
Hereditaire Multiple Exostosen/
Multiple Osteochondromen
Lotgenoten Contactgroep Nederland

Van de redactie,

De tiende HME/MO Lotgenotencontactdag staat voor 
de deur. We hopen zaterdag 9 juni op de mytylschool 
‘Ariane de Ranitz’ in Utrecht weer veel mensen te mo-
gen ontmoeten. Een boeiend en (vergeleken met voor-
gaande jaren) bijzonder programma is voor deze dag 
op touw gezet. Meer informatie over de Lotgenotendag 
en de inleidingen, activiteiten en workshops leest u op 
pagina 21 en verder. Op pagina 27 vindt u het inschrijf-
formulier (let op: insturen voor 21 mei)

Maar er is meer nieuws. In het bestuur maakten twee 
nieuwe bestuursleden hun opwachting. Ook de kern-
groep kreeg versterking. Op pagina 6 en 7 stellen de 
nieuwe leden zich graag voor. Dan is er nog een nieuw 
gezicht: dat van Eelke Lemmens. Deze verpleegkundige 
van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis hoopt deze zo-
mer zijn opleiding tot nurse practitioner af  te ronden. 
Wat die functie voor HME/MO-patiënten inhoudt, 
vertelt hij op pagina 14. 
Nieuws is er ook van het digitale front. Het populaire 
digitale netwerk Hyves kent ook HME/MO-vrien-
denclub. Het aantal leden is nu nog wat beperkt, maar 
initiatiefneemster Chantal Beurskens hoopt dat deze 
Newsflash haar veel nieuwe vrienden oplevert. Lees 
haar motivatie op pagina 11. 
Terugblikken doen we ook: naar de kerst. De kerstactie 
van Basisschool De Bolleberg bracht een gift van 750 
euro. Meer hierover op pagina 9. Verder zijn er de vaste 
rubrieken, zoals de kinderpagina, de medische vraag-
baak e.a.
De redactie wenst u veel leesplezier. Samen met het be-
stuur en de kerngroep hopen we u te mogen begroeten 
op de lotgenotencontactdag op 9 juni in Utrecht!

De redactie

Contactgroep van lotgenoten met Hereditaire Multiple 
Exostosen/Multiple Osteochondromen en hun relaties. 
Onderdeel van Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie
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Zaterdag 9 juni tiende lotgenotendag in Utrecht

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

UITNODIGING 

VOOR DE TIENDE 

LOTGENOTENDAG 

ZATERDAG 9 JUNI

IN UTRECHT 

MEER INFO OP 

PAGINA 21 EV



COLUMN
Bevrijding 
Ik schrijf  nu al een aantal jaren in de Newsflash en steeds wist ik 
wel weer iets te vertellen wat te maken had met de HME/MO. 
Toch vind ik het moeilijk om voor deze keer een verhaal te schrij-
ven omdat alles wat ik meemaak al eens verteld is. Natuurlijk zijn 
er nieuwe situaties en situaties die altijd weer terug komen. Zoals 
een ziekenhuisbezoek wat me weer te wachten staat. De angst om 
de röntgenfoto’s te maken en te zien of  er iets niet goed is. Het 
onbegrip van mensen die niet begrijpen waarom ik de dingen doe 
zoals ik ze doe. Ik denk dat dat mijn leven lang zo zal blijven maar 
dat het ook een stukje van mezelf  geworden is waar ik vrede mee 
heb. 
Ik ben niet meer zo van slag. Misschien heeft dat wel te maken 
met ouder worden. Ze zeggen toch altijd dat als je ouder wordt, 
je ook wijzer wordt. Ik maak me in ieder geval niet meer zo druk 
om die dingen, terwijl ze eerder in mijn leven veel belangrijker 
voor me waren. Ik heb mijn draai gevonden met het accepteren 
van mijn lichaam. Vroeger vond ik mijn littekens heel lelijk. Ik heb 
nog overwogen om met plastische chirurgie mijn littekens weg 
te laten halen. De arts zei toen tegen mij: ‘Ik geef  je groot gelijk, 
want je bent een vrouw.’ Dat vond ik zo’n rare opmerking. Net 
alsof  mannen geen last kunnen hebben van hun littekens en net 
alsof  vrouwen er moeten zijn om mooi te wezen. 
Eigenlijk heeft zijn opmerking ervoor gezorgd dat ik geen ope-
ratie wilde. Ik wilde mezelf  accepteren zoals ik ben en dat is me 
ook gelukt. Soms, heel soms, baal ik er nog wel eens van, maar 
dat zijn zulke korte momenten dat ik eigenlijk kan zeggen dat ik 
heel gelukkig ben met mijn lichaam. Ik ken de signalen, ik weet 
meestal wanneer ik over mijn grenzen heen ga en ik ben heel blij 
met de dingen die ik kan. In plaats van naar de dingen te kijken 
die ik niet kan ben ik dus gaan kijken naar de dingen die ik wel 
kan. Dat is een hele opluchting voor mezelf, omdat het ruimte 
geeft. Een soort bevrijding van mijn eigen onzekerheid over mijn 
lichaam. Ik ben wie ik ben. En ja, ik heb HME/MO maar ik ben 
veel meer dan dat!

Groetjes Mascha 
(mascha@westwireless.nl). 
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Meld- en Adviespunt Indicatiestelling Leerling 
gebonden Financiering (LGF)
Ouders die voor hun kind een plek in het speciaal 
onderwijs of  leerling-gebonden financiering (Rugzakje) 
willen regelen, hebben veel klachten over het aanvragen 
van de indicatie bij de Commissie voor Indicatiestelling 
(CvI). 

Hiermee kunt u terecht bij het Meld- en Adviespunt 
Indicatiestelling LGF. Het zoekt oplossingen voor 
ouders en bemiddelt tussen hen en het CvI of  een 
Regionaal Expertisecentrum (REC). Het meldpunt is 
bereikbaar op tel. 030 – 291 66 36 op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 9.30 – 14.30 uur. 

Op zoek naar werk vanuit WAO, Wajong of  WAZ?
Misschien bent u één van de mensen die na een herbe-
oordeling met een re-integratie bezig is of  is geweest. 
Misschien hebt u zelf  het initiatief  genomen om 
weer op zoek te gaan naar werk. Het Breed Platform 
Verzekerden en Werk wil graag uw ervaring weten op 
website: www.bpv.nl

Leerlinggebonden Financiering
Op deze website vindt u informatie over Leerling-
gebonden Financiering in het mbo. U vindt hier de 
ministeriële subsidiecriteria, algemene informatie enz. , 
website: www.rugzakinmbo.nl



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

Tiende Lotgenotendag
Tien jaar geleden rond deze tijd waren we met een klein 
groepje bezig met de voorbereidingen voor een eerste 
lotgenotendag. Er was nog geen HME/MO-lotgeno-
tengroep maar als gevolg van de oproepjes van Marion 
Post was al wel een aantal namen en adressen van lot-
genoten bekend. We kwamen in die tijd bij elkaar in de 
hondentrainingsschool van Gerrie Barelds in Tynaarlo. 
De initiatiefgroep bestond uit Wil de Gries, Sonja van 
der Veen, Gerrie Barelds, Marion Post en Jan de Lange. 
We besloten om op 6 juni 1997 de eerste lotgenoten-
dag te organiseren. Wil de Gries had hiervoor een 
gratis grote feesttent kunnen regelen en op het grote 
grasveld van de hondentrainingsschool van Gerrie 
Bartelds werd deze opgezet. Er waren op deze eerste 
lotgenotendag al meteen 109 deelnemers. Tijdens deze 
lotgenotendag, waarbij velen voor het eerst een andere 
persoon met HME/MO ontmoetten, werd besloten 
om een lotgenotengroep op te zetten. Dat werd begin 
1998 gerealiseerd door de oprichting van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep Nederland als onderdeel van 
de Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie (SPO). 
Dat betekent dat we dit jaar onze tiende lotgenotendag 
houden en volgend jaar ons tienjarig bestaan als lotge-
notengroep vieren.
Voor onze tiende lotgenotendag hebben we een feeste-
lijk programma georganiseerd. U kunt hierover uitge-
breid lezen in deze Newsflash. Dit kunnen we organi-
seren dankzij de giften die we de laatste tijd mochten 
ontvangen en dankzij een aantal sponsors. Hiervoor 
zijn we hen zeer dankbaar. We hopen u zaterdag 9 juni 
allen te ontmoeten in de Mytylschool in Utrecht.

Sponsors voor tiende Lotgenotendag
De tiende Lotgenotendag op zaterdag 9 juni in Utrecht 
krijgt grotendeels een andere invulling dan de voor-
gaande negen keren. We hebben een aantal professio-
nele workshopleiders ingehuurd die samen een gezellig 
en zeer afwisselend programma verzorgen. Omdat dat 
(onvermijdelijk) hogere organisatiekosten met zich 
meebrengt, hebben we met succes een beroep kunnen 
doen op het bedrijfsleven om ons bij de organisatie 
financieel te ondersteunen. Toezeggingen kwamen 
er onder meer van Biomet (hoofdsponsor Stichting 
Patiëntenbelangen Orthopeadie), Friesland Foods en 
Hannink Makelaars & Taxateurs. Daarnaast had het 
bestuur al gelden gereserveerd uit een gift die vorig jaar 
van een particulier is ontvangen. We zijn de donoren 
zeer erkentelijk.

Mutaties bestuur
Helaas heeft Jeffrey van der Ende begin dit jaar beslo-
ten om te stoppen als penningmeester. Jeffrey heeft 
de afgelopen ruim twee jaar op zeer deskundige wijze 
onze financiën beheerd en als bestuurslid gefunctio-
neerd. We zijn hem hier erg dankbaar voor.
Gelukkig hadden we al weer snel een kandidaat gevon-
den voor het penningmeesterschap. Op onze vergade-
ring van zaterdag 24 maart heeft de kerngroep, zoals 
dat in ons huishoudelijk reglement is geregeld, in haar 
vergadering Ester Voorn uit Nijmegen benoemd als 
onze nieuwe penningmeester. Ester heeft ervaring met 
het beheer van financiën en wil graag samen met de 
andere bestuursleden en kerngroep haar schouders er 
onder zetten. 
Al eerder waren we van plan om het bestuur uit te 
breiden zodat we wat minder kwetsbaar zijn als er maar 
drie bestuursleden zijn. Daarnaast spelen het proces 
van professionalisering, dat we al een aantal jaren gele-
den hebben ingezet, en de toename aan werkzaamhe-
den voor het bestuur. Daarom is het goed om dit met 
meer personen te delen.
Dat is de reden dat het kerngroeplid John Ruiter zich 
op verzoek kandidaat heeft gesteld voor een bestuurs-
lidmaatschap. John is ook op 24 maart door de kern-
groep benoemd als bestuurslid met als portefeuille 
communicatie. John is van zijn beroep bedrijfsjour-
nalist en kan hierdoor zijn kwaliteiten ook ten dienste 
stellen aan onze lotgenotengroep. 
We zijn erg blij met onze twee nieuwe bestuursleden en 
wensen hen veel succes en sterkte met hun taken. Zij 
stellen zich elders in deze Newsflash aan u voor.
Verder is het goed in dit verband te melden dat al vorig 
jaar Jan de Lange heeft aangekondigd in 2008 te willen 
stoppen met het voorzitterschap. Hierna wil hij zich als 
bestuurlid bezig gaan houden met het onderzoek en de 
ontwikkelingen op het gebied van de HME/MO. 
We zoeken daarom naar een nieuwe voorzitter die lei-
ding wil geven aan de Lotgenoten Contactgroep en de 
organisatorische taken van Jan kan overnemen. Mocht 
u iemand in uw omgeving weten of  zelf  interesse heb-
ben in deze functie dan kunt u met Jan hierover contact 
opnemen.
Als ook deze mutatie in 2008 is gerealiseerd, zal het 
bestuur dan bestaan uit vijf  personen. Dat is ook het 
maximum zoals dit staat vermeld in ons huishoudelijk 
reglement.

Mutaties kerngroep
Ook in onze kerngroep hebben zich mutaties voorge-
daan. Er was al een vacature van Hanneke Jonkman. 
Hierover hadden wij u al in onze vorige Newsflash 
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geïnformeerd. Helaas heeft ook Gerlof  Borger te 
kennen gegeven te stoppen met zijn kerngroeplid-
maatschap. Gerlof  is iemand die vanaf  het begin van 
het bestaan van onze groep betrokken is geweest als 
kerngroeplid. Hij heeft verschillende taken vervuld. De 
laatste jaren verzorgde hij met name de coördinatie van 
catering op de lotgenotendag. Helaas was het voor hem 
niet mogelijk dit langer voort te zetten. Onze dank gaat 
uit naar Gerlof  waarin hij zich al die jaren voor onze 
lotgenotengroep heeft ingezet.
Door de overstap van John Ruiter naar het bestuur is 
ook op zijn plaats in de kerngroep een vacature ont-
staan.
Dat betekende maar liefst drie vacatures voor de 
kerngroep. Het is verrassend, want daar waar veel 
organisaties klagen over een gebrek aan vrijwilligers en 
het vinden van actieve leden, zijn we er binnen onze 
lotgenotengroep snel in geslaagd om ook voor deze 
vacatures drie kandidaten te vinden. We denken dat 
dit toch vooral te maken heeft met het feit dat wij een 
relatief  kleine groep zijn, waarbij de betrokkenheid ook 
zeer groot is.
Op 24 maart zijn in de kerngroep benoemd: 
- Anja Posthuma uit Zetten, zij zal de coördinatie van 

de catering ter hand nemen;
- Ineke Eisinga uit Emmen, zij zal zich richten op de 

jongeren binnen onze lotgenotengroep;
- Tanja Eisinga uit Schoonoord, het tweelingzusje van 

Ineke die zich samen met haar zus zal richten op de 
jongeren.

Het is erg fijn dat we met Tanja en Ineke hebben kun-
nen realiseren dat er wat ’verjonging‘ is gekomen in 
de kerngroep. Dat geeft ook een betere doorsnee van 
leeftijden van HME/MO’ers.
We zijn erg blij dat deze drie nieuwe kerngroepleden 
hun bijdrage willen leveren aan de activiteiten en de 
verdere ontwikkeling van onze HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep. We wensen hen alle succes toe.
Ook zij stellen zich aan u voor elders in deze News-
flash 

Postadreswijziging
In het kader van de verdere professionalisering en de 
toename van werkzaamheden voor onze lotgenoten-
groep hebben we samen met de SPO besloten om het 
postadres van onze groep te wijzigen en hiervoor het 
postadres van de SPO te gebruiken.
Dat betekent dat post aan onze HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep vanaf  heden gestuurd kan worden aan: 
Postbus 125, 6930 AC Westervoort. Ook het adres 
van onze Postbankrekening is inmiddels verhuisd naar 
dit adres. Dit is voortaan: Girorekening 4338569 (niet 
gewijzigd) t.n.v. SPO-HME/MO-lotgenotengroep te 
Westervoort.

Bureauwerkzaamheden
Een ander gevolg van de professionalisering en toe-
name van werkzaamheden heeft er in geresulteerd dat 
we vanaf  februari 2007 met de SPO één uur bureau-
werkzaamheden als betaalde inzet hebben afgespro-
ken. Uiteraard is er veel meer werk dan dat ene uur 
maar dat zal zoals altijd gelukkig uitgevoerd worden 
als vrijwilligerswerk door de verschillende kerngroep-
leden, bestuursleden en andere vrijwilligers. Dit ene 
uur wordt door onze secretaris Marion Post ingevuld. 
Bij de SPO zijn drie medewerkers aangesteld op het 
bureau. Een office manager (26 uur) een bureaumede-
werker informatiedesk (15 uur) en Marion voor 10 uur 
als administratief  bureaumedewerker. Nu zal zij voor 
negen uur werken ten behoeve van de werkzaamheden 
van de SPO en voor één uur specifiek ten behoeve van 
de HME/MO Lotgenoten Contactgroep. We vinden 
dit een prima zaak en zullen met elkaar bekijken hoe dit 
werkt en na een jaar evalueren en mogelijk met bijstel-
lingen komen.

Gift Bolleberg
Vorig jaar hadden wij al een aantal giften ontvangen 
waar wij u van konden berichten in onze vorige News-
flashes.
Aan het eind van het jaar vielen we weer ‘in de prijzen’. 
Op  basisschool ’De Bolleberg‘ in Baarlo is ten be-
hoeve van onze HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
een Kerstactie gehouden. De familie Broos heeft zich 
hier zeer voor ingezet. Op 19 december 2006 mochten 
we maar liefst € 750,- in ontvangst nemen. Fantastisch 
om te ervaren dat alle geledingen van deze school zich 
hebben ingespannen om dit waar te maken. We zijn 
de school bijzonder dankbaar met deze prachtige gift. 
Elders in deze Newsflash kunt u een verslag lezen van 
de Kerstactie in De Bolleberg door Jolanda Broos.

Topreferentiefunctie OLVG
Wij kunnen u melden dat er met de ontwikkelingen in 
het kader van de verdere ontwikkeling van de topre-
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ferentiefunctie HME/MO in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG) in Amsterdam goede voortgang is 
gemaakt. Er zijn de afgelopen tijd veel klinische lessen 
gehouden door dr. John Ham over HME/MO. Ook 
over verdere afstemming zijn gesprekken gevoerd. We 
merken dat de communicatie en de afstemming tussen 
de verschillende afdelingen duidelijk is verbeterd. Een 
groot probleem op dit moment is nog steeds de lange 
wachtlijst voor een operatie. Met name voor kinderen 
die veel pijn hebben, is dit naar ons idee onacceptabel. 
Hier is het OLVG het met ons eens. Er zal op korte 
termijn geprobeerd worden om dit te verbeteren. In 
het OLVG wordt inmiddels zonder enige twijfel de 
grootste groep patiënten met HME/MO behandeld. 
Op dit moment zijn 184 patiënten (kinderen en volwas-
senen). In een recent gesprek dat wij hadden met de 
bedrijfsleider van de afdeling orthopedie en dr. John 
Ham is er afgesproken dat het plan voor een verbete-
ring van de organisatie voor HME/MO-patiënten in 
het OLVG voor de zomervakantie gereed zal zijn. Dit 
zal gebeuren in het kader van het afstuderen van Eelke 
Lemmens, in opleiding tot Nurse Practioner. Hierover 
kunt u een verhelderend interview lezen met Eelke in 
deze Newsflash. Na de zomer wordt er, in overleg met 
ons, een definitief  plan gemaakt. Voor dit plan wordt 
subsidie aangevraagd in het kader van een zorgver-
nieuwingsproject bij een zorgverzekeraar. Dit soort 
projecten scoort meestal nogal hoog bij de verzekeraars 
in het kader van kwaliteitsverbetering en efficiëntie. 
Bij toekenning van de subsidie zal in 2008 uitvoering 
gegeven worden aan de plannen.

Jaarverslag 2006 en Activiteitenplan 2007
Deze beide stukken zijn gereed en geven een prima 
beeld van wat we hebben gedaan afgelopen jaar en 
dit jaar van plan zijn. In deze Newsflash is een korte 
samenvatting opgenomen en op onze website kunt u 
de documenten in zijn geheel lezen.

Tienjarig bestaan en wetenschappelijk congres
Zoals al even genoemd onder de 10e lotgenotendag 
is het de bedoeling dat wij in 2008 ons tienjarig be-
staan vieren als HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
Nederland. Hiervoor hebben we op dit moment de 
volgende plannen:
- op de vrijdag voorafgaand aan de lotgenotendag 

willen we een Europees wetenschappelijk congres 
houden. Het plan is om dit congres te houden in het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Hier-
voor zullen we specialisten en onderzoekers op de 
verschillende aspecten van HME/MO uitnodigen 
om een inleiding te houden en nodigen wij betrok-
ken specialisten en onderzoekers uit om dit jubileum 
congres bij te wonen. Inmiddels is hiervoor al een 

congrescommissie actief. Naast sponsoring en deel-
nemersbijdragen hebben we een deel van de ontvan-
gen giften hiervoor gereserveerd.

- Op de zaterdag na het congres zullen we uitbundig 
onze jaarlijkse lotgenotendag vieren. Op het pro-
gramma voor deze dag komen we t.z.t. terug.

- We zijn bezig om een voorlichtingsfilm/DVD te 
ontwikkelen voor verschillende doelgroepen over 
de HME/MO. Ons is gebleken dat hiervoor veel 
belangstelling bestaat. Deze voorlichtingsfilm zal als 
een co-productie samen met het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis gemaakt gaan worden. Het maken van 
deze film is kostbaar maar dankzij de gift van vorig 
jaar van de school ’t Hooghe Landt in Amersfoort 
denken we dat dit haalbaar moet zijn. Het plan is 
om volgend jaar u allen tijdens de lotgenotendag een 
exemplaar van de film/DVD cadeau te kunnen doen. 
Ook voor deze activiteit is al een werkgroep hard aan 
het werk. Momenteel wordt gewerkt aan het schrijven 
van een scenario.

Hartelijke groet,
het bestuur, 
Ester Voorn, penningmeester
Marion Post, secretaris
John Ruiter, communicatie
Jan de Lange, voorzitter

Orthopedisch schoeisel
Zorgverzekeraars Univé, VGZ en Achmea bieden 
hun verzekerden vanaf  januari 2007 de mogelijk-
heid aangepaste confectieschoenen te kiezen uit 
moderne schoencollecties. Tot voor kort konden 
dragers van orthopedisch schoeisel alleen terecht 
bij een orthopedisch schoenmaker. Nu kunnen 
dragers van orthopedisch schoeisel ook terecht bij 
schoenenzaken met het Podopoint keurmerk. Daar 
kunt u nu ook schoenen naar uw smaak kopen.

Wie orthopedische schoenen draagt die door de 
zorgverzekeraar zijn betaald, kunnen met een ver-
wijzing van de behandelend arts naar een erkende 
voetspecialist (registerpodoloog). Bij een Podo-
point-winkel kunnen schoenen worden uitgezocht. 
De winkelier zorgt samen met de podoloog voor 
aanpassing van de schoenen. Meer informatie: 
www.podopoint.nl.
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NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR
Twee nieuwe leden hebben per 24 maart hun opwachting gemaakt in het bestuur. Hieronder 

stellen ze zich graag voor.

Ester Voorn
Met veel plezier ben ik ingegaan op de uitnodiging van 
de HME/MO Lotgenoten Contactgroep om als pen-
ningmeester het bestuur versterken. Mijn naam is Ester 
Voorn en ik ben 38 jaar. Ik woon in Nijmegen. Met 
mijn man Joop heb ik twee kinderen, Dave (11 jaar) en 
Thomas (9 jaar). Ik ben geboren met HME/MO en 
heb het geërfd van mijn vader. Onze oudste zoon heeft 
ook HME/MO.
Ik hoop als bestuurslid bij te dragen aan de belangen-
behartiging van HME/MO-patiënten. De aandoening 
verdient wat mij betreft meer bekendheid. Ik ervaar in 
de praktijk nog wel eens moeilijkheden en onbegrip 
rondom HME/MO. Het is soms moeilijk om uit te leg-
gen wat HME/MO precies is, wat het met je doet en 
wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
Ik heb twee keer een lotgenotendag bijgewoond. De 
eerste keer samen met mijn man Joop. De andere keer 
keer is Dave ook mee geweest. Ik vond het beide keren 
erg confronterend, te meer omdat ik voor mezelf  niet 
wilde weten dat ik HME/MO had. Nu ik leer het voor 

mezelf  te accepteren, 
ga ik er wat gemak-
kelijker mee om. Want 
naarmate je ouder 
wordt, kun je dan 
wel doen of  je niets 
hebt, in het dagelijkse 
leven loop ik echter 
wel steeds vaker tegen 
de beperkingen aan. 
Vooral ook voor Dave 
vind ik het belangrijk 
dat we samen goed 

over HME/MO kunnen praten. Kun je ervaringen 
delen, dan sta je er nooit alleen voor. Dat is ook waar 
het in het lotgenotencontact omdraait. Daarom vind ik 
het bestaan van de contactgroep erg belangrijk. Dat ik 
daarbinnen via het penningmeesterschap mijn cijferma-
tige hobby mag uitvoeren, geeft me extra motivatie om 
de bestuurstaak op me te nemen. 

Ester Voorn

John Ruiter
Mijn naam is John 
Ruiter en ik ben 42 jaar 
geleden geboren met 
HME/MO. Sinds 2000 
ben ik aangesloten bij 
de HME/MO Lotge-
noten Contactgroep. 
Ik woon samen met 
Agnes Eisses in Raalte. 
We hebben geen kinde-
ren. Mijn hobby’s zijn 
fietsen, fotograferen en 
vrijwillig landschaps-
beheer. 
De afgelopen twee jaar was ik lid van de kerngroep. 
Het is een enthousiaste club van mensen, die prettig 
met elkaar met samenwerken. Bij iedereen staat het 
belang van HME/MO’ers en hun verwanten voorop. 
Daarin zit de kracht van onze lotgenotengroep. Zeker 
gelet op het zeer beperkte aantal patiënten met HME/
MO nemen we een bijzondere positie op het gebied 
van belangenbehartiging. Met een zeer informatieve 
website, stimulering van en betrokkenheid bij medisch 
onderzoek en lotgenotencontact zijn we als relatief  
kleine club in staat bijzondere prestaties te leveren. 

Binnen het bestuur neem ik de communicatie voor 
mijn rekening. Enerzijds willen we HME/MO-pa-
tiënten bereiken die niet bij onze contactgroep of  de 
Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie zijn aangeslo-
ten. Vaak zijn ze onbekend met het lotgenotencontact. 
Ze kunnen doorgaans op slechts zeer beperkte schaal 
hun ervaringen delen, terwijl het toch mensen zijn in 
wie we een deel van ons zelf  en onze verwanten her-
kennen en andersom. Anderzijds blijkt uit de praktijk 
dat niet iedereen in de medische zorg bekend is met 
HME/MO. 

Communicatie over HME/MO en de Lotgenoten 
Contactgroep is daarom voor HME/MO-patiënten 
en hun verwanten meer dan wenselijk. Daarnaast blijf  

ik me onverminderd inzetten voor de Newsflash en 
andere communicatie-uitingen van de HME/MO Lot-
genoten Contactgroep. 
Vanuit de kerngroep heb ik me altijd met veel plezier 
ingezet in de activiteiten van de Lotgenoten Con-
tactgroep. Als bestuurslid wil dat plezier en dat en-
thousiasme graag voortzetten. Samen met de overige 
bestuursleden, de kerngroep, de Medische Advies Raad 
en iedereen die een band heeft met de Lotgenoten 
Contactgroep. 

John Ruiter
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NIEUWE KERNGROEPLEDEN STELLEN ZICH VOOR
De kerngroep van de HME/MO Lotgenoten Contactgroep heeft zich per 24 maart versterkt met 

drie nieuwe leden. Hieronder stellen ze zich graag voor.

Tanja Eisinga
Ik ben Tanja Eisinga. Sommige lezers kennen mij 
misschien al van de mailgroep. Ik ben 22 jaar oud 
en woon in Schoonoord (Drenthe) samen met mijn 
vriend. Ik heb HME/MO in een ernstige vorm, net als 
mijn tweelingzus, mijn vader, oom, tantes, neefjes en 
nichtjes. In het dagelijks leven studeer ik aan de PABO. 
Ik wil juf  worden. Mijn hobby’s zijn lezen, compute-
ren, winkelen, etc.
In het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam 
ben ik al een paar keer geopereerd. Bij het verschijnen 
van deze Newsflash revalideer ik na een heupopera-
tie. Ik hoop weer minder pijn te hebben bij alles wat 
ik doe. Nadat ik eind 2006 had meegewerkt aan een 
interview over HME/MO op Radio Winschoten (het 
geluidsfragment is te beluisteren op www.hme-mo.nl) 
heb ik aangegeven meer voor de lotgenotengroep te 
willen doen. 

Toen me een tijdje geleden werd gevraagd of  ik samen 
met mijn zus tot de kerngroep wilde toetreden, was 
ik meteen enthousiast. Ik wil graag wat meer doen 
voor deze groep en er meer bij betrokken raken. Dit is 
dan een mooie kans. Mijn doel is om ook voor kin-

deren/jongeren meer 
te organiseren, regelen 
en er contact ermee te 
hebben. Dus zeg maar 
het jeugdbeleid voor 
bijvoorbeeld lotgeno-
tendag enz. Op jongere 
leeftijd had ik niet door, 
maar nu merk ik hoe 
belangrijk deze groep is. 
Dat wil ik de jongeren 
laten merken.

Tanja Eisinga

Ineke Eisinga
Ik ben Ineke Eisinga, ik ben 22 jaar 
en woon sinds anderhalf  jaar samen 
met mijn vriend in Emmen. Ik ga één 
dag per week naar school en werk 
vier dagen in een activiteitencentrum 
voor verstandelijk en meervoudig 
gehandicapten. Ik heb HME/MO, 
al sinds ik mij kan herinneren,  net 
als mijn vader en mijn tweelingzus. 
Samen met mijn zus ben ik lid gewor-
den van de kerngroep. 

De afgelopen jaren heb ik veel mee 
gemaakt. 
Ik heb vrij veel beperkingen door 
mijn HME/MO en ik heb al meerdere 
operaties ondergaan. Ik heb in die 
periode veel steun gehad aan de lotge-
notengroep. Nu hoop ik ook wat voor 
anderen te kunnen betekenen, en dan 
vooral natuurlijk ook voor de jongeren. 
Ik heb er erg veel zin in.

Ineke Eisinga

Anja Posthuma
Mijn naam is Anja Posthuma en sinds kort ben ik lid 
van de kerngroep. Samen met mijn man en onze vier 
kinderen (één zoon en drie dochters) woon ik in Zet-
ten in de Betuwe. Van jongs af  aan heb ik HME/MO 
(al wist ik niet dat het zo heette). Zelf  had ik ‘bobbels’ 
en veel neefjes en sommige nichtjes ook. Rond mijn 
zesde jaar ben ik voor het eerst geopereerd en in de 
jaren daarna moest ik regelmatig naar het ziekenhuis. 
Na mijn achttiende werd het gelukkig wat rustiger. 
Helaas ben ik één van de weinige pechvogels waar-
bij een osteochondroom kwaadaardig is geworden. 

Inmiddels zes jaar geleden bleek er wat mis te zijn 
in mijn linkerbovenarm. Een grote operatie volgde, 
maar ondertussen was ik flink geschrokken. Gelukkig 
gaat het nu weer goed en wordt er jaarlijks een scan 
gemaakt om de alles in de gaten te houden.
Van onze kinderen hebben de drie meiden HME/MO. 
Mijn oudste dochter is al een aantal malen geope-
reerd en heeft op beide armen een Orthofix gehad. 
De dochter daarna is nog maar één keer geopereerd 
(en mag binnenkort voor de tweede keer). De jongste 
dochter is nog niet geopereerd, maar dat gaat zeker 
nog komen. Toen de exostose in mijn arm begon op 
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te spelen, hoorde ik voor het eerst van de Lotgenoten 
Contactgroep.  Omdat ik eigenlijk niet zoveel wist 
over die ‘knobbels’ die bij ons in de familie zaten, ben 
ik eerst begonnen informatie te verzamelen. Eindelijk 
wist ik nu ook hoe ‘het’ heette. De eerste lotgenoten-
dag was een openbaring voor me. Allemaal mensen met 
rare botten en ze waren niet eens familie! Ook voor de 
kinderen was er veel herkenning. We waren het erover 
eens: dit was voor herhaling vatbaar!
Sindsdien zijn we vaker geweest en ervaren dat het 
prettig is om informatie te krijgen van mensen die 
weten waar ze over praten. Bij de voorbereiding van de 
Orthofix-operatie van onze dochter was het prettig dat 
er mensen hun ervaringen daarmee wilden delen. 
Al een tijd geleden had ik aangegeven  wel eens iets 
voor de kerngroep te willen doen en  op een verzoek 
om mee te gaan draaien heb ik deze keer ja gezegd. Ik 
hoop met plezier mijn steentje bij te kunnen dragen 
aan de vele dingen die de Lotgenoten Contactgroep 
organiseert. 

Anja Posthuma

KORTE BERICHTEN
Ombudsman
Bij de Stichting ‘De Ombudsman’ werken juristen 
en juridisch medewerkers die gespecialiseerd zijn op 
verschillende terreinen. Al meer dan 30 jaar komt de 
stichting op voor uw recht. Hiervoor onderzoeken en 
beoordelen onze juristen of  wet- en regelgeving wel 
ten goede komt aan de burgers, website: www.deom-
budsman.nl

Nationaal Panel Chronisch zieken & gehandicapten
Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicap-
ten (NPCG) verzamelt gegevens over zorg- en leefsitu-
atie van mensen met een chronische aandoening of  
handicap. De hiermee verkregen gegevens zijn landelijk 
representatief, en bruikbaar voor ontwikkelen, monito-
ren en evalueren van beleid ten aanzien van chronisch 
zieken en gehandicapten, website: www.nivel.nl/npcg.

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

ZATERDAG 9 JUNI 
10 UUR

TIENDE LOTGENOTENDAG IN 
MYTYLSCHOOL 

‘ARIANE DE RANITZ’,
IN UTRECHT.

INTERESSANTE 
INLEIDINGEN, 

VELE WORKSHOPS EN  
ACTIVITEITEN VOOR JONG EN 

OUD. 
KOM OOK! 

OPGAVEFORMULIER IN DEZE 
NEWSFLASH

COLLECTIEVE 
ZORGVERZEKERING

Eind vorig jaar heeft iedere begunstiger van de SPO 
(Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie) en dus 
ook van de HME/MO Lotgenoten Contactgroep als 
onderdeel van de SPO een brief  gekregen met een 
aanbieding voor een collectieve zorgverzekering. In 
deze brief  werd uitleg gegeven over het aanbod van 
deze collectieve zorgverzekering bij Fortis ASR. Dit 
resultaat konden wij u aanbieden omdat wij ons hebben 
aangesloten bij het Patiëntencollectief  waar negentien 
patiëntenorganisaties deel van uitmaken. Deze onder-
handelingen zijn via dit collectief  gevoerd. 
Het aanbod is voor 202 van de 1700 begunstigers van 
de SPO aanleiding geweest om een offerte aan te vra-
gen bij Fortis ASR. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd 
in het afsluiten van veertien polissen voor in totaal 22 
personen (verzekerden). Geen echt hoog aantal maar 
ook aan het eind van dit jaar bestaat weer de mogelijk-
heid om een polis af  te sluiten. We weten natuurlijk 
niet wie deze veertien zijn en hoeveel mensen van de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep er bij zitten. 
Gedurende de looptijd van dit eerste jaar zullen we 
vanuit het Patiëntencollectief  weer verder in gesprek 
gaan met Fortis ASR om te zien hoe alles verloopt. We 
proberen zeker ook om verbeteringen en mogelijke uit-
breidingen tot stand te brengen in het huidige aanbod. 
Hebt u een polis afgesloten en wilt u uw ervaring met 
ons delen dan horen we dat graag. Ook suggesties voor 
verbeteringen zien we graag tegemoet.

Namens het bestuur,
Jan de Lange
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DE BOLLEBERG DONEERT 750 EURO
De HME/MO Lotgenoten Contactgroep heeft eind 2006 een gift van 750 euro ontvangen van 
Basisschool De Bolleberg in Baarlo (L). Jolanda Broos, moeder van twee HME/MO-patiëntjes, 

vertelt hieronder hoe de gift tot stand is gekomen. 

€ 603 ingezameld. De OR rondde het bedrag naar 
boven tot € 700. Later die avond kreeg ik thuis nog een 
telefoontje dat de overblijfmoeders het bedrag zouden 
aanvullen tot 750 euro!

Overhandiging 
Op donderdag 21 december zouden de HME/MO-
patiëntjes Noud en Ankie Broos tijdens de kerstviering 
dit bedrag symbolisch overhandigen aan de voorzitter 
Jan de Lange van de HME/MO Lotgenoten Contact-
groep. Maar een week voor deze uitreiking kregen we 
bericht van het OLVG in Amsterdam dat Ankie op 
21 december opgenomen zou worden en op 22 decem-
ber aan haar been geopereerd zou worden. Dat bete-
kende dat Noud alleen de cheque zou overhandigen.
Halverwege de kerstviering kondigde schooldirecteur 
Piet van Wegberg de overhandiging van de cheque aan. 
Noud gaf  symbolisch de waardebon van € 750 aan 
Jan de Lange, voorzitter van de HME/MO Lotgeno-
tengroep. Hij bedankte natuurlijk alle kinderen, hun 
ouders, de schoolleiding, de leerkrachten, de OR en de 
overblijfmoeders hartelijk voor deze fantastische gift. 
‘Prachtig dat alle kinderen van De Bolleberg door al-
lerlei activiteiten zo’n groot bedrag hebben ingezameld. 
Na alle informatie die jullie over HME/MO hebben 
gekregen is De Bolleberg de enige school in Nederland 
waar de leerlingen zoveel van deze aandoening afwe-
ten’, aldus Jan. Met de toezegging dat de gift prima 
besteed wordt, kon Jan de cheque dankbaar mee naar 
de lotgenotengroep nemen.’

Jolanda Broos, een trotse moeder 

‘Eind november 2006 ontstond bij de ouderraad (OR) 
op basisschool de Bolleberg in Baarlo (Limburg) het 
idee om de kerstactiviteiten te koppelen aan een goed 
doel. Aangezien onze beide kinderen HME/MO-
patiënten zijn, heb ik voorgesteld om geld voor de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep in te zamelen. 
Nadat ik uitgelegd had wat HME/MO is, wat de lotge-
notengroep allemaal doet voor de patiënten en dat deze 
groep erg afhankelijk is van giften, was iedereen erg 
enthousiast.
 
Kunstwerkjes
Tijdens de kerstcrea-ochtend op 14 december konden 
leerlingen allerlei knutselwerkjes maken. Het werd een 
gezellige ochtend en iedereen deed erg zijn best om een 
mooi kunstwerkje te maken. Vijf  dagen later werd van 
vijf  tot zes uur een kerstinstuif  gehouden, waarop alle 
ouders, opa’s en oma’s en oud-leerlingen deze kunst-
werkjes konden bewonderen.
Ook kreeg iedereen de gelegenheid om een gift te doen 
in de daarvoor bestemde collectebussen die bij de 
ingangen van elk lokaal stonden. Het was mooi om te 
zien hoe enthousiast de leerlingen waren en van alles 
bedachten om geld in te zamelen. Sommigen speelden 
op een instrument en haalden hiermee geld op. Een 
schilderij dat een paar leerlingen uit groep 8 hadden 
gemaakt, werd tijdens een veiling bij opbod verkocht 
door de OR-voorzitter Cor Blom. Het schilderij bracht 
een lieve 40 euro op. 
In totaal werd tijdens deze kerstinstuif  in één uur tijd 

Noud Broos (m) overhandigt de cheque
aan voorzitter Jan de Lange (r) van de lotengenotengroep.

De kinderen van basisschool De Bolleberg knutselden van alles 
voor het goede doel. 
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LAAT GEZONDHEID GEEN SPELBREKER 
ZIJN BIJ KOPEN HUIS

Speelt een chronische ziekte of medisch dossier een rol bij het kopen van een huis? Je zou den-
ken van niet. Gek genoeg kan een ziekte waar iemand in het dagelijks leven weinig last (meer) 
van heeft, dan toch dwarszitten. Ook mensen die erfelijk belast zijn met een bepaalde aandoe-

ning, kunnen tegen verrassingen aanlopen. Hoe zit dat en wat is er aan te doen? 

Om een huis te kopen hebt u een hypotheek nodig. Bij 
de meeste hypotheken wil de bank dat u een overlij-
densrisicoverzekering afsluit. En daar zit het knelpunt 
voor mensen met een gezondheidsprobleem. Een over-
lijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat er geld vrij-
komt als de verzekerde overlijdt. De verzekeraar gaat 
daarom na hoe gezond u bent. Hij bepaalt vervolgens 
of  hij u accepteert en zo ja, hoe hoog de premie wordt. 
Hoe hoger het risico, hoe hoger de premie. Hierdoor 
kunnen uw maandlasten een stuk hoger worden.
Is het risico voor de verzekeraar te hoog, dan kunt u 
geweigerd worden voor de verzekering. Dat betekent: 
geen hypotheek en geen huis. Gelukkig zijn er alter-
natieve hypotheekvormen én geldverstrekkers die net 
iets soepeler zijn met het verplichten van een overlij-
densrisicoverzekering. Ook zijn er verschillen tussen de 
verzekeraars. Hieronder volgen enkele tips.

Kies het bedrag verstandig 
Soms stelt de bank eisen aan de hoogte van het bedrag 
dat u moet verzekeren. Daarnaast heeft u hier zelf  een 
keuze in. Sommige mensen verzekeren het hele hypo-
theekbedrag, anderen zo min mogelijk. Door het be-
drag waarvoor u zich wilt verzekeren handig te kiezen, 
verbetert u uw kansen om de verzekering te krijgen. 
Want hoe hoger het bedrag, hoe meer de verzekeraar 
wil weten over uw gezondheid.

Boven de 160.000 euro (vragengrens, dit bedrag wordt 
in de loop van 2007 aangepast) mogen verzekeraars 
veel meer vragen stellen over uw gezondheid, en wordt 
vaak medisch gekeurd. Dit kunt u vermijden door het 
bedrag zo te kiezen dat je voldoende verzekerd bent, 
maar wel onder de vragengrens blijft.

Geen spaarhypotheek
Hypotheekadviseurs adviseren veel mensen een 
spaarhypotheek. Maar dit is geen handige hypotheek-
vorm voor mensen met een gezondheidsprobleem. De 
overlijdensrisicoverzekering is ingebouwd in de hypo-
theek. Dus als de verzekeraar u niet accepteert, krijgt 
u de hypotheek niet rond. Hypotheekvormen waarbij 
de verzekering apart wordt afgesloten zijn flexibeler. U 
kunt dan variëren met de hoogte van het bedrag dat u 
verzekerd wilt hebben én met welke verzekeringsmaat-
schappij u in zee gaat.

Gezondheidsverklaring is cruciaal
Voor mensen met een medisch verleden is erg be-
langrijk om de gezondheidsverklaring zorgvuldig in te 
vullen. Lees goed wat je wel of  niet moet vertellen. Dit 
kan het verschil maken tussen wel of  niet geaccepteerd 
worden voor een verzekering. Heeft u bijvoorbeeld 
erfelijkheidsonderzoek laten doen? Dan hoeft u dat 
onder de 160.000 euro niet te vertellen.

De tips op een rijtje 
- kies een flexibele hypotheekvorm 
- zoek naar hypotheekverstrekker die soepel is met 

overlijdensrisicoverzekeringen 
- vergelijk de prijzen van verschillende verzekeraars 
- neem eventueel de vragengrens als bovengrens voor 

het bedrag dat u verzekert 
Hebt u nog vragen over een huis kopen, flexibele 
hypotheekverstrekkers en uw levensverzekering? Bel 
de Helpdesk van BPV&W: 0900-4800300 (30ct/m). 
Of  lees meer in de brochure ‘Huis en gezondheid’ van 
BPV&W en Vereniging Eigen Huis.

© Marjon Schoneveld, Breed Platform Verzekerden en 
Werk, december 2006

KORTE BERICHTEN
Ernstig pijn
De introductie van deze site zegt genoeg: ‘De website 
is er, omdat er zoveel mensen zijn die voortdurend pijn 
lijden. En die meer willen weten over pijnbestrijding. 
Uiteraard is het onmogelijk om alle aspecten ervan hier 
te behandelen. De bedoeling is dat u beseft dat er in 
de meeste gevallen wel degelijk iets aan pijn te doen is’ 
Er staan ook tips om bijvoorbeeld het gesprek met een 
arts goed te laten verlopen, website: www.ernstigepijn.
nl

Zorgkiezer
Op deze site is alle informatie te bekijken over de 
gezondheidszorg. U kunt zoeken op behandeling, 
specialisme, verzekeraar en naam. Binnenkort worden 
ook tandartsen en fysiotherapeuten toegevoegd. Verder 
kunt u alle polissen en premies van de ziektekostenver-
zekeraars met elkaar vergelijken, website: www.zorgkie-
zer.nl
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NIEUW: HME/MO’ERS ZOEKEN HYVES-VRIENDEN
Naast een e-mailgroep en een MSN-groep is er sinds kort een derde digitaal netwerk voor HME/
MO-patiënten. Het gaat om Hyves. Het initiatief voor de Hyves-groep HME/MO is afkomstig van 

Chantal Beurskens. Newsflash legde haar vier vragen voor.

Wat is Hyves?
Chantal: ‘Hyves is een online sociaal netwerk, net als 
bijvoorbeeld MSN Spaces en Schoolbank.nl en ont-
leent zijn naam aan het Engelse hives (bijenkorven). 
De bedoeling is om op een eenvoudige manier contact 
te onderhouden met vrienden en kennissen, maar ook 
om nieuwe mensen te leren kennen. Via Hyves kun je 
een weblog bijhouden, foto’s en video’s delen en met 
mensen met dezelfde interesses in contact komen. Ook 
de minister-president zit op Hyves. Ik kom sinds augus-
tus 2006 op Hyves. Na verloop van tijd merkte ik dat er 
naast persoonlijke Hyves ook Hyves-groepen zijn. Een 
Hyves-groep is een verzamelplaats voor mensen met 
dezelfde interesses. Dit kan een gedeelde hobby zijn, 
maar er zijn ook Hyves-groepen voor Amsterdammers, 
middelbare scholen, bedrijven, etc. Deelnemers kunnen 
tips, ervaringen en andere dingen delen.’

Waarom heb je een Hyves-groep opgericht?
Chantal: ‘Ik wil een plek op internet creëren waar de 
jeugd met HME/MO elkaar kan treffen. Omdat ik 
besef  dat je hier correct mee moet omgaan, heb ik 
contact opgenomen met Marion Post, secretaris van de 
HME/MO-Lotgenotengroep. Ze vertelde dat tijdens 
de afgelopen lotgenotendag al het idee was geopperd 
om op Hyves iets te doen voor de jeugd tot onge-
veer 21 jaar met HME/MO. Als blijkt dat in andere 
leeftijdscategorieën ook behoefte is, kan er altijd een 
Hyves-groep worden aangemaakt. Overigens zijn het 
bestuur en de kerngroep van de HME/MO Lotgeno-
ten Contactgroep op geen enkele wijze betrokken bij 
deze Hyves-groep.’
 
Welke rol kan Hyves vervullen in het lotgenoten-
contact?
Chantal: ‘Hyves kan voor iedereen een andere rol 
vervullen in het lotgenotencontact. Je kunt er stukjes 
schrijven, vragen stellen, foto’s en video’s delen, polls 
aanmaken. Wil je een röntgenfoto delen, wil je vertellen 
over je aanstaande vakantie, wil je ervaringen over een 
ziekenhuis delen of  wil je gewoon iets kwijt. Het kan. 
Het hoeft niet altijd over HME/MO te gaan. Het gaat 
bij ons immers wel meer dan om alleen die ‘rare botjes’.
MSN’en gaat via de zogeheten chat, Hyves is blijvend. 
Je berichten zijn en blijven zichtbaar voor meerdere 
mensen. Iedereen kan zien wie lid is van een groep, 
maar alleen de leden kunnen de inhoud bekijken. Daar-
naast kun je zelf  bepalen waar en wanneer je op Hyves 

aanwezig bent en de berichten leest. Lig je bijvoorbeeld 
in het ziekenhuis en je wilt dat aan je Hyves-vrienden 
laten weten dan kan dat met één berichtje. Heb je een 
vraag over hoe anderen met dingen omgaan dan maak 
je bijvoorbeeld een poll aan. Ook het delen van foto’s 
en filmpjes gaat erg eenvoudig.
Hoe je je ook voelt, er is altijd iemand die naar je 
‘luistert’. Het is prettig om eens iets te schrijven tegen 
mensen die begrijpen wat je bedoelt zonder dat iemand 
zich daarover ongemakkelijk hoeft te voelen. Je kunt 
je hart luchten zonder rekening te houden met de 
mensen direct om je heen. Daarnaast hebben anderen 
misschien ideeën waar je zelf  of  je omgeving nooit op 
gekomen zou zijn.’
 
Hoe kunnen belangstellenden zich aansluiten?
Chantal: ‘De groep is nog niet zo actief. Ik hoop dat dit 
artikel de Hyves-groep bekendheid geeft. Als je tot de 
doelgroep behoort, kun je voor aanmelding een mail 
naar mij, de beheerder, sturen: ch8ntal@hotmail.com. 
Je krijgt dan een uitnodiging tot deelname. Voor leden 
gelden de algemene gebruiksvoorwaarden van Hyves. 
Daarbij ga ik ervan uit dat we respectvol met elkaar 
omgaan. Deelname aan Hyves is gratis.’

John Ruiter

De pagina van de Hyves-groep HME/MO op het internet.  
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BELANGENBEHARTIGING HME/MO BLIJFT 
GEWAARBORGD BIJ LOTGENOTEN CONTACTGROEP 

De HME/MO Lotgenoten Contactgroep kwijt zich uitstekend van haar taak als belangenbeharti-
ger en informatiebron voor HME/MO-patiënten en hun verwanten. Dat mag je concluderen als 

je het Jaarverslag over 2006 en het Activiteitenplan voor 2007 bekijkt. Beide staan integraal op 
onze website www.hme-mo.nl. Wij beperken ons hieronder tot de hoogtepunten. 

De jaarlijkse Lotgenotendag werd zaterdag 10 juni in 
Utrecht voor de negende keer gehouden, deze keer met 
156 bezoekers. Er waren inleidingen van orthopedisch 
chirurg dr. John Ham en onderzoeker en contact-
groepvoorzitter drs. Jan de Lange over eerste resultaten 
van hun onderzoek naar HME/MO en de gevolgen 
hiervan in Nederland en van dr. Victor van der Hulst 
over beeldvormende technieken bij diagnostiek rond 
HME/MO. Verder waren er uiteenlopende workshops, 
zoals Orthofix, Cesar- en Mensendieck oefentherapie, 
Revalidatiebehandeling en Erfelijkheid en kinderwens. 
Voor de kinderen was er een apart programma. Voor 
kinderen tot 7 jaar was er kinderopvang met onder an-
dere Djembé (trommelen). Kinderen van 7 t/m 12 jaar 
bezochten de dierentuin in Amersfoort. De tieners tot 
circa 18 jaar gingen eerst kanoën om vervolgens deel te 
nemen aan een workshop Djembé spelen. 

Negen lotgenotendagen tot dusver betekent dat voor 
zaterdag 9 juni 2007 de tiende Lotgenotendag op 
het programma staat, (bijna) traditiegetrouw weer in 
Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. Vanwege het 
tweede lustrum willen bestuur en kerngroep er dit jaar 
een bijzonder feestelijke dag van te maken. Meer daar-
over elders in deze Newsflash.
In 2007 ronden dr. John Ham en drs. Jan de Lange hun 
onderzoek af  naar ‘HME/MO en de gevolgen daarvan 
in Nederland’. De verwachting is dat de resultaten het 
tot nu gevoerde beleid zullen ondersteunen. Daarnaast 
gaat de Contactgroep waar nodig invulling geven aan 
knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen. In 
2007 vindt ook verdere ontwikkeling van het kinder- en 
jeugdbeleid plaats. Bedoeling is dat er beleid wordt ge-
schreven voor onderscheidende groepen in de leeftijds-
groepen tussen 0 en 18 jaar. 

Giften
Wij stonden in 2006 in de warme belangstelling van 
gulle gevers en sponsorprojecten. Van deelnemers aan 
de Rally Amsterdam-Dakar, de Actiedag van scho-
lengemeenschap ’t Hooghe Landt in Amersfoort en 
Kerstactie van basisschool De Bolleberg in Baarlo, 
alsmede door een gift van een particulier ontvangt de 
lotgenotencontactgroep enkele duizenden euro’s. 
Het bestuur en de kerngroep willen een deel van deze 
sponsorgelden gebruiken voor de productie van een 

voorlichtingsfilm over de aandoening HME/MO met 
als doelgroep onder meer lotgenoten, familie, eerste-
lijnsverzorgers en schoolbegeleiders. Wellicht kunnen 
bezoekers van de Lotgenotendag in 2008 (bij het tien-
jarige bestaan van de contactgroep) de première van de 
film beleven. 

Europees lotgenotencontact
In november 2006 trad onze contactgroep in Ant-
werpen op als gastheer voor een bijeenkomst van 
lotgenotengroepen uit Groot-Brittannië, Duitsland, 
België, Spanje en Nederland. Behalve dat de groepen 
met elkaar kennis hebben gemaakt, is er ook gekeken 
naar mogelijke samenwerking in de toekomst. Er is een 
werkgroep gevormd die de behoeften en mogelijkhe-
den in kaart gaat brengen. Het is de bedoeling dat de 
groepen komend najaar weer bij elkaar komen. 
Het afgelopen jaar is ook intensief  contact geweest met 
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Hier 
wordt een relatief  grote groep HME/MO-patiënten 
behandeld. In de gesprekken heeft het OLVG toege-
zegd te gaan werken aan verbetering van problemen 
waar deze patiënten tegenaan lopen, onder meer op 
het punt meerdere bezoeken voor één onderzoek. Het 
ziekenhuis heeft ondertussen een nurse practitioner 
aangesteld die een taak gaat vervullen bij de consulten 
van HME/MO-patiënten en bij de contacten van deze 
patiëntengroep met diverse afdelingen. 
Verder is vermeldenswaard dat in SPO-verband een 
collectieve ziektekostenverzekering met Fortis ASR tot 
stand is gekomen. Dat betekent dat leden van de SPO 
aantrekkelijke korting krijgen en non-selecte toegang 
hebben tot het ruime aanbod aanvullende verzekerin-
gen van deze verzekeraar. 

Wat was in 2006 en wat blijft in 2007
- lotgenotencontact in verschillende vormen;
- ondersteuning van en aansluiting bij SPO;
- ondersteuning van en bijdragen aan de Medische 

Advies Raad;
- informatievoorziening aan beroepsgroepen;
- communicatie via informatiefolders, HME/MO 

Newsflash, HME/MO-website;
- inzet, enthousiasme en collegialiteit bij bestuur en 

kerngroep. 
John Ruiter



Newsflash voorjaar 2007 HME/MO Lotgenoten Contactgroep 13

Leiden: Promotie dr. Liesbeth Hameetman
Op 26 april a.s. zal de promotie tot Doctor aan de Uni-
versiteit Leiden plaatsvinden van Liesbeth Hameetman. 
Sommigen herinneren zich haar vast nog wel, omdat 
zij een aantal keren een bijdrage heeft geleverd aan 
onze lotgenotendagen en zij heeft gepubliceerd in onze 
Newsflash. Liesbeth heeft haar promotieonderzoek uit-
gevoerd op de afdeling Pathologie van het Leids Uni-
versitair Medisch Centrum. Haar promotor is prof. dr. 
P.C.W. Hogendoorn, die ook lid is van onze Medisch 
Advies Raad. Haar onderzoek richtte zich op de rol van 
EXT en groeifactor regelkringen in osteochondromen 
en de progressie naar secundaire perifere chondro-
sarcomen. Zij heeft met haar medeonderzoekers met 
name de osteochondromen die als sporadische oste-
ochondroom voorkomt onderzocht. Dit worden ook 
wel solitaire osteochondromen genoemd. Dit is geen 
erfelijke en/of  multiple vorm, maar iemand kan slechts 
één solitaire osteochondroom ontwikkelen. Zij heeft 
aangetoond dat er ook in deze sporadische osteochon-
dromen sporen van het EXT1-gen voorkomt. Dit is 
één van de twee genen (EXT1 en EXT2) die ook bij 
HME/MO de oorzaak vormt van de ziekte. U begrijpt 
dat dit een erg ingewikkeld onderzoek is waar Liesbeth 
zich mee bezig heeft gehouden. Maar het geeft wel 
aan dat er interesse is in deze moeilijke materie en dat 
dit erg belangrijk is voor de verdere ontrafeling van 
de functie van de EXT-genen in het onderzoek naar 
kraakbeentumoren. Dat is hiermee in een stroomver-
snelling geraakt. 
Op onze website treft u onder het kopje artikelen en-
kele publicaties over deze ontwikkelingen van de hand 
van Liesbeth maar ook van prof  Pancras Hogendoorn 
en dr. Judith Bovée die eerder in onze Newsflash zijn 
verschenen. 
We zijn ook blij dat dr. Judith Bovée voor ons een 
inleiding zal verzorgen op de komende lotgenotendag. 
Hier zal zij naast de algemene aspecten van de patho-
logie ook verder ingaan op de stand van zaken van het 
onderzoek op de afdeling pathologie van het LUMC.

Nieuwe onderzoeker
Liesbeth Hameetman heeft inmiddels een andere baan 
als onderzoeker in het LUMC. Op de afdeling Patholo-
gie van het LUMC is een nieuwe onderzoeker (post-
doc) werkzaam die samen met dr. Judith Bovée en prof. 
Pancras Hogendoorm en zijn onderzoeksgroep het 
onderzoek naar de osteochondromen voortzet. Dit is 
Christine Reijnders. Zij zal ook het materiaal voor on-
derzoek gaan verzamelen en af  en toe bij de operaties 
van dr. John Ham in het OLVG zijn. Er is een nieuw 

onderzoeksprojectplan gemaakt en momenteel wordt 
dit beoordeeld door de Medisch Ethische Toetsings 
Commissie van het OLVG alvorens er mee gestart 
wordt. Christine Reijnders zal aanwezig zijn op onze 
komende lotgenotendag om kennis te maken met de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep.

EuroBoNeT
In de vorige Newsflash werd 
al even gesproken over het 
nieuwe Europees onderzoeks-
netwerk wat zich bezig houdt 
met zeldzame bottumoren, 
zoals HME/MO. Inmiddels 
krijgt dit netwerk meer vorm 
en inhoud. Prof. dr. P.C.W. 
(Pancras) Hogendoorn van 
de LUMC is de coördinator van dit netwerk. Ook is 
er een website ontwikkeld. Het adres hiervan is: www.
eurobonet.eu

Antwerpen/Amsterdam
Het onderzoeksproject van dr. Wim Wuijts van de 
afdeling medische genetica van de Universiteit Antwer-
pen om de verschillen tussen verschijnselen (fenotypen) 
van de EXT1 en de EXT2 (de genen die HME/MO 
veroorzaken) te onderzoeken staat ook in de startblok-
ken. Dit onderzoek zal in samenwerking met dr. John 
Ham in het OLVG uitgevoerd worden. Het is erg inte-
ressant om te zien of  er verschillen zijn en als dat zo is 
hoe die verschillende vormen van HME/MO zich dan 
openbaren. Hiermee kan dan mogelijk in de toekomst 
bij de diagnostiek rekening gehouden worden.

De gevolgen van HME/MO
Het onderzoeksproject ’Hereditaire Multiple Exos-
tosen/Multiple Osteochondromen en de gevolgen 
hiervan in Nederland‘ waaraan velen van u hebben 
meegedaan, bevindt zich een de afrondende fase. De 
laatste analyses worden gemaakt en de relaties tussen 
de verschillende gegevens worden statistisch onder-
zocht. We zijn al begonnen het afsluitend artikel van dit 
onderzoek te schrijven. In de loop van dit jaar worden 
verschillende publicaties verwacht. Dit onderzoekspro-
ject wordt uitgevoerd door dr. John Ham en drs. Jan 
de Lange. De statistische analyses worden door drs. 
Frans Schelbergen uitgevoerd. Voor de uitvoering van 
dit onderzoek is subsidie verkregen van de Stichting 
Anna-Fonds.

Jan de Lange

ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGEN OP HET 
GEBIED VAN HME/MO
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EELKE LEMMENS ONDERZOEKT BETERE 
HME/MO-ZORG IN ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS
Met ruim honderdtachtig patiënten heeft het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amster-
dam verreweg de meeste HME/MO’ers onder behandeling. Ze zullen in toenemende mate te 
maken krijgen met een nurse practitioner. Eelke Lemmens (28) is die nurse practitioner. Een 

nadere kennismaking met hem is dus op zijn plaats. 

Nurse practitioner in opleiding luidt zijn volledige 
functie, maar als alles goed gaat, verdwijnt de toevoe-
ging ‘i.o.’ in juli a.s. Eelke werkt sinds het begin van zijn 
opleiding tot verpleegkundige in 1996 in het OLVG. Ja-
renlang was hij stoma- en incontinentieverpleegkundige 
bij de afdeling Urologie, totdat hij in september 2005 
overstapte naar de afdeling Orthopedie. ‘Toen ben ik 
ook begonnen met mijn opleiding nurse practitioner’, 
vertelt Eelke. ‘Een nurse practitioner of  NP is een 
verpleegkundige die extra opleidingen heeft gevolgd op 
zowel het medische als een verpleegkundige vlak.’

De afdeling Orthopedie heeft twee jaar geleden ver-
sterking van een NP gekregen om met name de zorg 
over de patiënten met een heup- of  knieprothese over 
te nemen van de orthopedisch chirurg. ‘De bedoeling 
is dat straks de orthopedisch chirurg nog steeds de 
diagnose stelt en de operaties uitvoert, maar dat de NP 
voor deze patiënten alle overige polibezoeken doet, 
röntgenfoto’s beoordeelt en – in de toekomst – visites 
loopt op de verpleegafdelingen en het beleid bepaalt’, 
aldus Eelke.
Daarnaast kan de NP ook voor andere groepen patiën-
ten de zorg overnemen van een arts. ‘Er zijn bijvoor-
beeld ziekenhuizen waar de NP de gehele begeleiding 
voor patiënten met heupdysplasie heeft overgenomen 
van de medisch specialist. Het voordeel voor de patiën-
ten is dat zij een vast aanspreekpunt hebben voor vra-
gen, klachten, problemen etc. De NP is in dat geval de 
spin in het web en ziet de patiënt pre- en postoperatief  
in zowel de polikliniek als in de kliniek. Maar voorop 
staat dat we nog steeds verpleegkundige zijn.’

Stroomlijnen
Eelke is onlangs door Jules de Vet, bedrijfsleider 
Orthopedie van het OLVG, en dr. John Ham, ortho-
pedisch chirurg in het OLVG, benaderd om te bekij-
ken of  de zorg aan de HME/MO-patiënten beter kan 
worden gestroomlijnd. ‘Dat gebeurt mede op verzoek 
van het bestuur van de HME/MO Lotgenoten Con-
tactgroep. Enkele klachten zijn dat patiënten met deze 
aandoening vaak lang moeten wachten op een afspraak, 
dat polikliniekafspraken niet goed op elkaar aansluiten 
en dat de wachttijden voor operaties lang zijn.’
Welke rol de NP in het zorgproces rondom HME/MO 
krijgt, is volgens Eelke nog niet duidelijk. Hij verwacht 

wel dát de functionaris een rol krijgt. ‘Het OLVG 
vervult voor de patiëntengroep een belangrijke rol, met 
medisch specialist John Ham voorop. Hij heeft speci-
fieke deskundigheid en verricht op dit terrein veel werk 
en onderzoek. Ik kan me voorstellen dat een NP in de 
toekomst ook voor HME/MO-patiënten een contact-
persoon wordt, die vragen over operaties en klachten 
etc. in behandeling kan nemen.’
Eelke vervolgt: ‘Ik moet eerlijk bekennen dat ik – net 
als vele anderen – tot voor kort niet wist wat de aan-
doening inhield. Kennisoverdracht zal daarom nog 
verder gestalte moeten krijgen. De afdeling Orthope-
die heeft een eigen nieuwsbrief. We gaan daarin zeker 
aandacht besteden aan HME/MO, zodat ook andere 
verpleegkundigen er meer over te weten komen. Bij 
de kennisoverdracht aan medisch specialisten binnen 
en buiten het ziekenhuis is denk ik een belangrijke rol 
voor John Ham weggelegd.’

Nurse practitioner Eelke Lemmens van het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis: ‘...één HME/MO-spreekuur met alle disciplines...’
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HME/MO-spreekuur en wachttijden
Op redelijk korte termijn moeten de eerste resultaten 
van Eelkes inzet zichtbaar worden. Soms gebeurt het 
dat HME/MO-patiënten (uit heel Nederland) voor 
verschillende afspraken op verschillende poli’s op ver-
schillende dagen naar Amsterdam moeten reizen. ‘Die 
afspraken kunnen beter en vlotter op elkaar worden af-
gestemd. Volgens planning moeten daar in de loop van 
dit jaar al verbeteringen in zichtbaar zijn’, aldus Eelke.
Als het aan hem ligt komt er een HME/MO-spreekuur 
waarbij alle disciplines zijn betrokken. ‘Ik bedoel daar-
mee dat er op een vast moment in de week, bijvoor-
beeld de vrijdagmiddag, de orthopedisch chirurg, de 
orthopedagoog, de anesthesist en de radioloog spreek-
uur houden voor HME/MO’ers. Alle afspraken kun-
nen dan in één keer worden gepland. Wat mij betreft 

heeft in verband met de soms lange reisafstand van de 
patiënt de middag de voorkeur.’

Wat meer tijd vergt, is volgens Eelke het oplossen van 
de wachttermijn voor een operatie. Eelke: ‘De wacht-
tijden zijn inderdaad lang, maar het lastige is dat daar 
niet een-twee-drie iets aan te doen is. Wel kunnen we 
de communicatie over deze wachtlijsten verbeteren. 
Ongetwijfeld zijn er ook op andere terreinen onder-
werpen waarmee we onze zorg en dienstverlening aan 
HME/MO-patiënten kunnen verbeteren. Daarom is 
het van belang dat de HME/MO Lotgenoten Contact-
groep continu input geeft voor eventuele verbeterpun-
ten. Dan kunnen we zoveel mogelijk aan wensen van 
patiënten voldoen.’

John Ruiter

NIEUWS VAN DE MSN-GROEPEN
Sinds 2004 bemiddelt de HME/MO Lotgenoten Con-
tactgroep in het tot stand brengen van lotgenotencon-
tact via MSN. Deze activiteit is specifiek bedoeld voor 
onze jeugdige lotgenoten. Er drie leeftijdsgroepen: 
basisschoolleeftijd, 12-16 jaar en 16+.
Het doel van dit initiatief  is om kinderen en jongeren 
met HME/MO op een laagdrempelige manier met 
elkaar in contact te brengen of  reeds eerder opgedane 
contacten tijdens een lotgenotenbijeenkomst te onder-
houden. MSN is een berichtenservice via internet. Het 
gebruik van dit programma heeft een enorme vlucht 

genomen en met name kinderen en jongeren gebruiken 
MSN heel veel.
In alle drie leeftijdscategorieën hebben we al een aantal 
deelnemers met elkaar in contact kunnen brengen., 
maar er kunnen zeker nog meer bij. De werkwijze die 
we voor de aanmelding hanteren staat in deze News-
flash in de oproep voor de MSN-contacten vermeld. 
Als u denkt dat dit MSN-contact ook voor uw kind 
leuk en geschikt zou zijn, lees dan de oproep voor de 
MSN en meld uw kind aan.

Marion Post

MSN’EN MET LOTGENOTEN
• voor kinderen met HME/MO uit groep 4 t/m 8
• voor kinderen met HME/MO van 12 t/m 16 jaar
• voor jongeren met HME/MO ouder dan 16 jaar

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

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

Marion Post



TIENDE HME/MO LOTGENOTENDAG 
UTRECHT - 9 JUNI 2007

Naam :
 
Leeftijd: 

Zaterdag 9 juni houdt de HME/MO Lotgenotendag haar jaarlijkse lotgenotendag. We hopen dat zoveel moge-
lijk kinderen en hun ouders komen. Iedereen is welkom. We vieren dit jaar onze tiende lotgenotendag. Met deze 
kleurplaat lopen we al iets op het feest. Wil jij de kleurplaat kleuren en meenemen naar de lotgenotendag, dan 
kun je een bioscoopbon winnen. Dus meedoen! (Je mag een kopietje maken van deze tekening, zodat je broertje 
of  zusje ook kan meedoen.)
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KINDERPAGINA
MOPPEN

Een geraamte komt in een café en gaat aan een tafeltje 
zitten. Een uur later komt de ober pas, die schrikt en 
zegt: “Oeps, sorry dat u zo lang moest wachten!”

“Hoe roer jij je koffie?”, vraagt 
Jantje. Moeder antwoordt: “Met 
mijn rechterhand.” “Vreemd,” 
zegt Jantje, “volgens mij hoort 
het met een lepeltje.”

Een boer kon zijn twee paarden 
niet uit elkaar houden, dus hij 
bedacht een manier om toch te zien wie wie was. Hij 
nam een meetlat en nam de maten op, en wat bleek: de 
witte was drie centimeter langer dan de zwarte!

Een man en vrouw bezoeken samen een museum. Zegt 
de vrouw: “Joris, moet je dat eens zien, dat is het lelijk-
ste schilderij dat ik ken.” Waarop haar man zegt: “Miep, 
zet je bril op en ga voor die spiegel weg.”

BOTTENKRAKERS

1. Ik heb 4 armen, 9000 benen en 1 neus. Wat ben ik? 
2. Wat is geel en kun je achter een auto monteren?
3. Hoe noemen Chinezen hun achterwerk?
4. Wat is oranje en zegt dat ‘ie een sinaasappel is?

Oplossingen:

1. Een leugenaar
2. Een banaanhangwagen
3. Wang Snee Wang 
4. Een mandarijn met een te grote mond. 

INTERVIEW MET LOTTE

Vertel eens wat over jezelf ? 
Ik ben Lotte van den Berk, ik ben 8 jaar en ik woon in 
Nuenen en ik zit in groep 5.

Hoe weet je dat je HME hebt? 
Door mamma en pappa. In de familie en op school 
ben ik de enige met HME.  Mijn hele klas en bijna de 
hele school weet dat ik HME/MO heb. Ik heb het een 
keer verteld in de klas, omdat ik toen geopereerd moest 
worden en omdat ik het fijn vond dat ze het wisten, 
zodat ze er rekening mee konden houden.

Heb je wel eens last van je HME en ben je wel eens geopereerd? 
Soms heb ik er last van en ik ben twee keer geopereerd 
aan mijn been en aan mijn arm. Vorig jaar zomer aan 
mijn been en ongeveer twee jaar geleden aan mijn arm. 
Binnenkort moet ik geopereerd aan een vinger van 
mijn rechterhand.

Wat vind je leuk en wat vind je niet leuk aan HME hebben?
Als je HME is dat niet leuk. Vooral de operaties en 
de controles zijn niet leuk. Die doen soms ook pijn. 
Gelukkig ben ik na een operatie wel eens verwend met 
cadeautjes. 

Ben je wel eens op een lotgenotendag geweest en hoe vond je dat? 
Ik ben twee keer geweest en ik vond het niet zo heel 
leuk. Dat kwam omdat papa en mama vlak daarvoor al 
weg waren en toen moest ik ze weer een dag missen. 
Ik vond het leuk om anderen met HME/MO te zien, 
maar ook wel een beetje eng.

Wat heb je gedaan op die dag?
Ik heb gezwommen. 

Heb je hobby’s en/of  doe je aan sport?
Ja, ik ga twee keer in de week zwemmen en een keer in 
de week snorkelen. Eén keer in de week speel ik toneel.
Bij toneel ben ik Caro, ik heb dit jaar best een grote rol 
maar niet de hoofdrol. Vorig jaar deed ik ook mee en 
had toen een kleine rol. 

Oproep:
Wie wil volgende keer een interview geven? Stuur mij 
even een mailtje, vraag wel toestemming aan je ouders! 
Wilja Brokking 
E-mail: brokkingenhofma@home.nl
 

ZATERDAG 9 JUNI 10 UUR
LOTGENOTENDAG 
IN UTRECHT - KOM JIJ OOK? 
ZIE OOK PAGINA 21 !
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      GEEF DE PEN DOOR AAN…
   Een interview met Joyce ter Vrugt

GAAT U VERHUIZEN?
GEEF UW NIEUWE ADRES DAN DOOR AAN 

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

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
‘Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van het 
VMBO Theoretische leerweg. Na de middelbare school 
wil ik graag in het ziekenhuis gaan werken als verpleeg-
kundige op een kinderafdeling of  bij de baby’s . Ik krijg 
nog een test om te kijken of  het niet te zwaar voor me 
is. Het zal niet gemakkelijk worden, maar ik denk wel 
dat ik het ga redden.’

Wat is je leukste vak op school en welke het verve-
lendst?
‘Geschiedenis en biologie vind ik heel leuk. Talen vind 
ik vreselijk.’
 
Ga je naar de HME/MO-lotgenotendag? 
‘Ja, daar zie ik elk jaar weer naar uit. De lotgenotendag 
in 2006 vond ik echt super.’

Heb je hobby’s of  doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kun je niet door HME/MO?
‘Ik speel zes jaar viool en dat is echt een uitlaatklep 
voor me. Ik doe niet aan sport want door HME/MO 
gaat dat niet echt goed. Ik ga wel proberen om binnen-
kort naar de sportschool te gaan voor fitness. Het lijkt 
me heel leuk om te leren kunstschaatsen, maar dat gaat 
helaas niet met HME/MO.’
 
Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
‘Strong Medicine, ER, ER Trauma Team Live, Ingang 
Oost en De intensive care.’
 
Welke zanger/zangeres of  band of  muziek hoor je 
het liefst?
‘Favorieten heb ik niet. Rap en R&B vind ik zeker niet 
mooi.’

Heb je (huis)dieren?  
‘Django, een lief  hondje.’ 
  
Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet 
lekker?
‘Frites, pizza en ander junkfood, eigenlijk alles wat on-
gezond is. Groenten en fruit eet ik niet graag.’

Aan wie geef  je de pen door……en waarom?
‘De volgende keer is Peggy ter Vrugt aan de beurt. Zij 
is mijn lieve zusje en heeft ook HME/MO.’           

Hoe oud ben je en waar woon je?
‘Ik ben 16 jaar en ik woon in Beek (Zuid-Limburg).’

Heb je zelf  HME/MO of  heb je andere familiele-
den en vrienden die deze aandoening hebben?
‘Ik heb HME/MO en mijn moeder en mijn zusje heb-
ben het ook.’

Weten je vriend(innen) dat je HME/MO hebt en 
hoe heb je dat uitgelegd?
‘Ja, ik heb op de basisschool een spreekbeurt over 
HME/MO gehouden. In de derde klas van de mid-
delbare school heb ik een presentatie gehouden over 
Stichting Het Handicamp waarmee ik een weekend heb 
gekampeerd. De leraar wilde weten waarom ik daar-
voor in aanmerking kwam. Ik heb toen verteld dat ik 
HME/MO heb. Maar mijn vriendinnen wisten het al, 
bijvoorbeeld vanwege mijn operaties. Ik heb er nooit 
een geheim van gemaakt, maar ik hang het ook niet aan 
de grote klok.’

Wat vind je er zelf  van dat je HME/MO hebt?
‘Vroeger vond ik het heel moeilijk om het te accepte-
ren dat ik bepaalde dingen niet kon. Met behulp van 
Ambulante Begeleiding heb ik mezelf  leren accepteren 
dat ik nou eenmaal zo ben. Natuurlijk blijft het balen 
dat je vaker dan anderen naar het ziekenhuis moet 
(vooral voor operaties) en dat je al die littekens hebt. 
Maar ik heb nu geleerd dat de mensen me maar moeten 
accepteren zoals ik ben. Ik ga me niet anders voordoen 
voor de buitenwereld.’

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die 
ook HME/MO hebben?
‘Voorop: Blijf  je zelf!! Mensen moeten je nemen zoals 
je bent met al je positieve dingen en met al je gebreken. 
Als je jezelf  bent en blijft en je bent niet goed genoeg 
voor die mensen dan zijn die mensen jou niet waard. 
Je bent goed zoals je zelf  bent. Ik weet het, soms is het 
moeilijk om zo te denken.’ 

(JR)



Newsflash voorjaar 2007 HME/MO Lotgenoten Contactgroep 19

MEDISCHE VRAAGBAAK
In deze rubriek komen door u gestelde vragen aan bod, waarop we voor u een antwoord heb-

ben gevraagd aan één van onze bekende deskundigen. De vragen worden in algemene zin 
beantwoord. Voor specifieke persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw behandeld arts of 
therapeut. Hebt u ook vragen voor deze rubriek dan kunt u die stellen via ons secretariaat.

1 Gebitsproblemen en HME/MO
 Ik ben vandaag weer naar de tandarts geweest, en nu moet 

ik weer een wortelkanaalbehandeling ondergaan. En dan te 
bedenken dat ik er al 5 heb gehad. Zou het kunnen komen 
dat mijn HME/MO en de exostosen de bloedtoevoer in de 
kaken afklemt, waardoor mijn kiezen niet genoeg zuurstof  
krijgen en afsterven? Waardoor ik dus een wortelkanaalbe-
handeling moeten hebben, met het gevaar dat ze er uit moeten, 
en dat ik tandloos door het leven moet gaan. Anoniem vanuit 
het gastenboek op onze website

Osteochondromen van boven- of  onderkaak zijn vrij 
zeldzaam; in de literatuur van de afgelopen jaren heb ik 
er slechts zes gevonden. Het betrof  meestal osteochon-
dromen in de buurt van de kaakkopjes, die daardoor 
last gaven bij het bewegen van de onderkaak. Het 
waren alle osteochondromen aan de buitenkant van het 
bot. Ik heb geen verslagen gevonden van osteochon-
dromen die op een of  andere manier aan de binnen-
kant van het bot groeiden, en daardoor de bloedvoor-
ziening van het bot zelf  aan zouden kunnen tasten. Ik 
kan me derhalve niet goed voorstellen, dat er een relatie 
is tussen MO en uw kaakproblemen. Concluderend 
heb ik dus geen goede verklaring voor uw vraag.
Dr. Jan van Mourik, orthopedisch chirurg in het 
Máxima Medisch Centrum locatie Veldhoven en 
lid van onze Medisch Advies Raad

2 Trainingsprogramma na verwijderen 
 osteochondroom bij de knie
 Ik ben 32 jaar en heb al jaren HME/MO. Het laatste jaar 

heb ik veel problemen gehad, omdat er een aantal osteochon-
dromen/exostosen rond mijn rechterknie problemen gaven met 
pijn en bewegingsproblemen. Nu ben ik een maand geleden 
geopereerd en heb ik gelukkig veel minder klachten. Maar met 
mijn conditie is het een puinhoop. Hebben jullie een advies om 
hier op een verantwoorde manier aan te werken? K. uit Rot-
terdam

Het is natuurlijk lastig om een specifiek trainingspro-
gramma te geven. Het een en ander is natuurlijk af-
hankelijk waar de operatie heeft plaatsgevonden, is het 
dicht bij het gewricht gebeurd, is er kraakbeenschade 
(welke graad?), zijn er verklevingen of  spier-/peesver-
kortingen etc. Maar een algemeen schema zou kunnen 
zijn:
Week 1 t/m 3: buig- en strekfunctie trainen bijv. op een 
stoel. Waar met name de aandacht naar uitgaat is veel 
herhalingen (20 tot 30 herhalingen en 3 tot 4 maal per 

dag) en met evt. lichte externe gewichten (1 tot 5 kilo).
Week 3 t/m 6: opbouwen van de externe gewichten 
+ trainen in staande positie + functioneel trainen bijv. 
balansopbouw door op 1 been met een bal te gooien, 
met de ogen dicht op 1 been tandenpoetsen, etc..
Week 6 etc.: verdere opbouw van de functionele oe-
fening (langer fietsen/langer wandelen/middels duur 
interval training) en persoonlijke interesse sport c.q. 
hervatten van de sport op een laag instapniveau.
Het spreekt voor zich dat tijdens de trainingsopbouw 
goed wordt geluisterd naar het lichaam in casu de knie 
(treedt er pijn, zwelling of  roodheid op). Er mag bijv. 
spierpijn ontstaan maar deze moet bij de volgende 
inspanning duidelijk minder zijn. Mogelijk zijn er toch 
verkortingen opgetreden pre-/postoperatief  zodat er 
gerekt moet worden. Uw fysiotherapeut kan u natuur-
lijk een op maat gesneden oefenprogramma bieden.
Rudolf  van Schaik, fysiotherapeut en manueel 
therapeut te Eindhoven

3 Leeftijd van een kind met HME/MO voor con-
trole bij een orthopeed

 In ons gezin heeft mijn man HME/MO. Bij onze dochter 
van twee jaar hebben we nu al het idee dat ze wat kenmerken 
vertoond, met name bij de vingers en de onderbenen. Is het 
verstandig is om bij haar al onderzoek te doen naar HME/
MO? Nog een vraag: Is het zo dat hoe eerder HME/MO 
zich openbaart het ook erger wordt dan wanneer het op latere 
leeftijd geconstateerd wordt? Fam. P. Blanken uit Woudrichem

Het is verstandig om al op zo vroeg mogelijke leeftijd 
lichamelijk onderzoek te doen om vroege afwijkingen 
op te sporen. Daarnaast zou ik zeker adviseren om al 
in het eerste levensjaar of  zo snel mogelijk daarna een 
röntgenfoto van de heupen te maken, omdat heup-
dysplasie mogelijk vaker voorkomt bij HME/MO. Dit 
moet je op zo’n vroeg mogelijke leeftijd behandelen. 
Daarnaast kun je door een periodieke controle (bijv. 
elk jaar) de ontwikkeling in de gaten houden en zo 
beter inschatten wanneer iets gedaan moet worden. 
Als bijvoorbeeld de functie van de onderarm en pols 
snel achteruit gaat, moet je op tijd ingrijpen. Dit kan al 
rond zes à zeven jaar zijn. Bij controles kunnen we ook 
de stand van de benen goed in de gaten houden en zo 
beter een eventuele correctie hiervan tijdig inplannen. 
Dit gebeurt meestal vanaf  het elfde levensjaar. Ver-
der is het niet per definitie zo dat HME/MO die zich 
vroeg openbaart, erger is dan wat later wordt vastge-
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steld. Vaak kan na een aantal controles dit goed worden 
ingeschat.
Dr. John Ham, orthopedisch chirurg Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en voorzitter van 
onze Medisch Advies Raad

4 Verwijderen osteochondroom in de buurt 
 van het kopje van het scheenbeen
 Binnenkort wordt onze dochter geopereerd aan haar onderbeen. 

Er zit een grote exostose/osteochondroom op het einde van het 
kuitbeen net onder de knie. De orthopeed wil dan gelijk het 
kopje van het kuitbeen verwijderen, zodat zij in de toekomst 
minder problemen zal krijgen. Kan dat wel zonder gevaar? 
Onze dochter doet veel aan sport. Fam. Bochove-Riesmeijer uit 
Rotterdam

Bij kinderen tijdens de groei hebben wij gemerkt dat 
het niet nodig is het uiterste kopje van het kuitbeen te 
verwijderen. De grote en pijnlijke osteochondromen 
bevinden zich namelijk onder het niveau van de groei-
schijf  van het kuitbeen. Deze groeischijf  bevindt zich 
weer onder het niveau van het kopje, dus van de knie 
af. Op het kopje zelf  ontstaan nooit osteochondromen. 
Bij kinderen verwijderen we een deel van het bovenste 
gedeelte van het kuitbeen, en wel dat gedeelte waar de 
osteochondromen van uitgaan. Dit deel is dus onder 
het niveau van het kopje van het kuitbeen. De groei-
schijf  blijft dikwijls gespaard, maar dit is niet altijd mo-

gelijk of  noodzakelijk. Vaak zie je dan dat het verwij-
derde deel van het kuitbeen ook weer wordt vervangen 
tijdens de groei door nieuw bot. Bij volwassenen halen 
we vaak het gehele uiteinde van het kuitbeen weg incl. 
het kopje, of  we laten dit kopje staan, afhankelijk van 
de situatie. Het gehele bovenste deel van het kuitbeen 
inclusief  het kopje kun je in principe missen. Het is 
gebleken dat dit, indien goed uitgevoerd, geen invloed 
heeft op de stabiliteit van de knie.
Bij deze operatie wordt ook de zenuw die er onder 
meer voor zorgt dat de voet kan worden opgetrokken 
en die een deel van het gevoel in de voet verzorgt (de 
nervus peroneus) zorgvuldig wordt vrij gelegd en aan 
de kant wordt gehouden zodat deze niet beschadigd 
raakt. Daarom moeten we ook bij deze operatie een 
uitgebreidere incisie (snee) maken en het bovenste deel 
van het kuitbeen vrijleggen. Het is dan vaak veiliger het 
deel van het kuitbeen waar het osteochondroom van 
uitgaat mee te verwijderen. Daarnaast wil je voorkomen 
dat er bij kinderen een recidief  (het opnieuw ontstaan 
en groeien van een osteochondroom) ontstaat. Een 
tweede maal opereren in dat gebied is door de litteken-
vorming riskanter en moeilijker.
Dr. John Ham, orthopedisch chirurg Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en voorzitter van 
onze Medisch Advies Raad.

(JdL)
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WELKOM OP DE FEESTELIJKE TIENDE 
LOTGENOTENDAG OP ZATERDAG 9 JUNI IN UTRECHT

Zaterdag 9 juni houden we onze tiende lotgenotencontactdag voor mensen met HME/MO en 
hun verwanten. Wij willen u van harte uitnodigen voor deze feestelijke dag. 

Omdat het onze tiende contactdag is, hebben we 
een bijzonder programma opgezet. Naast twee in-
teressante lezingen (voor de kinderen en de jeugd 
is ‘s ochtend een apart programma) hebben we 
met name ‘s middags speciale activiteiten georga-
niseerd waar ouders en kinderen gezamenlijk aan 
mee kunnen doen. Kinderen die wat ouder zijn, 
kunnen ook zelfstandig meedoen aan deze work-
shops. De nadruk ligt dan op informeel, gezellig 
lotgenotencontact tussen jong en oud. Voor de 
kleinste kinderen is er de gehele dag kinderopvang 
beschikbaar. Het volledige programma en een 
toelichting op de activiteiten staan elders in deze 
Newsflash.

Kanoën
De jeugd kan kanoën, zwemmen of  een creatieve 
workshop volgen. Voor de andere aanwezigen zijn er 
inleidingen met wetenswaardigheden over HME/MO. 
Dr. Wim Wuyts geeft een uiteenzetting over de ‘Gene-
tische aspecten van Multiple Osteochondromen’. Dr. 
Judith Bovée vertelt over het ‘Onderzoek aan osteo-
chondromen door de patholoog’. 

In het middagprogramma, na de lunch, proberen we zo 
veel mogelijk gezamenlijk, jong en oud, op te trekken. 
De workshops hebben daarom een andere inhoud dan 
voorgaande jaren. Met de tiende lotgenotendag heb-
ben we immers een mijlpaal bereikt. Het bestuur en 
de kerngroep hebben er daarom gekozen voor actieve 
en misschien ook wel verrassende workshops. Er is 
geen direct verband met HME/MO. Zo nodigen we 
iedereen uit voor een workshop acrobatiek, waarbij 
zeker ook rekening wordt gehouden met de eventuele 
beperkingen van de deelnemers. Wie het leuk lijkt om 
een opera-ster te zijn, kan meedoen aan de workshop 
opera. Maar evenzogoed kunnen bezoekers van de lot-

genotencontactdag deze dag leren om wensen werke-
lijkheid te laten worden tijdens de geweldige workshop 
Creatiespiraal om je ambities te realiseren. De Djembé 
workshop die vorig jaar is gehouden, gaat op herha-
ling. Natuurlijk horen bij een feest hapjes en drankjes. 
De versnaperingen maken we zelf  tijdens de workshop 
Tapas en hapjes. 
We sluiten de dag af  met een paar korte optredens en 
demonstraties voortkomend uit de workshops. Wij 
bieden u daarbij graag een drankje aan.

Creatiespiraal
Iedereen kan aan één of  twee workshops (afhankelijk 
van de keuze) meedoen. De workshops duren één of  
twee uur (ook afhankelijk van de keuze). Een overzicht 
en een toelichting op de workshops staan elders in deze 
Newsflash. 
De workshops Acrobatiek, Tapas en hapjes en Djembé 
worden deze middag twee keer (van 13.00 tot 14.00 uur 
en van 14.15 tot 15.15 uur) gehouden. De workshops 
Creatiespiraal en Opera zijn eenmalig (van 13.00 tot 
15.15 uur). Voor de kleinste kinderen is natuurlijk de 
gehele dag kinderoppas beschikbaar.
Er komen, zoals gewoonlijk uitgebreide verslagen van 
alle inleidingen en workshops in de Newsflash in het 
najaar. Ook dit jaar zult u aan het eind van de dag weer 
een evaluatieformulier ontvangen. Graag vernemen 
we uw mening over de dag en ontvangen we uw sug-
gesties. Volgend jaar viert de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep haar tienjarig bestaan. We hopen u dan 
net zo’n bijzonder programma te brengen als dit jaar. 
We zien elkaar op de tiende lotgenotendag. U bent van 
harte welkom. 

Bestuur en kerngroep 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep

Sponsors bedankt

De organisatie van de tiende lotgenotendag is mede mogelijk dankzij bijdragen van 
Biomet (hoofdsponsor Stichting Patiëntenbelangen Orthopeadie), Friesland Foods (o.a. 

Friesche Vlag, Appelsientje, Chocomel, Frico) en Hannink Makelaars & Taxateurs.
 Ook de leiders van de workshops in het middagprogramma hebben rekening gehouden 

met onze bijzondere situatie. We zijn iedereen zeer erkentelijk voor de bijdrage.
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De lotgenotendag wordt zaterdag 9 juni gehouden in 
Mytylschool ‘Ariane de Ranitz’, Blauwe Vogelweg 11, 3585 LK te Utrecht.

Het programma ziet er als volgt uit:

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

10.30 – 12.00 uur: Activiteiten voor de kinderen en jeugd (zie toelichting)
 -  kinderopvang voor kinderen tot 7 jaar
 -  activiteit A: Zwemmen voor kinderen en jongeren vanaf  7 jaar o.l.v. Anet van der Pol
 -  activiteit B: Kanoën voor jeugd vanaf  10 jaar o.l.v. Wilja Brokking
 -  activiteit C: Diverse activiteiten voor kinderen die niet willen kanoën of  zwemmen 
  o.a. T-shirt schilderen o.l.v. Agnes Eisses en José van der Kamp

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen door drs. Jan de Lange, voorzitter HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep

10.45 - 11.20 uur:   Inleiding ‘Onderzoek aan osteochondromen door de patholoog’ door 
 dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden 
 en lid van de HME/MO Medisch Advies Raad

11.20 - 12.00 uur:  Inleiding ‘Genetische aspecten van Multiple Osteochondromen (HME/MO)’ door 
 dr. Wim Wuyts, biochemicus, hoofd DNA-laboratorium van het Centrum Medische 
 Genetica van de Universiteit Antwerpen te Antwerpen, België en 
 lid van de HME/MO Medisch Advies Raad

12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze

13.00 - 15.15 uur: WORKSHOPS (zie toelichting)
 * workshop 1 en workshop 2 worden eenmaal gehouden en duren de 
  gehele middag van 13.00 tot 15.15 uur:
 -  workshop 1: Creatiespiraal o.l.v. Marinus Knoope
 -  workshop 2: Opera Della Casa o.l.v. Marlies de Waard

13.00 - 14.00 uur: 1e ronde
 *   workshops 3, 4 en 5 worden tweemaal gehouden  van 13.00 tot 14.00 uur (1e ronde) 
  en van 14.15 tot 15.15 uur (2e ronde):
 -  workshop 3: Acrobatiek o.l.v. Hans van der Vlies en Geeske Roos
 -  workshop 4: Tapas en hapjes maken o.l.v. Maartje Verhoef  
 -  workshop 5: Djembé o.l.v. Jaap Pluijgers

14.00 - 14.15 uur: Theepauze

14.15 - 15.15 uur: 2e ronde WORKSHOPS (workshop 3, 4 en 5)

vanaf  15.15 uur Afsluiting van deze feestelijke dag met een drankje en met eigen gemaakte tapas en  
hapjes en genieten van de resultaten van de diverse workshops, zoals de uitvoering van de  
Opera, Acrobatiek en de Djembé.

 
circa 16.15 uur: Einde van de dag

PROGRAMMA LOTGENOTENDAG 9 JUNI 2007
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2 Waarom osteochrondromen doorgegeven 
 kunnen worden.
De tweede inleiding van 11.20 tot 12.00 uur zal wor-
den gehouden door dr. Wim Wuyts, biochemicus, 
hoofd DNA-laboratorium van het Centrum Medische 
Genetica van de Universiteit Antwerpen (België) en lid 
van de HME/MO Medisch Advies Raad, met als titel: 
’Genetische aspecten van Multiple Osteochondromen 
(HME/MO)’.

Erfelijke aandoeningen onderscheiden zich doordat 
de patiënten niet enkel met de klinische symptomen te 
maken krijgen, maar ook met het gegeven dat er een 
bepaalde kans is dat ze de ziekte doorgeven aan hun 
kinderen. 
In een korte inleiding licht dr. Wuyts algemene be-
grippen van de erfelijkheidsleer (genetica) toe. Ook 
bespreekt hij mogelijke overervingswijzen. Vervolgens 
gaat dr. Wuyts dieper in op de genetische aspecten van 
multiple osteochondromen en geeft hij een stand van 
zaken van het erfelijkheidsonderzoek dat verricht wordt 
rond deze aandoening. Tenslotte bespreekt hij in zijn 
inleiding ook de toekomstperspectieven voor MO-on-
derzoek.

TOELICHTING INLEIDINGEN OCHTENDPROGRAMMA
Na de opening om 10.30 uur zijn er twee inleidingen. 

1 Waarom het goed is een verwijderde 
 osteochondroom te (laten) onderzoeken.
De eerste inleiding van 10.45 tot 11.20 uur wordt ge-
houden door dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog Leids 
Universitair Medisch Centrum te Leiden (LUMC) en lid 
van de HME/MO Medisch Advies Raad , met als titel: 
’Onderzoek aan osteochondromen door de patholoog’.
Wanneer een exostose/osteochondroom wordt ver-
wijderd, wordt deze onderzocht door de patholoog. 
Deze bekijkt of  het osteochondroom inderdaad nog 
goedaardig is, of  dat er reden is voor extra zorg omdat 
er mogelijk sprake zou kunnen zijn van progressie 
naar een kwaadaardige kraakbeentumor; een secun-
dair perifeer chondrosarcoom. Dr. Bovée legt uit hoe 
dit onderzoek praktisch in zijn werk gaat en waar op 
gelet wordt. Daarnaast doet de afdeling pathologie 
van het LUMC ook wetenschappelijk onderzoek naar 
het ontstaan van deze osteochondromen. Het huidige 
onderzoek richt zich steeds meer op het ontrafelen van 
de functie van het EXT-gen, dat MO veroorzaakt. De 
nieuwste resultaten en het huidige lopende onderzoek  
worden gepresenteerd.

INSCHRIJVING VOOR DE LOTGENOTENDAG
Dit jaar hebben we, na vier jaar, besloten de deelne-
merskosten wat te verhogen. We hopen dat u hiervoor 
begrip heeft. Mocht de hoogte van de deelnemerskos-
ten een probleem voor u betekenen dan kunt u met 
onze secretaris, Marion Post, hierover contact opne-
men.
In de deelnemerskosten wordt onderscheid gemaakt 
tussen hen die zich bij ons hebben aangesloten oftewel 
begunstiger zijn van de Stichting Patiëntenbelangen 
Orthopaedie (SPO) en zij die dat niet zijn. 
Als u voor 19 mei 2007 te boek staat als betalend be-
gunstiger van de SPO, kunt u tegen gereduceerde prijs 
deelnemen. Dat wil zeggen dat u als gezin korting krijgt 
wanneer er op uw adres een SPO begunstiger geregi-
streerd is. Dus als u nog geen begunstiger bent, meld u 
aan op het opgaveformulier of  bij ons secretariaat .

*  U kunt zich opgeven voor deze dag middels het 
opgaveformulier op onze website (www.patientenbe-
langen.nl/hme.htm) of  eventueel door het opgave-
formulier achter in deze Newsflash in te vullen en 
op te sturen per fax of  per post.

*  Uw aanmelding is pas definitief  als uw betaling van 
de deelnemerskosten bij ons binnen is.

*  Bij annulering vanaf  14 dagen voor de lotgenoten-
dag kunnen wij helaas niet overgaan tot restitutie 
van betaalde deelnemerskosten.

 Het bestuur en de kerngroep hopen u allen weer te 
mogen begroeten op deze 10e  lotgenotendag op 
zaterdag 9 juni in Utrecht.

Deelnemerskosten: Wel begunstiger SPO Geen begunstiger SPO
Volwassen €  9,50 € 12,50
Kinderen tot 12 jaar €  4,00 €  5,00

*  De prijzen zijn inclusief  koffie/thee, lunch en alle activiteiten.
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TOELICHTING KINDER- EN 
JONGERENACTIVITEITEN IN DE MORGEN

Van 10.30 tot 12.00 uur is er voor de kinderen en de jongeren een aantal leuke activiteiten. De 
kinderen tot circa 7 jaar kunnen gedurende de gehele dag gebruik maken van de kinderopvang.

Activiteit A:
Zwemmen voor kinderen en jongeren vanaf  7 jaar
o.l.v. Anet van de Pol, zweminstructeur in het zwembad 
Eekeburen te Oldekerk.
Ook dit jaar is Anet van de Pol gelukkig weer bereid 
gevonden om de workshop zwemmen te leiden. Veel 
HME/MO-patiënten hebben nog al eens problemen 
om zich te vertonen in het zwembad (‘Al die knobbels 
en littekens…’). Maar in deze workshop zijn we ‘onder 
elkaar’. Anet geeft ons eerst uitleg over de mogelijkhe-
den in het water. Het water is op een aangename tem-
peratuur van 32 graden. Het kan dus geen belemmering 
zijn om dat water eens te proberen. 
Anet heeft veel ervaring met het geven van zwem-
lessen en het leiden van groepen; o.a. voor mensen 
met reuma. Zij zal ons deskundig kunnen begeleiden 
tijdens deze workshop. Denk bij als je meedoet aan het 
zwemmen wel dat je je zwemkleding en een handdoek 
meeneemt. Geef  als je je voor het zwemmen opgeeft 
ook aan of  je kunt zwemmen en je leeftijd.

Activiteit B:
Kanoën voor jeugd vanaf  10 jaar
Vorig jaar zijn we voor het eerst met de jeugd gaan ka-
noën. Dit was een zodanig succes dat we onder leiding 
van Wilja Brokking ook dit jaar het water opgaan. Ka-
noën is leuk, gezellig en niet al te moeilijk. Vanuit een 
kano heb je een heel ander gezicht op de omgeving. 
Omdat je op het water wat lager ligt, zie je geen wegen 
en lijkt de wereld nog mooier. 
We varen dit jaar wat minder ver dan vorig jaar. Om 
10.30 uur zullen we vertrekken vanaf  de Mytylschool. 
We varen een stuk de Kromme Rijn op richting 
Rhijnauwen en zullen na circa een uur omdraaien en 

terugvaren. Omdat we op de terugweg stroom mee 
hebben, verwachten we circa 12.00 uur terug te zijn. 
Kanoën kan bijna iedereen. Ook als je een beperking 
hebt, kun je mee. We hebben een aantal driepersoons-
kano’s (Canadezen), deze zijn heel stabiel en je hebt 
hierin maar één peddel waardoor het makkelijker 
hanteerbaar is. We zorgen dat in deze driepersoonska-
no’s een ervaren persoon zit die zonodig bij kan sturen. 
De tweepersoonskano’s vragen wat meer bedrevenheid 
en zijn geschikt voor degenen die wat meer uitdaging 
zoeken. In verband met de aansprakelijkheid is het ver-
plicht om een zwemvest te dragen. De organisatie zorgt 
voor voldoende zwemvesten. Daarnaast gaan we ervan 
uit dat je een zwemdiploma hebt.

Oproep
Omdat dit jaar ook iets jongere kinderen mee mogen, 
zoeken we nog één of  twee personen extra begeleiding. 
Als er persoenen zijn die dit leuk vinden, kunnen ze 
een mailtje sturen naar brokkingenhofma@home.nl of  
bellen met Wilja Brokking, tel. 0478-58 75 13. Ook als 
je nog vragen hebt, kun je bellen of  mailen.

Activiteit C:
Workshop T-shirt maken voor kinderen die niet 
willen kanoën of  zwemmen 
Een cool T-shirt met je eigen naam of  die van je favo-
riete popgroep erop? Een modieus shirt met kraaltjes 
of  blingbling? Of  een vrolijk shirt met vlinders of  
bloemen of  je eigen stripheld erop? Je kunt het gaan 
maken tijdens deze creatieve workshop die onder 
leiding staat van Agnes Eisses en José van der Kamp. 
Als je wilt meedoen vermeld dan wel even je naam en 
kledingmaat. Meer informatie geeft Agnes je via de 
mail (agnes.eisses@hetnet.nl) of  via de telefoon: 0572-
35 33 62.
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TOELICHTING WORKSHOPS VOOR JONG ÉN OUD
NA DE MIDDAG

Het tweede deel van het dagprogramma ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Dit jaar willen 
we volwassenen, jongeren en kinderen samen workshops laten volgen, in plaats van dat we 

afzonderlijke workshops voor verschillende leeftijdscategorieën houden. 

Als ouder mag u zich samen met uw kind inschrijven 
voor een workshop, maar als jongere of  kind mag je je 
natuurlijk ook voor een andere workshop inschrijven 
dan je ouders. Dat laatste vinden we eigenlijk veel leu-
ker, omdat we willen proberen het lotgenotencontact 
ook eens een keer in een informele en vooral gezellige 
sfeer te stimuleren. 
Het aantal deelnemers dat aan de workshops kan 
deelnemen is per keer gelimiteerd (met uitzondering 
van de workshop Creatiespiraal). Wilt u daarom op het 
inschrijfformulier aangeven welke workshop uw eerste, 
tweede en derde voorkeur heeft. 

Workshop 1: Creatiespiraal (de weg van wens naar 
werkelijkheid)

Zoals de 
bloesem in 
de lente een 
voorbode is 
van het fruit in 
de zomer, zo 
zijn de wensen 
en verlangens 
van mensen 
een voorbode 
van hetgeen ze 
later kunnen 
realiseren. Het enige dat je nodig hebt, is een wens. Een 
wens die je ergens in jezelf  hebt gevonden. Een echte 
wens is positief  geformuleerd en geeft je een heleboel 
energie. Zodra je die wens hebt omschreven, heb je de 
eerste stap gezet in de Creatiespiraal. 

Workshopleider Marinus Knoope, fysicus, heeft zich 
jarenlang beziggehouden met de vraag in hoeverre en 
op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen 
levensomstandigheden. Hij ontdekte de Creatiespiraal. 
Het is een eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare 
(route)beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de 
mens zijn eigen wens realiseert. De aard van die wens 
verschilt van persoon tot persoon en hoeft niet altijd 
materialistisch te zijn. 
Volgens zijn Creatiespiraal zijn twaalf  stappen die lei-
den naar het realiseren van een wens. In deze workshop 
licht hij met zijn prachtige vertelkunst elke stap toe. 

Humor en relativering gaat hij daarbij gelukkig niet 
uit de weg. Boeiend blijft zijn inleiding tot de laatste 
minuut. 

De workshop is voor jong en oud geschikt, maar zal 
met name de jongeren, jong-volwassenen en volwasse-
nen wat meer aanspreken dan de jongste generaties. De 
workshop wordt éénmalig gehouden.

Workshop 2: Opera della Casa

De opera Carmen van Bizet verhaalt over liefde, jaloezie 
en wanhoop. Don José gaat als soldaat van het Spaanse 
dorp Navarra naar de stad Sevilla. Daar ontmoet hij 
Carmen, het onweerstaanbaar mooie zigeunermeisje 
dat in de tabaksfabriek werkt. Hij wordt meteen verliefd 
op haar. Het lijkt erop dat Carmen hem óók leuk vindt, 
maar wat hij niet in de gaten heeft, is dat Carmen heel 
véél jongens wel zit zitten. Als hij merkt dat zij ook 
met de stierenvechter Escamillo gaat, wordt Don José 
stinkend jaloers. Hij doet vreselijk zijn best om haar te 
krijgen en komt daardoor zelfs in de gevangenis terecht! 
Als Carmen uiteindelijk tóch voor Escamillo kiest, doet 
Don José iets wat hij anders nooit zou doen. 

Tijdens de workshop Opera gaan we in grote lijnen de 
beroemde opera Carmen instuderen. We improviseren, 
zingen en spelen onder leiding van Marlies de Waard, 
zangeres en actrice van theatergroep Opera della Casa. 
Ook voor wie nooit zoiets heeft gedaan, is het juist heel 
leuk om dit eens mee te maken! Iedereen kan zichzelf  
er helemaal ‘in kwijt’. In het spelen en zingen kunnen 

we dingen doen die we 
in het dagelijkse leven 
niet zo gauw zullen 
laten zien. Deze work-
shop geeft ons daartoe 
de gelegenheid.
Breng dus vooral 
ook zoveel mogelijk 
attributen mee om te 
gebruiken. Denk hier-
bij vooral aan Spaanse 
dingen, zoals een 
waaier, Flamengospul-
len enz. We doen de 
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opera in het Nederlands. Aan het eind van de middag 
laten we het resultaat aan de andere deelnemers van de 
dag zien. 

De workshop kent geen leeftijdsgrens en is bedoeld 
voor mensen die zin hebben om te zingen en te spelen.
De workshop wordt eenmalig gehouden en is bestemd 
voor elke leeftijdscategorie: van 8 tot 80 jaar.

Workshop 3: Acrobatiek

Acrobatiek? Da’s 
niets voor iemand 
met HME/MO, zou 
je denken. Niets is 
minder waar, zeggen de 
workshopleiders Hans 
van der Vlis en Geeske 
Roos. Volgens hen is 
acrobatiek leuk om naar 
te kijken, maar nog veel 
leuker om zelf  te doen. 
Daarbij gaan ze uit van 
de mogelijkheden en 
de beperkingen van de 
deelnemers. Daarin schuilt voor ons de uitdaging om 
aan deze workshop mee te doen. De workshop is bij 
uitstek geschikt voor jong èn oud.

Acrobatiek kent een veelheid aan verschijningsvormen 
en manieren van beoefening. De meest bekende is de 
circusartiest die over een koord loopt, jongleert of  in 
een trapeze hangt. In deze workshop gaat het om een 
activiteit waar alleen mensen aan te pas komen, zonder 
attributen. We werken groepsgewijs, waarbij de groeps-
leden – onder leiding van de workshopleiders – elkaar 
bijstaan.
Hans en Geeske gaan uit van de partner-acrobatiek: 
het opbouwen van trucs vanaf  de grond met twee 
of  meer personen, aangevuld met enkele dynamische 
elementen. Het maken van een gezamenlijke balans is 
hierbij het doel. We maken verschillende trucs, waarbij 
techniek een grotere rol speelt dan kracht en lenigheid. 
En het leuke is: er komt veel lol bij kijken. Overigens 
is de workshop veilig. De workshopleiders geven ook 
vaak lessen aan 70-plussers. 
Behalve duo- en triotrucs valt ook het bouwen van 
piramides onder acrobatiek. Getracht wordt met 
meerdere personen menselijke bouwwerken te maken. 
Daarbij komt het aan op teamwork: iedereen is afhan-
kelijk van een ander, omdat ieders positie bijdraagt aan 
het geheel. Elastisch zijn of  uitermate sterk zijn, is geen 
voorwaarde. De workshop vergt enige, lichte lichame-
lijke inspanning, maar gaat nooit tot het uiterste. De 

workshopleiders begeleiden ons bij het werken aan 
bouw- en balanstrucs. Voor wie eens wat anders wil, is 
dit hartstikke leuk.

De workshop Acrobatiek wordt twee keer gegeven en 
is bestemd voor elke leeftijdscategorie: van 8 tot 80 
jaar.

Workshop 4: Tapas en hapjes

We houden onze 
tiende lotgeno-
tendag. Dat is 
aanleiding voor 
een feest met een 
drankje en… een 
hapje. Dat hapje 
gaan we zelf  
maken. Jongens 
én meisjes, mannen én vrouwen. Keukenprins(es) of  
niet. Samen met workshopleider kok Maartje Verhoef  
maken we met lekkere en gezonde hapjes er iets bij-
zonders van. Ook letten we op variatie en presentatie. 
Het is een praktische workshop waarbij jong en oud er 
samen iets moois van maken.
Het oppeuzelen van de hapjes die we eigenhandig 
maken, bewaren we voor de feestelijke afsluiting van 
de lotgenotendag. Onder het genot van een drankje 
genieten we dan ook van de hapjes. 

De workshop wordt twee keer gegeven en is bestemd 
voor elke leeftijdscategorie: van 8 tot 80 jaar. 

Workshop 5: Djembé

Wegens succes geprolongeerd: de workshop Djembé 
onder leiding van Jaap Pluijgers. Vorig jaar deed de 
jeugd en masse mee met het ritmisch drummen op de 
trommels en gaf  tijdens de informele afsluiting van de 
dag nog een optreden 
ten beste. Dit jaar willen 
we ook de oudere gene-
raties laten mee tromme-
len. Wederom proberen 
we aan het eind van de 
dag nog uitvoering ten 
gehore te brengen.

De workshop wordt 
twee keer gegeven en 
is bestemd voor elke 
leeftijdscategorie: van 8 
tot 80 jaar.
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OPGAVEFORMULIER 10E HME/MO-LOTGENOTENDAG ZATERDAG 9 JUNI 2007

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

�  Wij zijn/ Ik ben wel begunstiger/*
�  Ik meld mij bij deze aan als begunstiger* van de SPO (hiermee verklaart u begunstiger te worden en 
      ontvangt  u t.z.t. een acceptgirokaart)*
en kom(en) met                
Aantal volwassenen :  …. á €  9,50 =€
Aantal kinderen t/m 12 jaar :    …. á € 4,00 =€_______+
Totaal verschuldigd deelnamebedrag      =€
�  Wij zijn / Ik ben géén begunstiger van de SPO*  en kom(en) met
Aantal volwassenen : …. á € 12,50  =€
Aantal kinderen t/m 12 jaar : …. á €   5,00  =€_______+
Totaal verschuldigd deelnamebedrag  =€ 
*Graag het hokje van uw keuze aankruisen

De volgende personen geven zich op voor de workshops/activiteiten:**
Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer 6

Naam

Leeftijd 

Opm.

1e keuze nr.

2e keuze nr.

3e keuze nr.

4e keuze nr.

 **  De beschrijving van de workshops en activiteiten staan in deze Newsflash op pagina 24, 25 en 26.
N.B.  * Wilt u i.v.m. de indeling van de jeugdactiviteiten de leeftijd(en) van uw kind(eren) vermelden.
  * Voor de activiteit C (T-shirt maken) behalve naam ook kledingmaat vermelden.
  * Wilt u i.v.m. de indeling van de jeugdactiviteiten de leeftijd(en) van uw kind(eren) vermelden en 
   voor het zwemmen vermelden of  ze in het bezit zijn van een zwemdiploma.
  *  Bij annulering vanaf  14 dagen voor de lotgenotendag kunnen wij helaas niet overgaan tot restitutie van 
   betaalde deelnemerskosten.
In de week voorafgaand aan de lotgenotendag zal u een routebeschrijving worden toegezonden. Uw aanmelding 
wordt pas definitief  op het moment dat het verschuldigde bedrag op onze girorekening binnen is.

Aanmelden voor 21 mei 2007 via onze website www.hme-mo.nl of  opsturen naar:
HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
Geert Lammertslaan 8
8421 RT  OLDEBERKOOP
of  faxen naar faxnummer: 0516 – 45 23 59

Het verschuldigde deelnamebedrag voor 21 mei 2007 a.s. overmaken naar:
Rekeningnr. 4338569
t.n.v. SPO-HME Lotgenotengroep te Westervoort
o.v.v. Lotgenotendag en duidelijk voorzien van naam en adres.

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

Aantal kinderen : _________________
Leeftijd kinderen : _________________
(kinderen van 7 jaar en ouder kunnen 
deelnemen aan het reguliere programma, 
gaarne hieronder keuzes aangeven)
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DNA-DIAGNOSTIEK 
BIJ HME/MO 

Het is momenteel goed mogelijk om erfelijkheidson-
derzoek naar HME/MO te laten verrichten. Hierbij 
kan door middel van het onderzoeken van het DNA 
uit een bloedmonster de diagnose HME/MO beves-
tigd worden. 
Hiervoor dient u een verwijzing te hebben van uw 
huisarts of  orthopedisch chirurg. U kunt dan een 
afspraak maken met het regionaal erfelijkheidscentrum 
bij u in de buurt. HME/MO is een autosomaal domi-
nante aandoening en hierover kunt u daar alle informa-
tie krijgen. Ook kunt u hier terecht voor gesprekken 
over de erfelijkheidsaspecten van de HME/MO.
Bij dit regionale erfelijkheidscentrum wordt een 
bloedmonster afgenomen en dit wordt dan opgestuurd 
naar het DNA-laboratorium van de Stichting Klinisch 
Genetisch Centrum in Leiden. Hier wordt alle DNA-
diagnostiek naar HME/MO voor Nederland uitge-
voerd. De uitslag van het DNA-onderzoek kunt u na 
ongeveer drie 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: 071-527 60 82.

MELD ERVARINGEN MET WET 

MAATSCHAPPELIJKE 

ONDERSTEUNING (WMO)

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) van kracht geworden.
Meedoen is het devies van de Wmo. Meedoen 
voor iedereen: jong en oud, ongeacht iemands 
maatschappelijke of  economische positie, on-
geacht beperkingen. Om dit te realiseren zijn 
de gemeenten verantwoordelijk voor een goede 
uitvoering van de Wmo. De Wet voorzieningen ge-
handicapten is onderdeel geworden van de Wmo. 
Zo is ook de huishoudelijke zorg een verant-
woordelijkheid geworden van de gemeenten. Als 
het goed is er ook bij u de gemeente een centraal 
Wmo-Loket beschikbaar voor al uw vragen over 
wonen, welzijn en zorg. Voor meer informatie 
over de Wmo kunt u terecht op de website: www.
info-wmo.nl

Om uw goede of  slechte ervaringen met de nieu-
we Wmo te laten weten is er een Meldpunt Wmo 
opgezet. Het invullen van de digitale enquête kost 
u slechts tien minuten. Ga naar www.cg-raad.nl en 
klik door naar Meldpunt Wmo.

WAT BETEKENT EEN 
AANDOENING VOOR U?

Schrijf  erover en laat het anderen weten. Zo nodigt 
het Fonds PGO iedereen uit om mee te doen aan de 
schrijfwedstrijd ‘De pen als lotgenoot’. 
Het fonds organiseert deze schrijfwedstrijd om mensen 
met een handicap, ziekte of  aandoening te stimuleren 
hun verhaal op te schrijven. Daar kunnen mensen 
zonder handicap van leren. Misschien krijgen ze meer 
begrip voor hoe het is om met een aandoening te leven. 
Ook kan uw verhaal steun bieden aan lotgenoten.

Waarover mag u schrijven?
U schrijft over uw ervaringen in het leven met een 
ziekte, handicap of  aandoening. U mag ook schrijven 
over iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld:
• Hoe reageren mensen op straat als ze u zien?
• Wat doe je als je kind altijd veel pijn heeft?

Er zijn 3 categorieën:
1. In de Pen: de bekende schrijfwedstrijd voor erva-

ringsverhalen; 
2. De Pen Publiek: voor columns of  korte verhalen die 

reeds eerder gepubliceerd zijn;
3. De Pen op Internet: voor internetpagina’s met erva-

ringsverhalen.

Per categorie zijn er geldprijzen te winnen. De schrijf-
wedstrijd In de Pen heeft voor volwassenen een hoofd-
prijs van € 2500 en een tweede prijs van € 1000. In de 
categorie jongeren van 12 tot en met 18 jaar is er een 
prijs van € 1000 te winnen. De Pen Publiek en De Pen 
op Internet hebben allebei een hoofdprijs van € 1000.

Meer weten of  meedoen?
Vraag dan nu de informatiekrant met inschrijfformulier 
aan. In de informatiekrant staat alles over de drie cate-
gorieën, de deelnamecriteria en de wijze van jurering.
Schrijf: Secretariaat ‘De pen als lotgenoot’, 
 p/a Postbus 9219, 6800 HZ Arnhem
Bel: 026-383 04 42, Annet Jansen
E-mail: info@penalslotgenoot.nl
Internet:  www.penalslotgenoot.nl

Inzending is mogelijk tot 31 mei 2007.
De prijsuitreiking vindt plaats in de Week van de chro-
nisch zieken in november 2007.

Kort bericht: Fysiotherapie
Informatie over fysiotherapie. Adressen, beweegpro-
gramma’s, specialismen en waar u terecht kunt met 
klachten, website: www.fysiotherapie.nl


