hoewel daar bij moet worden 
aangetekend dat door een organisatorische onvolko-
menheid er door hen slechts vijf  vragenlijsten zijn in-
gevuld. De antwoorden op de vragen van het evaluatie-
formulier laten zien dat de Lotgenotendagen, zoals dat 
ook in het verleden het geval was, zeer worden gewaar-
deerd. In het navolgende worden per deelnemersgroep 
de bevindingen kort toegelicht. 

Evaluatie door de kinderen tot 12 jaar
De lotgenotendag in zijn geheel werd door de kinderen 
zeer hoog gewaardeerd met een gemiddeld rapportcij-
fer van 8,9 (vorig jaar was het rapportcijfer met 8,8 en 
het jaar daarvoor 9,1). Alle kinderen zijn mee geweest 
naar de dierentuin en dat bezoek werd door bijna 
alle kinderen beoordeeld als ‘leuk’ tot ‘heel erg leuk’. 
Slechts 2 kinderen waren iets minder enthousiast. Op 
de vraag hoe de begeleiders het hebben gedaan, was 
het gemiddelde oordeel ‘leuk’. Géén van de kinderen 
gaf  minder dan een ‘voldoende’. Op twee na hebben 
alle kinderen deelgenomen aan de ballonnenwedstrijd. 
De meningen over de vraag of  dat een goed idee was 
varieerden daarentegen iets meer; de gemiddelde waar-
dering lag tussen ‘voldoende’ en ‘leuk’. 
Voorts zijn enkele vragen gesteld over de website van 
de Lotgenoten Contactgroep en de Newsflash. De 
website is door iets minder dan de helft van de kinde-
ren wel eens bezocht. De Newsflash is door een 40% 
van de kinderen wel eens gelezen. Deze cijfers liggen 
aanmerkelijk hoger dan in het verleden. De beoordeling 
van website en Newsflash is (gematigd) positief. Tot 
slot is de kinderen gevraagd naar ideeën voor een vol-
gende lotgenotendag. Genoemd werden vooral zwem-
men (4x) en het houden van een speurtocht (2x) .

Evaluatie door de jongeren van 12 tot 16 jaar
De vijf  jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld 
hebben met een gemiddelde van 8,4 wederom een 
hoog rapportcijfer gegeven voor de dag als totaal; vorig 
jaar was dat rapportcijfer met 8,7 zelfs nog iets hoger. 
Alle jongeren hebben deelgenomen aan het kanoën. 
Iedereen gaf  de hoogst mogelijke waardering: ‘heel erg 
leuk’. Hetzelfde oordeel gaven op één na alle jongeren 
ten aanzien van de begeleiders van het kanoën. 
De Djembé-workshop werd met een gemiddelde 

tussen ‘voldoende’ en ‘leuk’ iets minder hoog gewaar-
deerd. Over de begeleider van de Djembé-workshop 
was echter iedereen zeer te spreken; allen gaven weder-
om unaniem de hoogst mogelijk waardering. Vier van 
de vijf  kinderen hebben deelgenomen aan de ballon-
wedstrijd; slechts één van hen vond het helemaal geen 
goed idee.  Ook aan de jongeren zijn enkele vragen 
gesteld over de website van de Lotgenoten Contact-
groep en de Newsflash. De website is door drie van de 
vijf  jongeren wel een bezocht en hun oordeel daarover 
is ‘leuk’. De Newsflash is door géén van de vijf  jonge-
ren wel eens gelezen. 

Evaluatie door de volwassenen 
In lijn met de rapportcijfers van de kinderen en de 
jongeren hebben ook de volwassen met gemiddeld 8,4 
(vorig jaar 8,3 en het jaar daarvoor 8,2) voor de lotge-
notendag in zijn geheel een hoog rapportcijfer gege-
ven. De inleiding van dr. John Ham en Jan de Lange 
werd door 95% als ‘goed’ of  ‘uitstekend’ beoordeeld. 
Dezelfde beoordeling kreeg de inleiding van Dr. Victor 
van der Hulst van 93% van de deelnemers. De overige 
deelnemers gaven als oordeel ‘voldoende’. 
Uit de beoordelingen van de acht workshops blijkt dat 
vooral workshops ‘Algemene informatie HME/MO’, 
‘Erfelijkheid en kinderwens’, de ‘Gespreksgroep jong-
volwassenen’ en de workshop voor de Belgische Lot-
genoten zeer goed zijn bevallen: 100% gaf  als oordeel 
‘uitstekend’ of  ‘goed’, onmiddellijk gevolgd door de 
workshops ‘Orthofix’ en ‘Oefentherapie Cesar/Men-
sendieck’ waarvoor respectievelijk 95% en 94% als oor-
deel ‘uitstekend’ of  ‘goed’ gaven. Van de deelnemers 
aan de workshop ‘Revalidatiebehandeling’ gaf  75% dat 
oordeel. De rij werd deze keer gesloten door de work-
shop ‘Gespreksgroep ouders’ waar toch nog altijd 75% 
als oordeel ‘goed’ of  ‘uitstekend’ gaf. Tot slot is ook de 
volwassen deelnemers gevraagd naar de kinderopvang, 
de catering, de accommodatie, de bereikbaarheid van 
de locatie, de organisatie van de dag, de Newsflash en 
de website. Voor alle onderwerpen geldt dat 90% of  
meer van de deelnemers het oordeel ‘uitstekend’ of  
‘goed’ heeft gegeven. Als suggesties voor workshops 
tijdens een volgende lotgenotendag zijn meegegeven: 
het omgaan met pijn van kinderen, kleine kinderen en 
ziekenhuisbezoek en een speciale workshop voor vrou-
welijke HME/MO-patiënten rond de thema’s seksuali-
teit, zwangerschap en bevalling. 

Frans Schelbergen
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VERSLAG VAN DE WORKSHOP
ALGEMENE INFORMATIE HME/MO

 Deze workshop werd in de middag van de lotgenoten-
dag twee maal gehouden. De workshop was bedoeld 
voor de mensen die nog maar kort betrokken waren 
bij onze Lotgenoten Contactgroep. Er waren echter 
ook mensen aanwezig die al langer deel uitmaken van 
onze groep. Maar dat was geen enkel probleem. Het 
doel van de workshop was om algemene informatie te 
geven over de lotgenotengroep zelf  en over de aandoe-
ning HME/MO in z’n algemeenheid. Maar vooral ook 
om de vragen te kunnen stellen. En blijkbaar sprak dit 
meer mensen aan.
De workshop begon met een uitleg over de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep. Er werd ingegaan op het 
ontstaan in 1997, de structuur en de activiteiten van de 
lotgenotengroep. Nadat hierover nog wat vragen ter 
verduidelijking werden behandeld, werd aan de hand 

van dia’s uitleg gegeven over de verschillende aspecten 
van de HME/MO. Zoals de verschijnselen, diagnos-
tiek, complicaties, erfelijkheidsaspecten en de behan-
deling. Er werden vragen gesteld en beantwoord en 
er werd volop gediscussieerd over de ervaringen met 
HME/MO door de aanwezigen. 
De informatie over de HME/MO die behandeld werd, 
is terug te vinden in het overzichtsartikel “Multiple 
exostosen, in kort bestek”, 2e herziene versie, juni 
2001. U kunt dit artikel vinden op onze website (www.
patientenbelangen.nl/hme.htm) onder de button artike-
len. Hier kunt u het artikel ook downloaden.

Jan de Lange

SCHOOL IN ACTIE 
VOOR HME/MO

Op donderdag 13 april 
2006 hield middelbare 
school ’t Hooghe Landt 
in Amersfoort haar 
jaarlijkse actiedag. Op 
deze dag werd er voor 
twee verschillende doe-
len geld ingezameld: 
‘Scholen op Bali’ en 
de HME/MO Lotge-
noten Contactgroep. 
De laatste onder de 
slogan: ‘Tot op het bot 
voor MO!’ De leerlingen bleken enorm creatief  in het 
bedenken van inzamelacties: van auto’s wassen, wafels 
bakken, sponsoring en wedstrijden. Er stond zelfs een 
gloednieuwe Mercedes voor de school waarin je je kon 
laten fotograferen voor een euro!
Na een dag hard werken werden de cheques uitgereikt 
aan de vertegenwoordigers van de gekozen doelen. 
Joran, mijn zoontje van vier jaar, die aanleiding was 
geweest voor de keuze van de HME/MO Lotgenoten 
Contacgroep, nam samen met mij de cheque in ont-
vangst. Het totaalbedrag voor de lotgenotengroep was 
maar liefst € 9.025,79! Ik ben uiteraard enorm trots op 
het behaalde resultaat! 
Natasja Schaake (moeder van Joran met HME/MO en  

docent aan ’t Hooghe Landt)

VERSLAG WORKSHOP 
ERFELIJKHEID EN 

KINDERWENS
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? Om die reden was deze workshop, 
geleid door mevrouw dr. Christi van Asperen, klinisch 
geneticus, verbonden aan de afdeling Klinische Gene-
tica van het LUMC in Leiden .
Allereerst heeft ze uitleg gegeven over de werkwijze 
van een erfelijkheidscentrum: waarvoor kun je er 
terecht en waar zijn de regionale centra. Als echtpaar 
kun je er ook terecht voor verdere informatie en bege-
leiding bij de vragen over de kinderwens wanneer één 
van het paar HME/MO heeft. Men kan uitleg geven 
over de aspecten van de erfelijkheid bij HME/MO die 
autosomaal dominant zijn.
Hierna werd het onderling gesprek geopend. Het bleek 
dat de deelnemers aan de workshop erg verschillend 
over de kinderwens bij HME/MO dachten. Er waren 
paren die er al helemaal uit waren en inmiddels kinde-
ren hadden, al dan niet met HME/MO. Het blijkt dat 
e.e.a. ook afhangt van de eigen ervaring met HME/
MO. Er werd aandachtig geluisterd naar elkaar en over 
en weer werden vragen gesteld. Na afloop kon gecon-
stateerd worden dat deze workshop goed was geweest 
om te luisteren en ook als informatie gebruikt kon 
worden voor die paren die nog niet klaar waren met de 
vraag van de kinderwens. We zijn van plan om in één 
van de komende Newsflashes wat meer aandacht aan 
dit vraagstuk te besteden.

Ghislaine Widera
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VERSLAGEN REGIOBIJEENKOMSTEN
De HME/MO Lotgenotengroep heeft in de 

Week van de Chronisch Zieken regionale bij-
eenkomsten voor lotgenoten gehouden. Van 
de vijf aangekondigde bijeenkomsten gingen 
er twee niet door: Zuid-Holland/Zeeland en 

Noord-Holland/Utrecht. Verslagen van de re-
gio’s die wel bij elkaar kwamen. 

Groningen Friesland en Drenthe
Twintig mensen kwamen dinsdagavond 14 november 
in Leek (Gr.) 20 mensen bijeen voor de vierde regiobij-
eenkomst in het Noorden. 
De meeste mensen kenden elkaar al van vorige bijeen-
komsten, zodat het voor velen een weerzien met oude 
bekenden werd. Er waren echter ook een aantal nieuwe 
gezichten. Na een kort voorstellingsrondje zochten 
de aanwezigen elkaar al snel op en werd er in kleinere 
groepjes veel bijgepraat en ervaringen uitgewisseld.
Zo werd er onder andere gesproken over de aanpak 
van bepaalde operaties en het verloop van de post-
operatieve periode. Ook de gang van zaken rondom 
opname en operatie kwam aan de orde. In een andere 
hoek kwamen werk en verzekeringskwesties aan bod en 
in weer een ander deel van de zaal werd gesproken over 
HME/MO en bevallen, corrigerende operaties etc. 
We konden op deze avond van alles aan de orde te stel-
len en daar is volop gebruik van gemaakt.  Het grote 
aantal deelnemers bevestigt dat we met deze regiobij-
eenkomst in het Noorden in een behoefte voorzien. 

Marion Post

Overijssel en Gelderland
Op de regiobijeenkomst van Overijssel en Gelderland 
waren zaterdag 11 november in totaal zeven mensen 
aanwezig. De deelnemers waren mensen met HME/
MO of  met een kind of  ander familielid met HME/
MO. 
In de gezellige koffiekamer van Centrum Samsara in 
Raalte konden de aanwezigen onder het genot van 
een kopje koffie/thee met cake op een ongedwongen 
manier met elkaar kennis maken. Door de verschillende 
ervaringen van een ieder met betrekking tot de HME/
MO bleek maar weer eens dat er aan gespreksstof  geen 
gebrek is. 

Hoe verschillend (huis-)artsen & specialisten bijvoor-
beeld met HME/MO omgaan, hoe en wanneer ze 
behandelen of  wanneer ze wel of  niet doorverwijzen, 
waren onderwerpen die veel  aan de orde kwamen. 
Hoe verschillend deelnemers hun aandoening erva-
ren was ook dit jaar weer een dankbaar onderwerp en 
kwam dan ook ruim aan bod. De informele sfeer van 
een regiobijeenkomst maakte ook dat juist daar ruimte 
voor was.  Je merkt dan dat zelfs 2,5 uur nog te kort is 
om dat wat er allemaal leeft onder de deelnemers met 
betrekking tot de HME/MO te bespreken. 
Hopelijk zien we volgend jaar deze deelnemers terug. 
Graag verwelkomen we dan ook nieuwe deelnemers. 
Voor dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagde 
regiobijeenkomst in Overijssel/Gelderland.

Hanneke Jonkman

Noord-Brabant en Limburg
De derde regriobijeenkomst van Noord-Brabant en 
Limburg was op donderdag 16 november in Nue-
nen. De avond trok elf  personen, waarvan er twee 
voor het eerst de bijeenkomst bezochten. Iedereen 

kan terugkijken op een informatieve en ook gezellige 
avond. Na de opening werd er natuurlijk gesproken 
over elkaars ervaringen. Het gesprek ging in eerste 
instantie over pijn en de bestrijding hiervan. Eén van 
de lotgenoten vertelde daarbij over op neurofeedback 
bij chronische pijn. 
(Voor meer info: www.neurofeedback.nl.)
Daarna ging het gesprek over het ‘omgaan’ met 
HME/MO. Het omgaan met tegenslagen en er toch 
weer sterk uitkomen. Voordat we er erg in hadden 
was het half  elf  en werd de bijeenkomst afgesloten.
De conclusie is dat je er nooit alleen voor staat: er 
zijn lotgenoten. Daarom hopen we iedereen weer 
terug te zien op de tiende lotgenotendag in juni 2007. 
Samen ervaringen en informatie delen.... het helpt! 

Richard Smolders
(Onze dank gaat naar de Tapperij die de zaal wederom gratis 
ter beschikking stelde)
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COLLECTIEVE ZORGVERZEKERINGXXXXXXXX
Goed nieuws voor 2007

 Begin 2005 hebben wij ons als Stichting Patiëntenbe-
langen Orthopaedie (SPO), resp. HME/MO Lotgeno-
ten Contactgroep aangesloten bij het Patiëntencollec-
tief. Dit collectief  bestaat uit 19 patiëntenorganisaties 
met in totaal 60.000 leden en heeft als doel om via 
onderhandelingen te komen tot collectieve zorgver-
keringen die rekening houden met de wensen van de 
verschillende patiënten. 

Onderhandelingen in 2006
Voor 2006 lukte het voor slechts 3 patiëntenorganisa-
ties collectieve zorgverzekeringspolis van Fortis ASR 
aan te bieden. De andere 16 niet, waaronder de SPO, 
niet.

SEZ adviespolis
Net als in 2006 kan in 2007 een advies op maat worden 
gevraagd aan het SEZ Deze service is gratis voor alle 
aangesloten leden van de SPO, waarvan de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep onderdeel is. Voor meer 
informatie: SEZ (0182-304488 of  www.sezbasisverze-
kering.nl). 

Nieuw: collectieve zorgverzekering bij Fortis ASR
Voor 2007 biedt Fortis ASR nu voor opnieuw 10 pa-
tiëntenorganisaties, waaronder de SPO, de mogelijkheid 
om deel te nemen aan hun collectieve zorgverzekering: 
de `Je voelt je beter polis`. Bij de keuze voor deze ver-
zekeraar is vooral gelet op de belangen van de gebrui-
kers van de zorg: een kwaliteitspolis met veel service. 
Een paar belangrijke voordelen op een rijtje:
- Volledige vergoeding eigen bijdrage medicijnen en 

hulpmiddelen 
- Korting en non-selecte toegang tot aanvullende ver-

zekering
- Het hele gezin profiteert van korting
- Kinderen tot 18 jaar gratis op de meest uitgebreide 

aanvulling meeverzekerd
- Volledige vergoeding second opinion

- Goede vergoedingen in de aanvullende pakketten, 
zoals: grote vrijheid in keuze complementaire genees-
wijze en therapieën

- Vergoedingsmogelijkheden jaarlijkse bijdrage patiën-
tenorganisatie 

- Alleen uw arts bepaalt welke medicijnen u gebruikt, 
niet uw apotheker)

- Vergoeding cursussen
- Goede dekking fysiotherapie
Vorig jaar kon iedereen moeiteloos overstappen op een 
andere verzekering. Dit jaar kunnen verzekeraars men-
sen met een chronische aandoening uitsluiten voor de 
aanvullende verzekeringen. Maar dat geldt niet voor de 
collectieve verzekering. Alleen voor de meest uitgebrei-
de tandartsverzekering worden gezondheidsgegevens 
gevraagd.

Lid van SPO
Als lid van de SPO kunt u deelnemen aan deze col-
lectieve verzekering. U ontvangt dan 10% korting op 
de basisverzekering en ruim 5% korting op alle aanvul-
lende verzekeringen. De premies en de polisvoorwaar-
den staan op onze website www.patientenbelangen.
nl/hme.htm of  www.hme-mo.nl. Daar kunt u ook een 
aanvraagformulier oproepen. 
Leden van de SPO hebben, als het goed is, persoonlijk 
een brief  ontvangen waarin het aanbod voor een col-
lectieve zorgverkering van Fortis ASR wordt gedaan.

Namens het bestuur van de Stichting Patiëntenbelan-
gen Orthopaedie en het bestuur van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep,
Jan de Lange, 
lid van het Dagelijks Bestuur van de SPO

Opzegtermijn zorgverzekering
Wanneer u een nieuwe zorgverzekering wilt kiezen, 
moet u tijdig de oude verzekering opzeggen. Het 
advies om dit te doen vóór 31 december. Aanmel-
den voor een nieuwe polis is mogelijk tot 1 februari. 
Deze polis geldt dan met terugwerkende kracht 
vanaf  1 januari 2007. De looptijd valt samen met het 
kalenderjaar.  (bron diabc november 2006)

Voor 1 december maken de zorgverzekeraars de 
nieuwe polissen met premies voor de zorgverzeke-
ring bekend. Tot 1 maart kunnen mensen met hun 
vragen, problemen en klachten rondom overstap-
pen terecht bij het Meldpunt Consument en Zorg 
van de NPCF. Het Meldpunt is te bereiken op 
telefoonnummer (030) 291 67 77 op werkdagen 
van 10.00 tot 16.00 uur. Om mensen bij hun keuze 
te helpen geeft de NPCF de brochure De juiste 
zorgverzekering kiezen uit. Deze brochure iste 
downloaden via de website www.npcf.nl. Hier kun-
nen mensen ook hun ervaringen melden op een 
vragenlijst.
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MOPPEN
Een man is op reis door de jungle, als hij bij een rivier 
komt. Hij vraagt aan een inboorling: ‘Ik wil graag wat 
zwemmen, maar er zitten hier toch geen krokodillen?’ 
De inboorling stelt hem gerust: ‘Nee, er zwemmen echt 
geen krokodillen.’ De man duikt in het water, komt 
boven, en vraagt toch nog: ‘Waarom zijn hier eigenlijk 
geen krokodillen?’ ‘Die waren er wel,’ zegt de inboor-
ling, ‘maar ze zijn laatst allemaal opgegeten door de 
piranha’s!’

Twee spoken zweven door een 
huis, als de ene zegt: ‘Pas op, 
je verliest je zakdoek.’ Zegt de 
andere: ‘Dat is geen zakdoek, 
dat is mijn zoontje!’

Een oud vrouwtje zit te vissen bij de sloot. Een man 
vraagt wat zij doet. ‘Ik probeer mijn toffee op te vissen 
die in het water is gevallen.’ ‘U mag wel een nieuwe van 
mij hebben’, zegt de man vriendelijk. ‘Dat is erg aardig 
van u, mijnheer.’, antwoordt de oude vrouw, ‘Maar 
weet u wat het is: mijn kunstgebit zit nog aan die toffee 
vastgeplakt.’

KINDERPAGINA
Een vrouw komt haar huis uit rennen en roept naar de 
vuilnisman: ‘Wacht, wacht, ik ben bijna te laat voor de 
vuilnis!’ Zegt de man: ‘Geen probleem, mevrouwtje, 
spring er maar bij hoor.’

BOTTENKRAKERS
1. Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien?
2. Wie loopt door de woestijn en kletst aan één stuk 

door?
3. Wat zegt een smurf  als hij zijn hoofd stoot?
4. Wat staat er op de grafsteen van een computerfreak?
5. De papa van Jantje heeft drie zoontjes: Kwik, Kwek 

en ........
6. Een dokter in Almere heeft een broer in Maastricht, 

maar die broer in Maastricht heeft geen broer in 
Almere. Hoe kan dat? 

Oplossingen:

1. Een dobbelsteen.
2. De beruchte rover Ali Bla Bla
3. ‘Oh nee, weer een blauwe plek!’
4. Game over
5. Jantje
6. Die dokter in Almere is zijn zus

INTERVIEW MET JORRIT
Dit keer een interview op de kinderpagina.

Vertel eens wat over jezelf ?
Ik heet Jorrit, ik woon in Venray (Limburg) en ben 6 
jaar. Ik zit in groep 3. Ik kan al een beetje lezen maar 
nog niet zo heel goed. Mijn juf  heet May. Ik heb twee 
grote broers, Paul en Mark

Hoe weet je dat je HME/MO hebt?
Dat hebben mijn ouders mij verteld.

Ken je andere mensen die HME/MO hebben?
Nee. Ik ben de enige in onze familie

Heb je wel eens last van je HME/MO en ben je 
wel eens geopereerd?
Nee

Wat vind je leuk en wat vind je niet leuk aan 
HME/MO hebben?
Ik vind het leuk dat ik nog geen last heb. Ik vind het 
niet leuk dat ik last ervan kan krijgen. Ook vind ik het 
vervelend dat die botbubbels er zitten.

Ben je wel eens op een lotgenotendag geweest en 
hoe vond je dat?
Ik ben nu één keer geweest. Ik vond het heel leuk om 
daar binnen en buiten te spelen en om daar te eten. 
Ook kon ik nu een keer zien welke andere mensen ook 
botbubbels hebben.

Heb je hobby’s en/of  doe je aan sport?
Ik zit op zwemles maar doe geen sport. Gym op school 
vind ik heel leuk. Ik zit ook op knutselen, met mijn 
broer Mark, dat vind ik heel erg leuk.

Jorrit, bedankt voor het interview.

Wie wil volgende keer een interview geven? Stuur mij 
even een mailtje, maar vraag wel toestemming aan je 
ouders! 

Wilja Brokking 
E-mail: brokkingenhofma@home.nl
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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 behandelend arts 
of  therapeut. Vragen kunt u stellen via ons secretariaat.
 
1. Onze dochter Sandy (14) heeft HME/MO. De laatste 

maanden blijft haar knie regelmatig vaststaan en kan ze hem 
daarna moeilijk weer buigen (erg pijnlijk). Ditzelfde heeft ze 
ook met haar lies, die regelmatig blijft vaststaan. Sandy is geen 
piepkind, maar tot huilens aan toe kan ze na enige tijd haar 
lies of  knie weer bewegen. Het vaststaan van knie of  lies, kan 
dit te maken hebben met de exostosen. En ja, hoe moet ik me 
dat dan voorstellen. Maurice Goris, vader van Sandy

De exostosen/osteochondromen rondom de knie en de 
heup kunnen leiden tot een bewegingsbeperking. Deze 
kan permanent zijn: dan zie je dat osteochondromen de 
bewegingsuitslag beperken: bijv. in de knieholte gelegen 
kan een osteochondroom het buigen van de knie beper-
ken doordat deze in de weg zit. Hetzelfde kan gebeuren 
in het heupgewricht. Daarnaast kan het zo zijn dat pezen 
en spieren net over een osteochondroom lopen of  net 
ervoor of  erachter. Bij het bewegen kunnen deze struc-
turen dan bijv. net verspringen over het osteochondroom 
en op die manier kan de beweging tijdelijk beperkt raken, 
hetgeen ook gepaard kan gaan met prikkeling van pezen 
en spieren en dus pijnklachten. De knie kan dan als het 
waren “op slot staan”, wat je bijv. ook bij een meniscus-
scheur in de knie vaak ziet. Als de pees dan weer op zijn 
plaats komt kan de knie weer volledig worden bewogen, 
maar vaak geeft dit dan ook enige tijd napijn door de ir-
ritatie van pezen en/of  spieren. Theoretisch kan het ook 
zijn dat zenuwen bijv. in de knieholte geïrriteerd raken 
door osteochondromen, m.n. tijdens activiteiten. Dit 
geeft vaak een echte verschietende zenuwpijn, hetgeen 
zeer gevoelig kan zijn. Bij het onderzoek door de arts is 
het van belang dat goed wordt gekeken naar evt. oste-
ochondromen die de klachten veroorzaken of  dat het 
probleem toch in het kniegewricht zelf  is gelegen (bijv. 
een meniscusscheur). Soms moet daarom MRI-onder-
zoek worden verricht.
Dr. John Ham, orthopedisch chirurg in het OLVG 
Amsterdam en voorzitter Medisch Advies Raad.

2. Onze dochter Sandy van 14 jaar sport graag, momenteel zit 
ze op voetballen, dat gaat redelijk. Kan het voetballen kwaad 
bij iemand met HME/MO? Voor haar knie gebruikt ze een 
rekverband. Is dit eigenlijk wel goed? Maurice Goris, vader 
van Sandy

Kinderen kunnen over het algemeen prima zelf  hun 
grens aangeven. Maar ze lopen ook soms wel risico’s. 

Voetballen is op zichzelf  al een belastende sport voor 
de knie, met of  zonder exostosen/ osteochondromen. 
Zeker op de leeftijd van 14 jaar waar het bot en kraak-
been substraat het toch al zwaar heeft kun je je afvra-
gen of  voetballen de meest optimale sport is voor uw 
dochter. Het neemt overigens niet weg dat het feit dat 
uw dochter er plezier aan beleeft zeer belangrijk is en 
gestimuleerd moet worden. Het één en ander maakt het 
dus niet makkelijk, maar wil je op safe spelen dan is het 
van belang waar exact het osteochondromen liggen en 
of  er, middels MRI-beeldvorming, verhoogde activitei-
ten waar te nemen zijn t.h.v. het kraakbeen substraat. 
Een rekverband kan soms wel wat steun geven. Sporten 
als zwemmen, fietsen e.d. worden over het algemeen 
langer volgehouden bij kinderen en ook volwassenen 
met HME/MO. Maar dit is een algemene opmerking en 
het kan per persoon verschillend zijn en hangt ook af  
hoeveel osteochondromen er zijn en waar ze zitten. 
Rudolf  van Schaik, fysiotherapeut en manueel 
therapeut te Eindhoven.

3. Wij zouden wel een genetisch onderzoek met DNA-analyse 
willen in ons gezin. Ik en twee van mijn drie kinderen hebben 
HME/MO. Ik vind het vooral van belang voor de toekomst 
van mijn dochter als zij zover zou zijn dat zij voor kinderen 
zou willen kiezen. Hoe gaat dat in z’n werk? Ria van B.

Het is goed mogelijk om erfelijkheidsonderzoek naar 
HME/MO te laten verrichten. Hierbij kan door middel 
van het onderzoeken van het DNA uit een bloedmon-
ster de diagnose HME/MO bevestigd worden. Hiervoor 
moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of  ortho-
pedisch chirurg. U kunt dan een afspraak maken met het 
regionaal erfelijkheidscentrum. HME/MO is een auto-
somaal dominante aandoening en hierover kunt u daar 
alle informatie krijgen. Bij een autosomaal dominante 
aandoening heeft een kind waarvan de vader of  moeder 
HME/MO heeft de kans van 50% om de aandoening 
ook te krijgen. Bij het erfelijkheidscentrum kunt u ook 
terecht voor gesprekken over de erfelijkheidsaspecten 
van de HME/MO. Bij dit centrum wordt een bloedmon-
ster afgenomen en dit wordt dan opgestuurd naar het 
DNA-laboratorium van de Stichting Klinisch Genetisch 
Centrum in Leiden. Hier wordt alle DNA-diagnostiek 
naar HME/MO voor Nederland uitgevoerd. De uitslag 
van het DNA-onderzoek kunt u na ongeveer 3 maanden 
verwachten. 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: 071-5276082. 
Voor informatie op internet kunt u ook terecht op www.
erfocentrum.nl Daar staat ook informatie op over Multi-
ple Osteochondromen en erfelijkheidsaspecten. JdL
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LOTGENOTENGROEPEN LEGGEN BASIS 
VOOR EUROPESE SAMENWERKING

HME/MO Lotgenotengroepen uit Groot Brittannië, Duitsland, België, Spanje en Nederland heb-
ben medio november in Antwerpen de eerste stap gezet naar Europese samenwerking. Het op 
te richten platform moet informatie over HME/MO bundelen en onderzoek naar de aandoening 
stimuleren. ‘Omdat het gaat om individueel kleine groepen en een zeldzame aandoening zijn 

onze patiënten gebaat bij een groter, internationaal netwerk.’

De wens voor een bijeenkomst van HME/MO-groe-
pen werd al in 2004 uitgesproken door Helen Small, 
Jan de Lange en Marion Post bij een bezoek van de 
Nederlandse lotgenotengroep aan de Britse evenknie. 
Nu was het dan zover. Vijf  lotgenotengroepen (som-
mige nog in oprichting) waren bij de eerste gezamen-
lijke ontmoeting op zaterdag 18 en zondag 19 novem-
ber aanwezig. Helaas moest de Franse delegatie op het 
laatste moment afzeggen. De Nederlandse lotgenoten-
groep trad in Antwerpen op als gastheer.
In zijn welkomstwoord sprak voorzitter Jan de Lange 
van de  HME/MO Lotgenoten Contactgroep van een 
bijzondere gebeurtenis. ‘Ik hoop dat we hiermee de 
basis leggen voor een sterke Europese samenwerking.’ 
Hij gaf  aan bij voorkeur te spreken van Multiple Oste-
ochondromas (MO, Engels).

Voorstellen
Eerst stelden de afzonderlijke lotgenotengroep zich 
kort voor. Uit de presentaties bleek dat het eerste MO-
contact voor zover bekend dateert van 1997 (in Groot 
Brittannië en Nederland). In Duitsland zijn lotgenoten 
sinds 2001 met elkaar in gesprek. In Spanje is pas een 
lotgenotengroep van start gegaan. Ook in België is 
sprake van lotgenotencontact, maar niet in een officiële 

context. Verder bleek dat de Spanjaarden ook contact 
hebben met lotgenoten in Italië. Of  er in andere Euro-
pese landen ook specifieke patiëntengroepen bestaan, is 
niet bekend. Afgevaardigden van de vijf  landen zullen 
de komende maanden proberen dat in kaart te brengen. 

Uit de diverse inleidingen kwam naar voren dat de roep 
om documentatie en onderzoek groot is, evenals een 
goed inzicht in de omvang van het aantal MO-patiën-
ten. Ook meer en betere samenwerking met en tussen 
medici en onderzoekers wordt op prijs gesteld. Verder 
bleek dat in sommige landen patiënten met MO tegen 
onbegrip in hun leefomgeving en zelfs tegen onbegrip 
in de medische wereld aanlopen. Aan de andere kant 
zijn er ook artsen en ziekenhuizen die zich verdergaand 
in MO specialiseren. 

Samenwerking
Op de tweede dag van de ontmoeting kwamen concre-
te voorstellen op tafel voor een samenwerking op Eu-
ropese schaal. Kwalitatief  goede informatievoorziening 
en een wetenschappelijk onderzoeksprogramma kosten 
veel geld. Budget is er niet, dus zal geprobeerd moeten 
worden om Europese subsidie aan te boren. De ver-
wachting is dat het een langdurend proces wordt.

De aanwezigen op de Europese bijeenkomst van MO-lotgenotengroepen: v.l.n.r. Ghislaine Widera (Nl), Jeffrey van der Ende (Nl), 
Lene Andersen (B), John Ruiter (Nl), Christine Spencer (GB), Helen Small (GB), Vincent Chardome (B), Katrien Moens (B), 
Eddy Schuer (B), Francisco Rodriguez (Sp), Katja Krüger (D), Jan de Lange (Nl), Christine Krüger (D), Ricardo Budiño Men-
duiña (Sp).
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De Nederlandse groep gaf  aan dat nieuwe organisatie 
geen nieuwe lotgenotengroep mag worden, maar zich 
moet beperken tot een Europese alliantie en zich op 
haar taken moet concentreren.

Afspraken
Tijdens vergadering werd een comité gevormd bestaan-
de uit Helen Small (voorzitter, UK), Katrien Moens (B) 
en Jeffrey van der Ende (NL). Het krijgt de opdracht 
de haalbaarheid en de financiering (voor in elk geval de 
eerstvolgende bijeenkomst) te onderzoeken. Ook moet 
het comité onderzoeken of  de organisatie zelfstandig 
of  in een groter verband (zoals Eurordis (European 
Organisation of  Rare Diseases) of  Orphanet (een 
– digitaal – platform voor zeldzame ziekten en aandoe-
ningen)) moet gaan opereren. 
Daarnaast is afgesproken dat leden van de diverse lot-
genotengroepen vanwege hun taalkennis op zoek gaan 
naar soortgelijke organisaties in landen die nog niet in 
kaart zijn gebracht. Met een geschatte dichtheid van 
1:50.000 lijkt het immers onwaarschijnlijk dat elders 
in Europa geen georganiseerde patiëntenactiviteiten 
plaatsvinden. Tussentijds opgespoorde groepen hebben 
de mogelijkheid vanaf  het begin van de oprichting te 
participeren.
De betrokkenen zullen over zes maanden de eerste 
concrete voorstellen schriftelijk aan de deelnemers 
rapporteren. Getracht wordt de diverse groepen eind 
2007 weer bij elkaar te laten komen en het streven is 
om daarbij het aantal landen te hebben uitgebreid voor 
zover er activiteiten zijn (gevonden) in de andere Euro-
pese landen.

Presentatie Nederlands onderzoek
Ook op de tweede dag heeft Jan de Lange een presen-
tatie gegeven over een deel van de resultaten van het 
onderzoeksproject in Nederland ‘MO en de gevolgen 
hiervan in Nederland’. In Nederland zijn voorlopige 
conclusies uit dit onderzoek gepresenteerd tijdens de 
lotgenotendagen in 2005 en 2006. Eind 2006 moet 
het onderzoek zijn afgerond en komen er publicaties 
beschikbaar. Beide onderzoekers willen met de uitkom-
sten van dit onderzoek proberen adviezen te formu-
leren m.b.t. de meest optimale operatieve en conser-
vatieve behandelingen van MO. De aanwezigen waren 
onder indruk van de presentatie en vonden dat dit 
soort onderzoek gestimuleerd zou moeten worden. In 
Duitsland is in een faculteit voor Psychologie een on-
derzoek gaande over psychische gevolgen van MO. De 
onderzoekers worden met elkaar in contact gebracht.
Op de tweede dag was er ook aandacht voor de 
Europese databank voor zeldzame ziekten en wees-
geneesmiddelen Orphanet. Deze is in 1997 gestart op 
initiatief  van Frankrijk, omdat er een gebrek was aan 
informatie over zeldzame ziekten. Orphanet is een da-
tabank en expertisecentrum waarbij deling van kennis 
centraal staat. De Europese Commissie heeft het initi-
atief  van Frankrijk overgenomen. Er doen nu 35 Eu-
ropese landen mee en op de databank-website (www.
orpha.net) is de informatie in 6 talen opgenomen. Het 
is de bedoeling van Orphanet om ook ondersteuning te 
bieden aan patiëntenverenigingen.

John Ruiter
(Dit is een beknopte weergave. Een uitgebreid verslag vindt u op 
onze website www.hme-mo.nl.)
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      GEEF DE PEN DOOR AAN…
   Een interview met Bas Jonkman 

Hoe oud ben je  en waar woon je?
Ik ben 17 jaar en woon in Wijhe.

Heb je zelf  HME/MO of  ken je iemand die het 
heeft in de familie?
Ik heb het zelf, mijn vader heeft het ook. En nog wel 
meer familieleden.

Weten je vriend(innen) dat je HME/MO hebt en 
hoe heb je dat uitgelegd?
Ja, ze weten dat ik niet zo goed kan sporten.

Wat vind je er zelf  van dat je HME/MO hebt?
Nu nog niet zo erg, nog niet echt last van.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die 
ook HME/MO hebben?
Niet overbelasten met sporten.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik ga naar de Landstede mbo, ik werk 4 dagen en ga 
1 dag naar school. Later wil ik iets in de detailhandel 
doen.

Wat is je leukste vak op school en welke het verve-
lendst?
Het leukste wat er is, is ict. Daar kun je spelletjes doen. 
Het vervelendst is Engels; dat kan ik niet zo goed.

Heb je hobby’s of  doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kan je niet door de hme-mo?
Ik dart veel, daarvoor heb ik op tafeltennis, tennis en 
voetbal gezeten. Met voetbal was ik niet zo goed, om-
dat ik niet zo hard kon rennen.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Op TMF kijk ik veel naar de nieuwste muziek, en op 
zondag altijd naar voetbal.

Welke zanger/zangeres of  band of  muziek hoor je 
het liefst?
Ik houd vooral van Nederlandstalig zoals Jan Smit.

Heb je (huis)dieren?  
Ja, ik heb een hond ze heet Mazzel en is inmiddels 
alweer 8 jaar.
  
Wat eet je het liefst en wat vindt je vreselijk vies?
Pizza vind ik lekker. Eigenlijk lust ik alles.

Aan wie geef  je de pen door……en waarom?
Ik geef  de pen door aan Joyce ter Vrugt, zij heeft ook 
HME/MO

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, Afdeling Pathologie, LUMC. 
Tel: 071-5266639, 
Email: p.c.w.hogendoorn@lumc.nl, 
j.v.m.g.bovee@lumc.nl 

GAAT U VERHUIZEN?
GEEF UW NIEUWE ADRES DAN DOOR AAN 

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