
Hereditaire Multiple Exostosen/
Multiple Osteochondromen
Lotgenoten Contactgroep Nederland

Van de redactie,

De HME/MO Lotgenoten Contactengroep zit midden
in de lustrumfeesten. Dit jaar stonden we uitgebreid 
en feestelijk stil bij onze tiende lotgenotendag, volgend 
jaar vieren we het tienjarig bestaan onze contactgroep. 

Natuurlijk blikken we in dit nummer terug op de lotge
notendag, en ook lichten we een tipje van de sluier op 
voor wat ons volgend jaar staat te wachten. 

Eén van de doelstellingen van de Contactgroep is meer 
bekendheid te geven aan HME/MO en de gevolgen. 
En dat lukt aardig, mede dankzij u. Zo zijn er diverse 
sponsoracties ten behoeve van de contactgroep, waarbij 
de aandoening meer dan eens uitvoerig wordt belicht. 

Ook een goed platform vormde het RTLprogramma 
Heel Holland Helpt van Wendy van Dijk. In dit pro
gramma werd een HME/MOpatiënte in het zonnetje 
gezet door haar vriendin. En passant werd een korte 
toelichting gegeven op HME/MO. In dit nummer leest 
u daarover meer.

Ook van de andere ontwikkelingen van HME/MO en 
de behandeling daarvan bericht deze Newsflash. Uit 
alles blijkt dat in de afgelopen tien jaar veel is bereikt, 
maar dat er voor ons allen ook nog voldoende uitdagin
gen liggen. 

Tot slot vragen we nog even uw aandacht voor de co
lumn van Mascha Haans op pagina 2. Het is de laatste 
keer dat ze haar zieleroerselen in Newsflash schrijft. We 
wensen u met deze Newsflash veel leesplezier toe.

De redactie

Contactgroep van lotgenoten met Hereditaire Multiple 
Exostosen/Multiple Osteochondromen en hun relaties. 
Onderdeel van Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie

NEWSFLASH
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Kijk voor meer informatie ook op www.hme-mo.nl



COLUMN
Lieve mensen,
Al een aantal jaren schrijf  ik in de Newsflash over mijn beleve
nissen met HME/MO en al de dingen die ik erin tegenkom. De 
laatste keer schreef  ik al dat het erg moeilijk voor me werd om 
niet terug te vallen in oude ervaringen en deze keer op keer met 
jullie te delen. Ik heb er voor gekozen om de pen door te geven. 
Een ander persoon, met andere ervaringen, een andere kijk op 
het geheel. Dit is de laatste column die ik schrijf  en nu ik aan 
het schrijven ben, merk ik dat ik het best wel vervelend vind om 
afscheid te nemen. 
Ik heb jullie heel wat van mijn persoonlijke leven laten zien. Ik 
heb met jullie gedeeld wat het voor mij inhoudt om met HME/
MO om te gaan. Dat het een deel is van mezelf  waar ik mee heb 
leren omgaan, ondanks de beperkingen en soms het onbegrip dat 
ik daarin tegenkom.
Ik wil daarom eindigen met iets moois. Iets moois wat ik op tv 
heb gezien. De meeste van jullie kennen Wendy van Dijk. Ze 
heeft een nieuw tvprogramma: Heel Holland helpt. Onlangs was 
de eerste aflevering en op het einde daarvan zaten twee jonge 
meiden bij haar op de bank. Ze hadden elkaar ontmoet in het 
ziekenhuis. De één had een bloedstollingziekte en de ander een 
botziekte. Het doel van het programma was dat iemand iets goeds 
doet voor een ander. En dat meisje met de bloedstollingziekte had 
voor dat andere meisje geregeld dat de tuin waar ze woonde werd 
opgeknapt, zodat ze met de rolstoel buiten kon. Ze had vooraf  
ook een benefietconcert georganiseerd, zodat ze alles kon betalen.
Dat meisje met de botziekte, was een meisje met HME. Ik kreeg 
een vreemd gevoel in mijn buik toen ik dat hoorde en zag. Een 
gevoel van: wat geweldig dat iemand dat voor haar doet! Toen ik 
zo oud was als zij, was er niemand die kon zien hoeveel pijn ik 
had en hoeveel behoefte ik had aan mensen die me begrepen. Ik 
ben zo blij voor haar en voor al die andere jonge mensen dat er 
tegenwoordig meer aandacht en meer begrip is gekomen voor 
HME/MO!
Iedereen bedankt voor het lezen van mijn column. Het gaat jullie 
allemaal goed.

Liefs van Mascha
mascha.haans@tiscali.nl
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Avondspreekuur bij het OLVG
Patiënten kunnen voortaan ook ’s avonds bij de polikli
nieken en röntgenafdeling van het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG) in Amsterdam terecht. Iedere dins
dag tot 20.00 uur is er een avondspreekuur bij de mees
te poliklinieken op locatie Oosterpark. Door middel 
van deze extra service wil het OLVG tegemoetkomen 
aan de behoefte van mensen die overdag minder tijd 
hebben. Uit recente tevredenheidsonderzoeken onder 
patiënten van het OLVG blijkt dat vooral werkende 
mensen en mensen met kleine kinderen in de avond
uren een afspraak met de specialist wensen. Ook de 
ondersteunende diensten, zoals de afdeling Radiologie, 
draaien mee in de avondsessie. 



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

Tiende Lotgenotendag
Het bestuur kijkt samen met de kerngroepleden met 
tevredenheid terug op de viering van de tiende lotgeno
tendag op zaterdag 9 juni jl.
Er was dit keer ter gelegenheid van de tiende lotge
notendag gekozen voor een totaal ander en feestelijk 
programma, waaraan volwassenen en kinderen samen 
konden deelnemen. De aanwezige deelnemers heb
ben samen een geweldige dag beleefd, mede mogelijk 
gemaakt door de sponsoring van een groot aantal 
bedrijven. 
Het bestuur bedankt hierbij nogmaals Friesland Foods, 
Biomet, Hannink Makelaars & Taxateurs, Thieme 
Communicatie en Design, de Glasambulance en Albert 
Heijn Nijmegen voor hun bijdrage aan deze dag.
Elders in deze Newsflash treft u de verschillende ver
slagen van alle activiteiten aan evenals de uitkomst van 
de ingeleverde evaluatieformulieren.

Tienjarig bestaan lotgenotengroep
In 2008 bestaat de HME/MO Lotgenoten Contact
groep tien jaar. Ook dit heuglijk feit willen we niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan en opnieuw willen we 
tijdens de lotgenotendag hieraan aandacht besteden. 
We hebben deze lotgenotendag vastgesteld op zaterdag 
31 mei 2008, wederom in Mytylschool Ariane de Ranitz 
te Utrecht. Noteert u deze dag vast in uw agenda? 
Vast staat dat we deze dag een informatiefilm/dvd over 
HME/MO willen presenteren. De voorbereidingen 
hiervan in samenwerking met het OLVG te Amster
dam zijn in volle gang en zullen de nodige tijd en 
energie gaan kosten. 
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. De 
bedoeling is om u allen tijdens de lotgenotendag 2008 
een exemplaar van de film/dvd cadeau te doen. Ook 
is het onderzoek ‘HME/MO en de gevolgen ervan 
in Nederland’ van drs. Jan de Lange en dr. John Ham 
afgerond en zij zullen deze dag graag de resultaten van 
dit bijzondere onderzoek presenteren. Over de verdere 
invulling van de lotgenotendag 2008 informeren wij u 
graag verder in onze volgende Newsflash.

NOF-congres
Ook in het kader van ons tienjarig bestaan verzorgen 
wij (op uitnodiging van de Nederlandse Orthopedische 
Vereniging (NOV), als bestuur van de HME/MO Lot
genoten Contactgroep Nederland samen met enkele 

Nederlandse orthopeden verschillende presentaties 
voor orthopeden en anderen uit Nederland, België 
en Scandinavië. Deze sessie zal plaatsvinden op een 
ochtend in juni 2008 tijdens de Nordic Orthopaedic 
Federation in de RAI te Amsterdam.

Europese contacten
Sinds enkele jaren hebben we goede contacten met col
legalotgenotengroepen in Europa. In 2006 vond een 
eerste bijeenkomst plaats en afgesproken werd om dit 
in 2007 een gevolg te geven. Echter om verschillende 
redenen op het persoonlijke vlak van de deelnemers 
kon dit geen doorgang vinden. Daarom proberen we 
in 2008 opnieuw een bijeenkomst met Europese lot
genotengroepen voor HME/MO te organiseren. 

Bezoek Engeland
In mei van dit jaar is wel een afvaardiging uit Neder
land aanwezig geweest bij de viering van de 10e lotge
notendag van de Engelse MHE/MO Support Group. 
Bestuursleden Marion Post en John Ruiter reisden 
samen naar Newcastle, waar John zelfs een bijdrage 
leverde door in het Engels zijn ervaringsverhaal te ver
tellen. Dat de situatie van de Engelse lotgenotengroep 
toch wel verschilt van onze situatie kunt u lezen in het 
verslag van dit bezoek verderop in deze Newsflash. 
Het bestuur is van mening dat dit soort bezoeken erg 
leerzaam is en bijdraagt aan de Europese samenwer
king.

Samenstelling bestuur en kerngroep
In de vorige Newsflash konden we enkele nieuwe 
kerngroepleden aan u voorstellen. Zij zijn inmiddels 
enthousiast begonnen aan hun taken. Intern heeft 
zich nog wel een kleine wijziging voorgedaan: Anja 
 Posthuma is toegetreden tot de redactie van de News
flash en heeft de taak coördinatie catering tijdens de 
lotgenotendagen overgedragen aan onze penning
meester Ester Voorn. Daarentegen heeft Natasja 
Schaake besloten om de kerngroep te verlaten, omdat 
werk en privé niet langer te combineren waren met het 
kerngroeplidmaatschap. Vanaf  deze plaats willen we 
Natasja nogmaals bedanken voor haar inzet en we wen
sen haar veel gezondheid en succes in haar werk.
Onze kerngroepleden Artur en Ghislaine Widera feli
citeren wij langs deze weg nogmaals van harte met de 
geboorte van hun dochtertje Monika. Zij hebben hun 
activiteiten even op een wat lager pitje moeten zetten, 
maar zullen deze te zijner tijd weer volledig gaan oppik
ken.
Verder meldden wij al eerder dat Jan de Lange heeft 
aangekondigd in 2008 te willen stoppen met het voor
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zitterschap. Hierna wil hij zich als bestuurlid bezig gaan 
houden met het onderzoek en de ontwikkelingen op 
het gebied van de HME/MO. 
Onze zoektocht naar een kandidaat voorzitter zetten 
wij onverminderd voort en wij hopen u de volgende 
keer positief  hierover te kunnen berichten.

Topreferentiefunctie OLVG
Wij kunnen u melden dat er met de verdere ontwik
keling van de topreferentiefunctie HME/MO in het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam 
goede voortgang is gemaakt (zie ook onze bericht
geving in de vorige Newsflash). In het OLVG wordt 
inmiddels zonder enige twijfel de grootste groep pa
tiënten met HME/MO behandeld. 
Nurse Practioner Eelke Lemmens is met zijn plannen 
tot het ontwikkelen van een klinisch pad voor HME/
MO patiënten in het OLVG reeds vergevorderd. Om 
één en ander nu organisatorisch, praktisch en financieel 
op de rails te krijgen zal nog wel de nodige tijd gaan 
kosten Wij hopen echter ook tijdens onze lotgenoten
dag 2008 hierover positief  te kunnen berichten. (Zie 
ook de rubriek Onderzoek en Ontwikkelingen in deze 
Newsflash.)
Ook een positieve ontwikkeling vinden wij de con
tacten met de beide GZpsychologen van de afdeling 
Kindergeneeskunde van het OLVG. De beide dames, 
Wieneke Zijlstra en Sonja Deden, stellen zich in deze 
Newsflash aan u voor en vertellen u ook meer over hun 
betekenis voor de jonge HME/MO patientjes in het 
OLVG.

Gift communicantjes
De laatste jaren kunnen we u regelmatig berichten over 
giften die ons worden aangeboden. Deze giften komen 
uit diverse hoeken. Zo werden wij in juni verblijd door 
een aantal communicantjes uit Loosbroek. Ter ere van 
hun communiefeest zamelden zij maar liefst 217 euro 
voor onze lotgenotengroep in. In deze Newsflash leest 

u er meer over, maar wij willen ook op deze plaats onze 
dank nogmaals aan deze kinderen uitspreken. Mocht 
u ook in de gelegenheid zijn om een goed doel in te 
dienen voor een geldinzamelingsactie, dan houden wij 
ons natuurlijk van harte aanbevolen. Wij kunnen u 
verzekeren dat het geld in overleg met u goed besteed 
zal worden.

Mochten er in uw omgeving mensen zijn die ons 
structureel willen ondersteunen, dan adviseren wij hen 
om begunstiger van onze moederorganisatie de SPO 
(Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie) te worden. 
Hierdoor worden wij direct en indirect (financieel) 
ondersteund. Aanmelden kan via www.patientenbelan
gen.nl of  telefoonnummer 0263215154, menukeuze 
2. Vermeld er wel bij dat het om begunstiging van de 
HME/MOgroep gaat.

Regiobijeenkomsten
Wederom zijn er dit jaar in het kader van de Week van 
de Chronisch Zieken regiobijeenkomsten georgani
seerd. Er is bewust gekozen voor de organisatie van 
deze bijeenkomsten in deze week, omdat hieraan lande
lijk veel publiciteit gegeven wordt. Wij maken hier uiter
aard graag gebruik van. Dit jaar is het ons gelukt om 
onze lotgenoten de keuze te bieden uit 4 verschillende 
locaties in Nederland. Helaas is op het laatste besloten 
de bijeenkomst in Amsterdam te annuleren, wegens te 
weinig tijdige aanmeldingen. Hoe de drie andere bijeen
komsten verlopen zijn, leest u verderop in de verschil
lende verslagen van de diverse bijeenkomsten. 

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

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, 1216 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 MSNcontact ook voor uw kind 
leuk en geschikt zou zijn, lees dan de oproep voor de 
MSN en meld uw kind aan.

Marion Post
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TIENdE LOTgENOTENdAg WAS ECHT FEEST!

Verslag van de tiende lotgenotendag, gehouden op zaterdag 9 juni 2007

 Op 9 juni jl. werd alweer voor de tiende keer een lotge
notendag georganiseerd en dat moest gevierd worden. 
Bestuur en kerngroep hadden voor deze gelegenheid 
een speciaal feestelijk familieprogramma op touw gezet.

’s Morgens vroeg waren alle vrijwilligers al begonnen 
met het versieren van de mytylschool, de vaste locatie 
waar deze jaarlijkse lotgenotendag wordt gehouden. 
Verder werd er druk gesleept met meubilair en be
wegwijzering, maar ook met een enorme hoeveelheid 
eet en drinkwaar.
Zoals gebruikelijk opende voorzitter Jan de Lange deze 
feestelijke dag. Hij heette iedereen van harte welkom 
en refereerde aan de eerste lotgenotendag die negen 
jaar geleden in een tuin in Tynaarlo werd gehouden. 
De medeinitiatiefnemers van destijds waren als gast 

aan informatie blijft onverminderd groot bij de deelne
mers aan de lotgenotendagen.
Dr. Wim Wuyts, biochemicus verbonden aan het Cen
trum Medische Genetica van de Universiteit Antwer
pen als hoofd van het DNALaboratorium en ook lid 
van onze Medisch Advies Raad, beet het spits af  met 
een lezing over ‘De genetische aspecten van de Multi
ple Osteochondromen’.
Daarna nam mevrouw dr. Judith Bovée, patholoog 
verbonden aan de afdeling Pathologie van het Leids 
Universitair Medisch Centrum en ook lid van onze 
Medisch Advies Raad, het stokje over. Zij hield een 
inleiding over ‘Het onderzoek aan osteochondromen 
door de patholoog’.
Tijdens de inleidingen waren de kinderen al druk bezig 
met het eerste deel van hun programma. De kleinsten 
werden opgevangen door Karin Bogers en Miriam 
Hendriks. De wat oudere kinderen konden kiezen uit 
zwemmen onder leiding van Anet van de Pol, kanoën 
onder leiding van Wilja Brokking en team of  Tshirt 
versieren onder leiding van Agnes Eisses en José van 
de Kamp.
Toen was het tijd voor de lunch; de kinderen waren 
inmiddels ook allemaal teruggekeerd naar de mytyl
school. Na de lunch gingen de deelnemers weer uiteen 

uitgenodigd voor deze tiende lotgenotendag en werden 
door Jan nog eens in het zonnetje gezet.
Ondanks het feestelijke middagprogramma waren er in 
de ochtend nog twee sprekers uitgenodigd; de behoefte 
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voor het bijwonen van een aantal speciale workshops. 
Dit maal was gekozen voor workshops waaraan zowel 
ouders als kinderen mee konden doen, met uitzon
dering van de workshop Creatiespiraal, die specifiek 
gericht was op volwassenen.
Men kon twee keuzes maken uit de volgende work
shops:
• Creatiespiraal door dhr. Marinus Knoope
• Opera della Casa onder leiding van mevr. Marlies de 

Waard
• Acrobatiek onder leiding van dhr. Hans van der Vlis
• Tapas en hapjes maken onder leiding van mevr. 

Kirsten Fritz
• Djembé onder leiding van dhr. Jaap Pluijgers
Het was een gezellige boel. In de keuken werden lek
kere hapjes bereid, in de gymzaal was men druk bezig 
allerlei acrobatische kunsten (ondanks het hebben van 
lichamelijke beperkingen), er werd getrommeld op 
djembés en gezongen en toneelgespeeld bij de Opera.
Van alle genoemde workshops treft u verderop in deze 
Newsflash aparte verslagen.
Aan het einde van de dag werd een korte presentatie 
gegeven door de deelnemers van de Opera, de acroba

tiek en de djembé. Ondertussen gingen er schalen met 
heerlijke hapjes door de zaal. De hapjes waren natuur
lijk afkomstig van de workshop tapas.
En zo kwam er ook weer een einde aan deze feestelijke 
dag. Jan de Lange had de bijeenkomst moeten verlaten 
omdat hij elders namens de groep een gift in ontvangst 
mocht nemen (u leest hier elders in de Newsflash meer 
over). Bestuurslid John Ruiter bedankte daarom een 
ieder voor zijn of  haar aanwezigheid en deelname. Na 
het nuttigen van nog een hapje en een drankje werd er 
door de deelnemers weer afscheid genomen en keerde 
men huiswaarts.
De organisatoren kijken tevreden terug op deze spe
ciale dag. Deze was niet mogelijk geweest zonder de 
belangeloze medewerking van een hele hoop mensen. 
Ook werd de viering van deze tiende lotgenotendag 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van diverse bedrij
ven, wiens naam wij hier graag willen vermelden:
 Friesland Foods, Meppel (in natura)
 Albert Heijn, Nijmegen (in natura)
 Hannink Makelaars, Raalte
 Glasambulance, Nijmegen
 Thieme Communicatie & Design, Delft
 Biomet, Dordrecht
Onze dank gaat uit naar al deze mensen en bedrijven!
In 2008 wordt het tienjarig bestaan van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep gevierd. Dat we dit niet 
ongemerkt voorbij zullen laten gaan mag duidelijk zijn. 
Het wordt zeker iets bijzonders, maar dan weer met de 
nadruk op informatie en lotgenotencontact.

Marion Post
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VERSLAg VAN dE INLEIdINg: 
dE gENETISCHE ASpECTEN VAN HME/MO

Erfelijke aandoeningen onderscheiden zich 
doordat de patiënten niet enkel met de klini-
sche symptomen te maken krijgen maar ook 
met het gegeven dat er een kans is dat ze de 

ziekte doorgeven aan hun kinderen. 

Om te begrijpen hoe dit komt, werd in eerste instantie 
meer informatie gegeven over hoe ons erfelijk materi
aal, het DNA, er eigenlijk uit ziet en hoe ons lichaam 
gebruik maakt van dit erfelijke materiaal om zich te 
ontwikkelen tot de persoon die we zijn. 

Foutjes
Daarnaast werd aangetoond wat er kan gebeuren als er 
foutjes in de genetische code onstaan en hoe deze fout
jes er toe leiden dat ons lichaam deze code niet meer 
juist kan aflezen. Het gevolg hiervan is dat bepaalde 
eiwitten foutief  of  niet meer worden aangemaakt, 
waardoor bepaalde biologische processen verstoord 
worden. 
Het erfelijk materiaal wordt doorgegeven van ouders 
op kinderen. Wanneer er zich foutjes in bevinden, be
staat dus ook de kans dat deze eveneens worden door
gegeven. Niet elk foutje heeft even drastische gevolgen 
en dit werd geïllustreerd door de verschillende overer
vingswijzen van erfelijke aandoeningen te bespreken.
Ten slotte werd dieper ingegaan op de genetische 
aspecten van HME/MO. Er werd uitgelegd dat er op 
dit ogenblik twee genen bekend zijn, EXT1 en EXT2 
genaamd, die aanleiding kunnen geven tot HME/MO. 
Als je een foutje in één van deze twee genen draagt, 
zul je osteochondromen ontwikkelen en heb je ook 
50% kans dat je de ziekte doorgeeft aan je kinderen. Bij 
sommige patiënten levert genetisch onderzoek voorals
nog geen verklaring op. 

Ook hierop werd wat dieper ingegaan. Waarom som
mige patiënten de ziekte veel ernstiger hebben dan an
dere is eveneens nog niet duidelijk, maar dat is één van 
de vragen waar het wetenschappelijk onderzoek zich de 
komende jaren over zal buigen.

Het is duidelijk dat over de genetische aspecten van 
HME/MO al veel geschreven en verteld is, maar dat 
het toch nog steeds veel vragen oproept. Een consul
tatie bij een klinisch geneticus is dan ook een aanrader 
voor elke HME/MOpatiënt en zijn naaste betrokke
nen.

dr. Wim Wuyts, biochemicus, hoofd 
DNAlaboratorium van het Centrum Medische 

Genetica van de Universiteit Antwerpen (België)

VERSLAg INLEIdINg ONdERzOEK AAN 
OSTEOCHONdROMEN dOOR dE pATHOLOOg

In 2002 is de nieuwe term ‘Multiple Osteo-
chondromas’ voor hereditaire multiple exos-
tosen geïntroduceerd door de wereldgezond-

heidsorganisatie (WHO). 

Dit omdat de term exostose in feite niets meer bete
kent dan ‘botuitwas’. Een dergelijke botuitwas kan vele 
oorzaken hebben, onder andere een osteochondroom. 
Het zal uiteraard veel tijd kosten voordat iedereen 
gewend is aan deze nieuwe term. 

Wanneer een osteochondroom verwijderd moet wor
den door de chirurg, dan gaat hierna het osteochon
droom naar de afdeling pathologie. De patholoog zal 
vervolgens het osteochondroom beoordelen, zowel 
met het blote oog als onder de microscoop. 

Onder de microscoop lijkt een osteochondroom op de 
normale groeischijf. Groeischijven zitten in de lange 
pijpbeenderen (de botten van armen, handen, benen en 
voeten), het bekken, de ribben en de schoudergordel, 
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maar niet in de schedel. Groeischijven zorgen ervoor 
dat onze botten langer worden wanneer we groeien. 
De belangrijkste reden dat de patholoog een verwijderd 
osteochondroom onderzoekt is om vast te stellen of  
het inderdaad gaat om een goedaardige afwijking, of  
dat daar twijfel over is en er dus reden is voor extra 
controles. Om ook wetenschappelijk onderzoek te 
kunnen doen naar het onstaan van (multiple) osteo
chondromen is het belangrijk dat de patholoog ook een 
stukje van de kraakbeenkap invriest, zodat daar in een 
later stadium DNA, RNA en eiwit uit geïsoleerd kan 
worden.

Mutatie
Wanneer op DNAniveau naar multiple osteochon
dromas wordt gekeken dan blijkt dat patiënten in hun 
bloed een mutatie hebben in één van de EXTgenen 
(zie samenvatting dr. Wim Wuyts). Daarnaast ontstaat 
er een tweede verandering in de EXTgenen in het 
weefsel van het osteochondroom. 
Dit impliceert dat beide kopieën van de EXTgenen 
uitgeschakeld moeten worden, zodat EXT helemaal 
geinactiveerd is, voordat een osteochondroom zal ont
staan. Wanneer wordt gekeken naar de gevolgen hier
van lijkt het er inderdaad op dat de EXTeiwitten niet 
functioneren in osteochondromen. Liesbeth Hameet
man is in april 2007 op dit onderzoek gepromoveerd.

Vragen
Nieuwe onderzoeksvragen zijn nu: hoe / waarom 
ontstaat een osteochondroom? Wat is hierbij de rol van 
EXT? Wat is de rol van EXT in de normale groeiregu
latie? Hoe wordt een osteochondroom kwaadaardig? 

Om deze vragen te beantwoorden is in 2007 een aantal 
nieuwe projecten van start gegaan. 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) financiert onderzoek naar de func
tie van EXT in kraakbeenvorming en in het onstaan 
van osteochondromen. 
Voor dit project is dr. Christianne Reijnders aangeno
men. Daarnaast is de afdeling Pathologie van het Leids 
Universitair Medisch Centrum penvoerder van een Eu
ropees Netwerk voor Excellentie, EuroBoNeT. Deze is 
gericht op de pathologie en genetica van bottumoren. 
Dit netwerk wordt gefinancierd door de Europese Unie 
in het kader van het stimuleren van onderzoek naar 
zeldzame aandoeningen op de kinderleeftijd en van 
jong volwassenen. 
Het netwerk is van start gegaan op 1 februari 2006 en 
hierin nemen 24 groepen uit 12 landen deel. Binnen 
dit netwerk wordt onder andere de functie van EXT 
bestudeerd in zebravismodellen. 

Volop in beweging
Tot slot zal de rol van oestrogenen en andere hor
monale invloeden op het kwaadaardig worden van 
osteochondromen worden bestudeerd in een door de 
Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelmina 
Fonds gefinancierd project dat 1 november 2007 van 
start gaan.
Concluderend is het wetenschappelijk onderzoek naar 
osteochondromen volop in beweging. Dit onderzoek 
was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van 
velen van HME/MOpatiënten. Ook voor de nieuwe 
projecten zullen wij een beroep op u blijven doen om 
zodoende uiteindelijk beter te begrijpen waarom EXT
mutaties leiden tot multiple osteochondromas.

Dr. Judith V.M.G. Bovée, patholoog/
associate professor, Afdeling Pathologie 

van het Leids Universitair Medisch CentrumEen opname van een osteonchrondroom onder de microscoop.



Newsflash najaar 2007 HME/MO Lotgenoten Contactgroep 9

VERSLAg LOTgENOTENdAg CREATIESpIRAAL VAN 
MARINUS KNOOpE

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.

Twaalf  stappen
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. Vooral bovengenoemde omschrijving maakte 
mij enorm nieuwsgierig naar deze man met zijn visie. 
Niet dat ik nou zoveel heimelijke wensen heb, maar een 
leidraad voor het realiseren ervan kan natuurlijk altijd 
van pas komen.

Samen met 15 andere nieuwsgierigen nam ik plaats in 
een grote kring in zeer comfortabele stoelen. Na een 
introductie van John Ruiter, stond een man op die het 
woord nam. Marinus Knoope nam het lokaal in beslag. 
De eerste minuut vroeg ik me af  waar dit heen zou 
gaan. Hij begon met een zin uit te spreken waarbij de 
helft van de woorden niet te verstaan waren. Dit bleek 
de bedoeling. Maar, daarna.... hingen we met z’n allen 
aan zijn lippen! Wat een verteller is deze man! 
Hij heeft een manier gevonden om elke wens in vervul
ling te kunnen laten gaan. Als je maar aan de juiste 
voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn de 12 
stappen van de creatiespiraal. En deze stappen wer
den op een zeer boeiende, duidelijke wijze en met veel 
humor duidelijk gemaakt.

Appelboom
Het verhaal begon met een appelboom. Die gaat ver
schillende fasen door, door de 4 seizoenen. Dat gaat 
ook zo met de wens van een mens. Voor die gereali
seerd kan worden moet die verschillende fasen door
lopen. Alleen zijn dat er 12 in plaats van die 4 van de 
appelboom.

De vergelijking met de appelboom kwam tijdens het 
verhaal steeds weer terug. Een appelboom moet lekker 
alle moeite steken in het maken van blaadjes, bloesem 
en appels. Het gaat natuurlijk jammerlijk mis als hij bij 
andere bomen zou zien dat er ook andere vruchten 
bestaan en die na wil maken, dat zijn niet ZIJN vruch
ten. Zo is het ook bij wensen. De wensen die je hebt 
moeten wel echt JOUW wensen zijn. Niet de wensen 
waarvan je denkt of  vermoedt dat jouw omgeving die 
graag gerealiseerd ziet.
Het eerste uur was één groot verhaal en verduidelijking 
van de creatiespiraal.

Off-day
Na een korte pauze werd de workshop over een andere 
boeg gegooid. De vraag was: Voel je je wel eens ellen
dig, of  heb je wel eens een offday. Natuurlijk hebben 
we die allemaal wel, hoewel de mannen in het algemeen 
daar wat minder makkelijk voor uit kwamen.
De essentie lag natuurlijk niet in de vraag of  je wel eens 
een offday hebt, maar hoe je je dan voelt. Iedereen 
kwam aan de beurt en mocht zijn of  haar gevoelens 
vertellen. Daar werd dan over gepraat en het grote 
advies dat telkens terug kwam was: “Maak dat gevoel 
groot”. Voel je je boos, speel dan of  je nog bozer bent. 
Voel je je bang, gedraag je dan nog banger dan je bent, 
en het liefst met geluid erbij. Ook dit ging met de 
nodige lachsalvo’s gepaard. Mijn indruk van het groter 
maken van je emoties was, dat je dan leert relativeren. 

Goed gevoel
Het was gewoon jammer dat om kwart over drie de tijd 
om was. Met deze man praten en naar hem luisteren 
had gerust een hele dag mogen duren! Ik ging bij deze 
workshop vandaan met een enorm goed gevoel. Veel 
gelachen, en nog veel opgestoken ook!
Zijn boek ‘De creatiespiraal (de weg van wens naar 
werkelijkheid)’ heb ik meteen aangeschaft en ik wacht 
met smart op zijn nieuwe boek (dat nog in de maak is) 
‘De Ontknooping’.
Wie meer wil weten over de creatiespiraal, over Mari
nus Knoope zelf  of  over zijn trainingen kan kijken op 
www.decreatiespiraal.nl. Ik kan het iedereen aanraden!

Natasja Schaake
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MIjN SUpERLEUKE TIENdE LOTgENOTENdAg
Op 9 juni was de lotgenotendag en daar ben ik met 
mijn moeder en mijn zusje naartoe geweest. Mijn moe
der hielp bij de catering en moest er dus al heel vroeg 
zijn, maar het was wel leuk om alle dingen uit te pakken 
en in de koeling te zetten.
Toen de lotgenotendag om half  elf  begon en de kin
deren naar de workshops gingen, konden we kiezen uit 
zwemmen, kanoën of  Tshirt versieren. Ik ging kanoën 
en mijn zusje ging Tshirt versieren. Met een vrij grote 
groep gingen we kanoën in de sloot die naast de mytyl
school liep. Je had éénpersoons kajakken, tweepersoons 
kajakken en driepersoons Canadese kano’s. Ik zat in 
een driepersoons kano, waarmee we heel snel gingen. 
Voor we het wisten was het alweer tijd om te keren. 
Aangezien we vooraan voeren, waren we na het omke
ren dus de achtersten. Maar we haalden de anderen al 
snel weer in.

Keuken
Terug in het gebouw kwam ik bij de deur al een vrolijk 
zusje tegen, dus de workshop Tshirt versieren was ook 
leuk geweest. Daarna gingen we naar de keuken om 
mijn moeder en een boel andere mensen te helpen met 
de broodjes voor de lunch. Die lunch was heel lekker 
overigens.
Na de lunch ging ik weer naar de keuken voor de work
shop tapas en hapjes maken. Daar kregen we allemaal 

een boekje met recepten erin die je mee mocht nemen, 
en daar heb ik thuis ook nog lekkere dingen uit ge
maakt. Bij de workshop heb ik supersnelle appeltaartjes 
gemaakt, die heel lekker waren.

Acrobatiek
Als tweede workshop (na de pauze) had ik acrobatiek 
gekozen, en m’n zusje had precies hetzelfde. Alleen was 
m’n zusje net geopereerd en liep ze op krukken, dus 
acrobatiek ging niet zo goed, maar ze deed een aantal 
dingen vrolijk mee. We deden evenwichtsoefeningen en 
aan het eind van de workshop bouwden we een grote 
menselijke piramide. Dat was heel leuk. Mijn moeder 
was naar een lange workshop geweest, en die deed dus 
de hele middag hetzelfde, namelijk Opera della Casa. 
Daarbij hadden ze vrij rare kleren aan, maar de rest was 
wel leuk.

Aan het einde was er een presentatie waarbij alle work
shops voorbij kwamen. Dat was heel leuk, want toen 
maakten we nog een keer de piramide van acrobatiek. 
Daarna was er nog een hapje en een drankje en toen 
mijn moeder met de organisatie alles had opgeruimd, 
waren mijn zusje en ik doodmoe en konden we einde
lijk weg. De lotgenotendag was weer superleuk, en ik 
wil volgende keer zeker weer!

Hannah Romeijn

zERE HANdEN BIj WORKSHOp djEMBé
Na de heerlijke lunch was het dan eindelijk tijd voor 
de eerste ronde workshops, in dit geval de workshop 
djembé van Jaap Pluijgers. Hij is een enthousiaste bege
leider die de sfeer er al snel inkreeg.
Met ongeveer dertig lotgenoten werd er in deze sessie 
druk gedjembeed. Als eerste moesten we een aan
tal eenvoudige slagen op de trommels geven, zodat 
iedereen er handigheid in kreeg en de smaak te pakken 
kreeg. Daarna speelden we met z’n allen de ritmes van 
Jaap na. 

Ingewikkelder
Vol lof  en complimentjes dacht Jaap dat het nog 
iets ingewikkelder moest kunnen, dus werd de groep 
daarna in tweeën gesplitst en gingen we twee ritmes 
door elkaar slaan. Het klonk super.
Het was een leuke workshop, met enthousiaste deel
nemers en begeleiding. Moe, met zere handen, maar 
voldaan beëindigden we na een uur de workshop om 
14.00 uur.

Tanja Eisinga
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dEELNEMERS zIjN pLANK EN SNOEK 
BIj WORKSHOp ACROBATIEK

Ik heb meegedaan aan de workshop Acrobatiek groep 
1. De leiding was in handen van Hans en Jeroen. In 
het begin deden we een oefening die we met tweetal
len moesten doen. Je pakte elkaars handen en je ging 
een beetje hangen. Daarna moest je op een onzichtbare 
‘stoel’ gaan zitten, en je ging langzaam weer omhoog. 

Toen deden we een oefening met drietallen. De mid
delste werd een ‘plank’ en die werd heel zachtjes naar 
voren en naar achteren geduwd. En daarna deden we 
de snoek op rug. Die was heel erg leuk. Eén van de 
twee ging zitten als een hond (benen onder de billen en 
handen onder de schouders) en de andere moest op de 
rug gaan liggen en zich als een snoek gaan balanceren. 
Daarna moest je met drie of  viertallen op de kop gaan 
staan. Eén ging op de grond liggen met de voeten op 
de grond en met de handen omhoog, de andere ging 
met de handen op de knieën van de andere die op de 
grond lag. De handen van degene die op de grond lag, 
gingen op de schouders van degene die op de kop ging 
staan. En even afzetten en dan stond je op de kop. 
De andere 2 die hielden de ene persoon die op de kop 
stond goed vast zodat hij niet door viel. En toen kwam 
het aller leukste: oefenen voor de piramide!! Eerst met 
tweetallen en toen met acht mensen en daarna met ons 
alle 12. 
De piramide werd aan het eind van de dag ook nog ge
showd aan de andere mensen die op de Lotgenotendag 
aanwezig waren. Met een leuk stukje in de ontvangst
ruimte met een paar djembé mensen werd onze mooie 
piramide opgevoerd. Echt, deze workshop was super 
geslaagd.

Sigrid Bekkema 

WORKSHOp TApAS SUpERLEUK 
EN VOOR HERHALINg VATBAAR

Net als bij de 
meeste andere 
workshops ver-
maakte jong 
en oud zich 
uitstekend. 

Lekker gekanood, zere handen van het trommelen en 
toen mocht ik Tapas maken. Toen mijn ouders, mijn 
broertje en ik het lokaal inliepen, waren er al verschil
lende mensen druk bezig om allerlei spullen klaar te 
zetten. We gingen zitten en langzaam aan stroomden er 
nog meer mensen binnen. 

Een hele aardige mevrouw met een wit plukje in haar 
haar (Kirsten Fritz, red.) legde uit wat we allemaal 
gingen doen. 
Mijn vader en ik gingen tortilla met ui en aardappel 
maken. De aardappels waren al gekookt en in plakjes 
gesneden. Ik begon met de ui te snijden (het prikte erg 
in mijn ogen, ik was echt aan het janken). 
Toen moest de ui in de olie worden gebakken. We had
den de pan al op het fornuis gezet, maar het fornuis 
was niet aan en we konden geen knop vinden. Verder 
dan de opmerking: ‘Het is een Dunson fornuis’ kwa
men we niet. We vroegen mevrouw Fritz om hulp. Het 
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aardappelen had geschild. Dat betekende dat we de 
andere ingrediënten ook twee keer zo veel erin hadden 
moeten doen. Dat wisten we niet. 
De tortilla was te brokkelig geworden om netjes te ser
veren. Maar iemand kwam op het fantastische idee om 
de tortilla op schoteltjes te doen en net te doen alsof  
het zo hoort. Het was erg lekker (mijn moeder was er 
zo’n beetje verslaafd aan…).
Het was ook een erg leuke workshop. Volgende keer 
mag deze workshop zeker weer. En mevrouw Fritz, 
heel erg bedankt want het was erg leuk.

Berber Renckens 

bleek dat je gewoon simpel een klepje moest openen 
om de knoppen te vinden.
De kookplaat ging aan, uitje fruiten, aardappels erbij en 
de kruiden erin. Het waren wel een stuk of  zes soorten 
kruiden. Ze moesten op verschillende wijze worden 
gesneden of  gescheurd.
Nog even alles bakken, ei erover en in de oven. On
dertussen hielpen we nog even met crostini’s maken. 
Anderen waren bezig met tonijnmousse, eiersalade, 
gevulde dadels en banderilla’s.
Toen de tijd om was, kon alles worden geserveerd. De 
tortilla kon uit de oven worden gehaald.
Het bleek dat mevrouw Fritz een dubbele hoeveelheid 

T-SHIRTS VERSIEREN
Tshirts met een fraaie opdruk. Je kunt ze in de winkel 
kopen. Veel kinderen kozen er tijdens de lotgenoten
dag echter voor om ze zelf  te maken. Met kleurstiften 
werden vlinders, logo’s van voetbalclubs, eigen namen, 
dieren enzovoorts op de Tshirts aangebracht en met 
kralen verder versierd. Na een strijkbeurt konden de 
kinderen hun zelf  gemaakte Tshirts ook daadwerkelijk 
dragen, zelfs op de lotgenotendag.

Agnes Eisses

EEN STUKjE SpANjE IN UTRECHT
 Het lijstje van de workshops op de lotgenotendag 
vermeldde ook een workshop van ‘Opera della casa’ en 
een workshop ‘djembé’. Aangezien muziek maken mijn 
favoriete vrijetijdsbesteding is stonden deze twee boven 
aan mijn lijstje. Maar omdat de opera een lange work
shop was, moest er helaas een keuze gemaakt worden. 
Het werd de opera, in de hoop dat daar veel gezongen 
zou worden. 
Bij binnenkomst troffen we twee enthousiaste dames 
van het theatergezelschap Opera della Casa die de 
groep op sleeptouw namen met een stukje uit de opera 
‘Carmen’. De leeftijd van de deelnemers was behoor
lijk gevarieerd en er was zelfs één man dapper genoeg 

om tussen al die vrouwen te gaan zitten. Al gauw werd 
duidelijk dat we niet alleen gingen zingen, maar dat 
er ook toneelspel en dans bij kwamen kijken. Spaanse 
dans, met van die mooie handbewegingen, bleek nog 
niet zo gemakkelijk. Maar wel erg leuk, we hebben veel 
gelachen. We hebben hard gewerkt om een stukje vurig 
Spanje op het toneel te zetten tijdens de afsluiting aan 
het eind van de middag. Dankzij de voortrekkersrol van 
Marlies en Ineke, en de kostuums en decorstukken die 
ze meegenomen hadden, is dat voor ons gevoel ook 
heel goed gelukt. We hebben in ieder geval veel plezier 
gehad deze middag. 

Anja Posthuma

VERSLAg KANOVAREN 
Ook deze HME Lotgenotendag was er voor de jonge
ren de mogelijkheid om eens in de kano te stappen en 
door de Utrechtse wateren te varen. Heel wat jongens 
en meisjes wilden dit ook wel eens doen. Voor sommi
ge de eerste keer, anderen hadden dit al vaker gedaan. 
Toch was het ook dit keer weer spannend. Want, zou 
iedereen weer droog terugkomen?

Met enkele gehuurde één, twee en driepersoonskano’s 
trokken we de Kromme Rijn op. Weliswaar niet zo 
mooi als de Belgische Ardennen, maar ook een mooie 
plek om eens een stukje te kanoën. We waren ook niet 
de enige, zo zou later blijken. Het was de bedoeling 
om naar een leuke picknickplek te varen, maar zover 
kwamen we helaas niet. Sommige boten, waaronder de 
boot waar ik in zat, waren nou eenmaal niet zo snel en 
dus besloten we om eerder terug te varen. Het eten en 
drinken, dat natuurlijk weer prima was geregeld, werd 
daarom maar tijdens de tocht geconsumeerd.

Rik Schelbergen
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EVALUATIE TIENdE LOTgENOTENdAg
de tiende HME/MO Lotgenotendag telde afgelopen juni 124 deelnemers: 80 volwassenen, 

30 kinderen en 14 gasten en medewerkers. Iets meer dan 40 procent van alle deelnemers heeft 
na afloop een evaluatieformulier ingevuld. Een verslag. 

Van de volwassen deelnemers bezocht bijna 30% de 
Lotgenotendag voor de eerste keer. Voor de kinderen 
bedroeg het percentage bijna 25%. De antwoorden op 
de vragen van het evaluatieformulier laten zien dat de 
Lotgenotendagen, zoals dat ook in het verleden het 
geval was, zeer worden gewaardeerd. In het navolgende 
worden per deelnemersgroep de belangrijkste bevin
dingen kort toegelicht. 

Evaluatie door de kinderen 
De Lotgenotendag in zijn geheel werd door de kinde
ren hoog gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer 
van 8.4. In de afgelopen drie jaren was dat rapportcijfer 
overigens nog iets hoger met respectievelijk 8.9, 8.8 en 
daarvoor zelfs 9.1). Net als vorig jaar waren de kinde
ren wederom erg enthousiast over het Kanoën (rap
portcijfer 8.5) en het (leren) bespelen van de Djembé 
(rapportcijfer 8.8). Ook de workshops Tapas en Hapjes 
Maken (rapportcijfer 8.2), Acrobatiek (rapportcijfer 
7.8) en Opera Della Casa (rapportcijfer 7.7) vielen zeer 
in de smaak.
Voor de overige onderdelen van het programma geldt 
dat het aantal beoordelingen te klein was om een bete
kenisvol rapportcijfer te kunnen presenteren. 
Op de vraag in hoeverre zij tijdens de dag contact 
hadden gehad met lotgenoten gaven 8 van de 13 
kinderen die een vragenlijst hebben ingevuld een 
positief  antwoord. Als suggesties voor een volgende 
Lotgenotendag werden meegegeven: weer doedingen 
doen, sieraden maken, disco, weggegaan en (nog) meer 
keuzemogelijkheden bieden. 

Evaluatie door de volwassenen 
In lijn met de rapportcijfers van de kinderen hebben 
ook de volwassen met een gemiddelde van 8.3 voor de 
Lotgenotendag in zijn geheel een hoog rapportcijfer 
gegeven; de vorige drie jaren waren de gemiddelde 
rapportcijfers respectievelijk 8.4, 8.3 en 8.2. De inlei
dingen van dr. Wim Wuyts en dr. Judith Bovee kregen 
respectievelijk het rapportcijfer 8.8 en 8.0. Het hoogst 
gewaardeerd werd een onderdeel van het middag
programma, nl. de workshop Creatiespiraal met 9.2. 
De workshops Djembé, Tapas en Hapjes Maken en 
Acrobatiek volgden met gemiddelde rapportcijfers van 
respectievelijk 8.7, 8.4 en 7.7. Voor de andere activitei
ten geldt dat het aantal beoordelingen te klein was om 
een zinvol gemiddeld rapportcijfer te kunnen bepalen.
Veruit de meeste deelnemers (bijna 90%) gaven aan 

tijdens de Lotgenotendag (enigszins) succesvol te zijn 
geweest met de essentie van een Lotgenotendag, zijnde 
het tot stand brengen van lotgenotencontact . De vraag 
of  men in het verleden wel eens heeft deelgenomen 
aan een Regiobijeenkomst werd door 48% van de 
27 volwassen die een vragenlijst hebben ingevuld posi
tief  beantwoord; bijna 60% denkt (ook) in de toekomst 
een regiobijeenkomst te gaan bijwonen. Tot slot is ook 
aan de volwassen gevraagd naar ideeën voor volgende 
Lotgenotendagen. Als onderwerpen werden onder 
meer ingebracht: therapieën en behandelmethoden 
(met name drainage van lymfevocht na een operatie), 
pijnbestrijding, fysiotherapie, hoe vertel ik anderen wat 
ik heb en hoe moeten ze met me omgaan, belasting
aangifte bij een chronische aandoening als HME/MO 
en een vragenuurtje met dr. Ham. In meer algemene 
termen geeft een aantal deelnemers uitdrukkelijk aan 
graag een combinatie te willen van een zinvolle inlei
ding tijdens de ochtend en na de middag doeactivitei
ten en workshops.

Frans Schelbergen

ARLA VAN dER ENdE 
WINT BIOSCOOpBON

Arla van der Ende heeft de bioscoopbon ter waarde 
van 7,50 euro gewonnen. Ze leverde op de lotgenoten
dag de tekening uit Newsflash 17 in, die ze fraai had 
ingekleurd. 
Arla heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen en 
ongetwijfeld samen met haar familie een leuke film in 
de cinema bekeken. Arla, van harte gefeliciteerd met je 
prijs. 
Organisatie Lotgenotendag

VOOR UW AgENdA:
zATERdAg 31 MEI UTRECHT

TIEN jAAR HME/MO 
LOTgENOTEN CONTACTgROEp!
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ONdERzOEK EN ONTWIKKELINgEN Op HET 
gEBIEd VAN HME/MO

Ontwikkelingen in het OLVG Amsterdam
In het bestuursstukje heeft u al even kunnen lezen dat 
de topreferentiefunctie voor HME/MO in het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis verder wordt ontwikkeld. In 
deze rubriek zal ik daar wat nader op in gaan. Hier
voor heb ik gebruik gemaakt van de notitie hierover 
van Eelke Lemmens, Nurse Practioner van de afdeling 
 orthopedie van het OLVG. In de vorige Newsflash 
heeft u een interview kunnen lezen met Eelke.

Momenteel is de zorg voor patiënten met HME/MO 
niet gecoördineerd wat onder andere tot gevolg heeft 
dat patiënten vaak het ziekenhuis moeten bezoeken, 
lang moeten wachten en verkeerde informatie krijgen. 
In het OLVG wordt de grootste groep patiënten met 
HME/MO in Nederland behandeld door dr. John 
Ham. Momenteel zo’n 200 personen. Veel patiënten 
wonen ver van Amsterdam en moeten b.v. reizen vanuit 
Groningen of  Limburg. Vanaf  2005 hebben wij als 
HME/MOlotgenotengroep schriftelijk en later ook 
in gesprekken met de bedrijfsleider Orthopedie van 
het OLVG aandacht gevraagd voor de knelpunten die 
hierbij ontstaan. 

Eelke Lemmens heeft alles nog eens op een rij gezet en 
hieruit komen de volgende knelpunten naar voren:
• De wachttijden voor een operatie zijn lang. 
• Er is geen eenduidigheid in informatie aan de pa

tiënten. Doordat de verschillende disciplines niet van 
elkaar weten wie welke informatie verschaft sluit de 
informatie niet goed op elkaar aan.

• Er is geen coördinatie van zorg. Afspraken sluiten 
niet op elkaar aan waardoor patiënten soms onnodig 
lang moeten wachten en andere afspraken mislopen. 

• Patiënten moeten te vaak het ziekenhuis bezoeken. 
Afspraken worden vaak afzonderlijk van elkaar ge
pland.

Ook is er een aantal wensen naar voren gekomen
• Patiënten geven aan behoefte te hebben aan een cen

traal aanspreekpunt.
• Meer inspraak in wanneer iemand geopereerd kan 

worden.
• Betrokken disciplines zouden moeten worden uitge

breid met een orthopedagoog en een psycholoog.
• Invoering van standaard vragenlijsten
• Voorlichtingsmateriaal over HME/MO en het 

OLVG

Naar aanleiding van de bovengenoemde punten is 
gezocht naar een oplossing. Een klinisch pad zou een 
mogelijkheid zijn voor de poliklinische patiënten. Hier

bij kunnen, zeker bij nieuwe patiënten, in één dagdeel 
de problemen vastgesteld worden en op een dagdeel 
daarna kan dan het behandelplan worden besproken. 
De verschillende disciplines zullen ieder vanuit hun ei
gen deskundigheid hierbij betrokken worden. Voor wat 
betreft de rol van de GZpsychologen verwijs ik graag 
naar het stukje wat zij hierover hebben geschreven 
elders in deze Newsflash. Verder is het de bedoeling 
dat er voor elke patiënt met HME/MO die behandeld 
wordt in het OLVG één aanspreekpunt beschikbaar 
komt.

Deze plannen zullen begin volgend jaar verder uit
gewerkt gaan worden en daarna zal er eerst gestart 
worden met de nieuwe patiënten. Voor de patiënten 
die al langer in behandeling zijn zal geleidelijk ook de 
verbeteringen worden doorgevoerd. Voor de verdere 
toekomst is het goed om te bekijken of  dit klinisch pad 
wellicht ook in andere HME/MOcentra ingevoerd 
zouden kunnen worden.

Medisch Advies Raad
Op 14 mei 2007 is onze Medisch Advies Raad weer 
bijeen geweest op de afdeling Pathologie van het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC). In deze bij
eenkomst werden alle activiteiten waar de verschillende 
leden van de MAR mee bezig zijn uitgewisseld. Als je 
dat zo op een rij zet dan gebeurt er toch wel erg veel. 
Wij kunnen als HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
erg blij zijn dat er zoveel wetenschappelijke belangstel
ling is voor HME/MO.

Onderzoek in Antwerpen
Dr. Wim Wuijts van de afdeling medische genetica van 
de Universiteit Antwerpen onderzoekt de factoren van 
de klinische variatie {de verschillen tussen verschijnse
len (fenotypen)} van de EXT1 en de EXT2 (de genen 
die HME/MO veroorzaken). Hierin wordt door dr. 
Wuijts samengewerkt met dr. John Ham en het OLVG. 
In dit onderzoek werkt dr. Wuijts ook samen met een 
kliniek in Bologna.
Tevens is dr. Wuijts bezig met het optimaliseren van de 
analysetechnieken om de mutaties te onderzoeken.

Onderzoek in Amsterdam
Naast het onderzoek naar de variatie van de klinische 
verschijnselen bij EXT1 en EXT2, zoals hierboven 
genoemd, loopt bij dr. John Ham in het OLVG het 
verdere klinische onderzoek naar HME/MO. Bij dat 
laatste onderzoek wordt gekeken naar het verloop van 
de afwijkingen bij HME/MO.
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Dr. Ham is verder betrokken bij het onderzoek in 
Leiden waarbij met name het verwijderde materiaal 
(van een osteochondroom) wordt gebruikt zodat op de 
afdeling Pathologie van het LUMC in het onderzoek 
naar het effect van een bepaalde EXTmutatie op de 
kraakbeenvorming.

Onderzoek in Leiden
Dit keer kan ik over Leiden kort zijn. U treft elders in 
deze Newsflash een korte opsomming van dr. Judith 
Bovée van de activiteiten waar men op de afdeling 
Pathologie van het LUMC mee bezig is. 

De gevolgen van HME/MO
Het afsluitend artikel van het onderzoeksproject “Here
ditaire Multiple Exostosen/Multiple Osteochondromen 
en de gevolgen hiervan in Nederland”, waaraan velen 
van u hebben meegedaan, is afgerond en zal aan de 

subsidiegever, de Stichting het AnnaFonds, gestuurd 
worden. Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd door 
dr. John Ham en drs. Jan de Lange. De statistische ana
lyses worden door drs. Frans Schelbergen uitgevoerd. 
Verdere publicaties worden volgend jaar verwacht. 
Op de lotgenotendag 2008 is gepland dat er ook een 
presentatie gegeven wordt over de resultaten. In z’n 
algemeenheid kan geconcludeerd worden dat de gevol
gen van HME/MO tot nu toe waren onderschat. De 
impact op vele terreinen is met dit onderzoek aange
toond. Dit geldt o.a. voor de pijn, de sportbeoefening, 
de school, het werk, de algemene gezondheidstoestand 
enz. Het is belangrijk over deze gegevens te commu
niceren met specialisten en behandelaars om duidelijk 
te maken dat hier rekening mee gehouden dient te 
worden in hun behandelbeleid.

Jan de Lange

WAjONgER BLIjF MELdEN!

Afgelopen weken heeft CNV Jongeren samen met 
Jopla en de CG Raad een meldlijn opengesteld voor 
jongeren met een beperking die er financieel niet 
op vooruit gaan als ze gaan werken. Tientallen jon
geren hebben zich via de msn of  telefoon gemeld 
en vertelden hun verhalen.  
Duidelijk werd dat werken niet of  amper loont als 
je vanuit de Wajong uitkering gaat werken! Door 
de armoedeval gaan ze er soms zelfs op achteruit. 
De wet en regelgeving is zo complex dat zelfs 
het UWV niet vooraf  kan berekenen hoeveel een 
jongere in de maand overhoudt als er een inkomen 
bovenop de uitkering komt. Veel jongeren werken 
in deeltijd omdat ze niet meer kunnen werken. Ze 
zijn echter niet op de hoogte van regelingen die 
dit kunnen compenseren. Wajongeren kunnen een 
loondispensatie regeling krijgen als ze WSW geïndi
ceerd zijn.  
 
CNV Jongeren vindt het schandalig dat deze groep 
jongeren onvoldoende kansen krijgt om financieel 
zelfstandig te kunnen leven en een arbeidsperspec
tief  op te bouwen. Komende twee maanden doen 
we een groot onderzoek naar de inkomenspositie 
en het arbeidsperspectief  van Wajongeren. Met dit 
onderzoek willen we de Nederlandse politiek dwin
gen iets aan deze tweedeling te doen!  
 
Wajongeren kunnen via werkmoetlonen@hotmail.
nl hun verhaal blijven melden. 

Bron: CGraad

HOE KUNT U BIjdRAgEN AAN HET 
WETENSCHAppELIjK ONdERzOEK VAN dE 

AFdELINg pATHOLOgIE LUMC? 

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
weefsel afkomstig van tumoren o.a. exostosen. 
Het verwijderde osteochondroom/exostose of  
chondrosarcoom wordt door de afdeling patholo
gie microscopisch onderzocht om de diagnose te 
bevestigen en om eventuele kwaadaardigheid van 
een osteochondroom uit te sluiten. Materiaal dat 
overblijft (restmateriaal) kan worden gebruikt voor 
het hier beschreven onderzoek. 
Wanneer u of  uw kind in de toekomst geopereerd 
wordt en u mee zou willen helpen aan dit on
derzoek, kunt u ons toestemming geven om het 
restmateriaal te gebruiken. 
Het is belangrijk dat u dan van te voren contact 
met ons opneemt, omdat het voor de kwaliteit 
van het genetische materiaal van belang is dat het 
overgebleven kraakbeenweefsel op tijd en op de 
juiste manier wordt ingevroren. Wij kunnen dan het 
materiaal op de juiste manier verwerken in samen
werking met de afdeling pathologie van het zieken
huis waar u wordt geopereerd. Daarnaast zullen 
wij u een formulier toesturen met meer informatie, 
waarmee u tevens uw toestemming kenbaar kunt 
maken. 
Contactpersonen: Prof. P.C.W. Hogendoorn, 
dr. J.V.M.G. Bovée, Afdeling Pathologie, LUMC. 
Tel: 0715266639, 
Email: p.c.w.hogendoorn@lumc.nl, 
j.v.m.g.bovee@lumc.nl 
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VRIENdIN zET HME/MO-pATIëNTE 
Op TELEVISIE IN HET zONNETjE

Een waar hart onder de riem. dat is de verrassing die de Amsterdamse Lesley Bos (17) voor 
haar vriendin peggy ter Vrugt (15) in petto had. Lesley verraste voor het RTL-4 programma 

‘Wendy: Heel Holland Helpt’ peggy met een nieuw aangelegde tuin, een schutting, een afdak 
boven het terras en een scootmobiel. de hulpactie was in de eerste televisie-uitzending op 

 vrijdag 19 oktober te zien. 

Peggy en Lesley leerden elkaar kennen op de kinder
afdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in 
 Amsterdam. Peggy heeft HME/MO en Lesley een 
bloedstollingziekte. In het ziekenhuis werden de twee 
dikke maatjes met elkaar. “We voelden ons niet meer 
ziek”, vertelde Lesley in het programma. Peggy vertel
de dat ze inmiddels 22 operaties heeft gehad en er nog 
een paar heeft te gaan. 

Scootmobiel
Volgens Lesley trekt Peggy zich vaak terug in de tuin. 
“Ze kijkt dan tegen een dode heg aan. Ik wil haar graag 
een schutting geven en een overkapping die beschut
ting geeft bij regen en schaduw bij zon. Omdat ze veel 
in een rolstoel zit, kan ze niet met vriendinnen mee. 
Daarom wil ik haar ook een scootmobiel geven.”
In een weekeinde werd de familie weggelokt en werd 
de coniferenhaag verwijderd, een nieuwe tuin aange
legd, de schutting geplaatst en het terras overkapt. Bij 
Peggy, haar zus en haar moeder sprongen bij terug
komst thuis spontaan de tranen in de ogen van blijd
schap. De verrassing werd nog groter toen zangeres 
KimLian van der Meij, het idool van Peggy, hoogst
persoonlijk een nieuwe scootmobiel kwam afleveren. 
Als klap op de vuurpijl nodigde KimLian, Peggy en 
Lesley uit voor de musical Doe Maar, waarin ze de 
vrouwelijke hoofdrol vertolkt.

‘Gewoon top’
Om alles te verwezenlijken had Lesley duizend euro 
van het programma gekregen en een benefietconcert 
georganiseerd om nog meer geld binnen te halen. 
Uiteindelijk bleken sponsors bereid alles voor hun re
kening te nemen. Lesley bleef  in het programma kalm 
onder haar prestatie. “Peggy staat altijd voor iedereen 
klaar. Ik heb dit voor haar gedaan. Dat ik dit kan doen, 
is gewoon top.”
Het fragment uit ‘Wendy: Heel Holland Helpt’ staat op 
internet: www.rtl.nl/shows/heelhollandhelpt/video/
(aflevering 1, 40:35 - 48:45 min).

John Ruiter

v.l.n.r. 
Wendy van Dijk, 
Peggy ter Vrugt 
en Lesley Bos. 

Peggy en Lesley: “We voelden ons niet meer ziek.”
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HME/MO EINd jANUARI Op SCHOOL TV
Een tvploeg van Omrop Fryslân heeft in oktober de 
elfjarige Douwe Post gefilmd. Ze maakten de opnamen 
voor een nog uit te zenden serie Schooltv program
ma’s over het menselijk lichaam. In het programma 
‘Witwat’ zoekt de dertienjarige Marieke gewapend met 
haar ‘kleptop’ en fototoestel antwoorden op de vraag 
van een school. Met de ‘kleptop’ in de fietstas kwam 
Marieke daarom naar Oldeberkoop gefietst om in 
het programma over de botten een aantal vragen aan 
Douwe te stellen over zijn aandoening HME/MO.
Het programma is bestemd voor de groepen 3 en 4 van 
de basisschool. Douwe moest met zijn antwoorden dan 
ook rekening houden met de begrijpelijkheid voor deze 
leeftijdsgroep. De regisseur van het programma was erg 
tevreden. 
De HME/MO Lotgenoten Contactengroep is zeer 
benieuwd naar het resultaat. Het programma wordt lan
delijke uitgezonden op Zapp (Nederland 3) op dinsdag 
29 januari 2008 en op Omrop Fryslân op donderdag 31 
januari 2008. Kijk in uw tvgids voor de uitzendtijden.

Bij de opnamen in Oldeberkoop waren aanwezig: (v.l.n.r.) 
Jan Schoen (geluid), Jan Bensliman (camera), Yfke Kingma 
(make-up),  Marieke Swart (presentatrice), Douwe Post, Meike 
Feitsma (dochter van Marja) en Marja van der Ley (productie 
en regie).

HME/MO- pATIëNTEN NEMEN KIjKjE BIj ARTIS
Noud en Ankie Broos hebben samen met hun ouders 
Jolanda en Coen na sluitingstijd een kijkje 
achter de schermen mogen nemen bij 
dierentuin Artis in Amsterdam. 

De Dreamnight at the Zoo 
is een evenement waar
voor gehandicapte en 
chronisch zieke kin
deren over de hele 
wereld in aanmer
king kunnen ko
men. De HME/
M O  p a t i ë n t e n 
Noud en Ankie 
bezochten Artis 
op uitnodiging 
van het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis. 

Een journalist en 
een fotograaf  van het 
donateursblad van Cli
niclowns volgden de fami
lie Broos op hun ‘nachtelijke’ 
ontdekkingstocht door de dieren
tuin. Noud en Ankie mochten sommige 
dieren aaien (niet de leeuwen, wel de zeeleeuwen) 

en meehelpen bij het voeren van de dieren. Daarnaast 
mocht Noud ook meerijden in een sportie

ve Porsche, terwijl Ankie op de rug 
van een politiepaard mocht 

rijden 

Gestoken in een heus 
politiepak moch

ten beiden zich 
ook even agent 
wanen. Verder 
mochten ze nog 
even samen op 
een ambulance
motor zitten, 
terwijl Noud 
ook nog mocht 
spuiten met de 

brandweerslang. 

In het najaars
nummer van het 

Cliniclownsblad is het 
verslag te lezen. Aan de 

foto’s bij het artikel is te zien 
dat Ankie en Noud reuze hebben 

genoten van de heuse verwendag (zie 
ook www.cliniclowns.nl).
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gEzONdHEIdSzORgpSyCHOLOgEN AFdELINg 
KINdERgENEESKUNdE OLVg STELLEN zICH VOOR 

Wieneke zijlstra en Sonja deden zijn met ingang van januari 2007 als gezondheidszorg-
psychologen in dienst getreden bij het Onze Lieve Vrouwe gasthuis (OLVg). 

Wieneke en Sonja zijn in dienst van de afdeling Kinder
geneeskunde, maar werken ook voor andere specialis
men zoals de orthopedie, chirurgie en dermatologie. Zij 
zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en opvoeding 
van kinderen met een combinatie van lichamelijke en 
psychische problemen.
Sinds hun aantreden in het OLVG hebben Wieneke 
Zijlstra en Sonja Deden kennisgemaakt met de aandoe
ning HME/MO in het algemeen. Zij hebben gespro
ken met een aantal patiënten (en hun ouders), die wer
den opgenomen in het OLVG. Enkele psychologische 
klachten van patiënten zijn al door hen behandeld. Ook 
zijn zij betrokken bij de zorginnovaties voor patiënten 
met HME/MO binnen het OLVG, die de heer Eelke 
Lemmens momenteel ontwikkelt.

Wat kan een psycholoog in het ziekenhuis 
betekenen voor een kind met HME/MO?
Kinderen met chronische aandoeningen zoals HME/
MO en hun ouders worden meestal door een medisch 
specialist in het ziekenhuis verwezen naar een psycho
loog. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van een hulp
vraag die is ontstaan door medische problematiek. 
Lichamelijke klachten, langdurige ziekte, medisch on
derzoek en medische behandeling zoals bij HME/MO 
vaak nodig is, kunnen voor de ouders en voor het kind 
een zware belasting betekenen. Dit kan ook gevolgen 
hebben voor broertjes en zusjes, gezin of  familie.
Enkele voorbeelden van hulpvragen zijn:
 Vragen over de invloed van HME/MO op de ont

wikkeling of  opvoeding,

 Vragen over het ontwikkelingsniveau en/of  school, 
gekoppeld aan HME/MO,

 Angst voor prikken of  chirurgische ingrepen,
 Problemen bij de revalidatie na een chirurgische 

ingreep.
Als het door de reisafstand of  andere redenen niet 
mogelijk is om de klachten poliklinisch of  tijdens de 
opname in het OLVG te behandelen, zal samen met de 
ouders gezocht worden naar een geschikte hulpverlener 
in de omgeving van het gezin. 

Contact
Als u kennis wilt maken met een van de gezondheids
zorgpsychologen heeft u een verwijsbrief  of  consul
taanvraag van uw medisch specialist of  eventueel de 
huisarts nodig. 
Wanneer de brief/consultaanvraag door de psycholo
gen wordt ontvangen, dan nemen zij contact met u op. 
Mocht u zelf  contact op willen nemen dan kan dit 
via telefoonnummer: 020599 35 28 of  via email: 
w.t.zijlstra@olvg.nl of  s.deden@olvg.nl.

Kosten
De kosten voor de psychologische behandeling wor
den vergoed door de AWBZ. Dit betekent dat er geen 
kosten voor de ouders of  specialismen zijn. Wel is 
een verwijsbrief  of  consultaanvraag van een medisch 
specialist/huisarts noodzakelijk om de kosten door de 
AWBZ vergoed te krijgen. 

Wieneke Zijlstra

Sonja Deden
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VERSLAg REgIOBIjEENKOMST REgIO NOORd
Dinsdag 13 november vond de regiobijeenkomst voor 
het Noorden plaats in het buurtcentrum in Leek. Kern
groeplid Tanja Eisinga heette om 19.30 uur iedereen 
welkom, waarna er werd begonnen met een voorstel
rondje. De meeste mensen waren al eens eerder bij een 
regiobijeenkomst geweest. Tijdens het voorstel rondje 

kon iedereen vertellen waar hij of  zij graag over wilde 
praten. Hierna ging iedereen met  elkaar in gesprek. Er 
werd onder andere gesproken over wat de meerwaarde 
van behandeling in het OLVG is. Om 21.30 uur werd 
iedereen bedankt  voor de gezellige en informatieve 
bijeenkomst.

VERSLAg REgIOBIjEENKOMST REgIO OOST
In het vergadercentrum van het Streekziekenhuis Mid
denTwente in Hengelo vond woensdag 14 november 
de regiobijeenkomst plaats voor HME/MOpatiënten 
en hun verwanten in OostNederland. De opkomst was 
met vijf  mensen gering, maar desalniettemin ontspan
nen, gezellig en informatief. Bestuurslid John Ruiter 
opende de bijeenkomst en leidde vervolgens een kort 
voorstelrondje in. Daarin vertelde iedereen over zijn of  
haar problemen met HME/MO. Bij iedereen waren de 
ervaringen met deze aandoening weer anders. Wat ook 
bleek is dat er nog veel onbegrip is bij de omgeving. 
Een van de aanwezigen vertelde dat ze vroeger in India 
had gewoond en dat ze daar al kennis hadden over 

HME/MO. Een andere wilde weten of  HME/MOpa
tiënten in aanmerking kunnen komen voor vergoeding 
door de zorgverzekeraar voor de behandeling van een 
lelijk litteken. Geopperd werd het idee dat er misschien 
tijdens de lotgenotendag een workshop met een plas
tisch chirurg zou kunnen worden georganiseerd. 
Iedereen was het over eens dat er meer bekendheid 
moet komen rondom HME/MO. Dat er een infor
matieve dvd over de aandoening wordt gemaakt, werd 
door de aanwezigen een goede ontwikkeling genoemd. 
Om tien uur was de bijeenkomst ten einde. Het was 
goed om weer eens met lotgenoten te hebben gepraat. 

Jithsia BoswinkelBoterman.

REgIOBIjEENKOMST WEST

VERSLAg REgIOBIjEENKOMST REgIO zUId
De vierde regiobijeenkomst van Zeeland, NoordBra
bant en Limburg vond plaats op woensdag 14 novem
ber op de inmiddels ‘vaste’ locatie in Nuenen. 
De avond trok uiteindelijk 7 personen, waaronder twee 
leden van de kerngroep en twee nieuwe gezichten als 
gevolg van het niet doorgaan van de avond in de regio 
Amsterdam. Ofschoon de opkomst tegenviel in ver
gelijking tot voorgaande jaren was het inhoudelijk wel 
een geslaagde avond. Na een uitgebreide voorstelronde 
kwam het gesprek als vanzelf  op de ervaringen met 
kinderen en vooral de impact  van HME/MO op de 
wens om kinderen te krijgen. Een tweede thema was de 
vraag hoe je als HME/MOpatiënt omgaat met de je 
omgeving, je omgeving met jou en hoe je daar op kunt 
inspelen. Een belangrijke constatering was dat je van je 

aandoening ook sterker kunt worden. Na twee uurtjes 
konden we terugkijken op een gezellige en vooral waar
devolle avond. 

Frans Schelbergen

De regiobijeenkomst voor WestNederland in Amster
dam is enkele dagen van tevoren geannuleerd, omdat 
de animo hiervoor te gering was. Ten onrechte bleek 
later, omdat daarna tot op de dag zelf  zich alsnog een 
flink aantal mensen aanmeldden. 
Daarom vraagt het bestuur u voor dergelijke activitei

ten tijdig aan te melden, zodat een goede inschatting 
kan worden gemaakt of  een activiteit kan doorgaan. 
Omdat veel mensen alsnog moesten worden teleurge
steld, bekijkt het bestuur de mogelijkheid om alsnog 
een regiobijeenkomst in Amsterdam te houden. 
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MEdISCHE VRAAgBAAK 

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

1 Verhoogde kans op kwaadaardige ontaarding.
 Onze zoon van 26 jaar heeft te horen gekregen dat hij 

verdacht wordt van een kwaadaardige ontwikkeling van een 
exostose in zijn been. Nu hadden wij echter nooit het idee dat 
kwaadaardigheid voorkomt bij de ziekte HME. Ook is er 
naar onze mening weinig aandacht voor.

Het is een onaangenaam bericht dat u hebt gekregen. 
Het is zeker zo dat bij HME/MO de kans op kwaadaar
dige ontwikkeling bij volwassenen verhoogd is. Gemid
deld gaat men in de literatuur uit van een verhoogde 
kans van vijf  procent. In ons lopend onderzoek naar de 
gevolgen van de HME/MO in Nederland is een percen
tage van zeven procent (13 van 184 personen) gevon
den. Vanaf  de start van de Lotgenoten Contactgroep is 
steeds aandacht geweest voor deze verhoogde kans op 
kwaadaardigheid. Vanuit de afdeling Pathologie van het 
LUMC wordt hier intensief  onderzoek naar gedaan. Tij
dens lotgenotendagen is er van hen ook regelmatig een 
bijdrage geweest. Zie ook onder artikelen op de website.
p.s. Gelukkig is de situatie bij deze lotgenoot verbeterd en bleek 
na de operatie dat er geen sprake was van kwaadaardigheid.
Dr. John Ham, orthopedisch chirurg Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en voorzitter van 
onze Medisch Advies Raad.

2 HME/MO-activiteit na 50 jaar.
 Van onze dokter vernamen wij dat na het vijftigste levensjaar 

HME/MO onder invloed van hormonen weer actief  kan 
worden.

Wetenschappelijk gezien en vanuit de literatuur is er 
geen argument om te zeggen dat de osteochondromen 
(exostosen) na het vijftigste jaar zouden gaan groeien 
onder invloed van hormonen. Ook kwaadaardige ont
wikkeling van een osteochondroom (exostose) gebeurt 
meestal op jongere leeftijd. De meeste kans hierop is 
tussen 40 en 50 jaar of  jonger.
Dr. John Ham.

3 Redenen om exostosen te verwijderen.
Ik ben een meisje van veertien jaar en er zijn bij mij al vijf  
exostosen verwijderd. Dat was steeds omdat ik er pijn aan had. 
Maar bovenaan mijn bovenarm aan de buitenkant zit een grote 
exostose en die doet niet echt pijn maar ik vind het zo lelijk. 
Zeker als ik iets aan wil doen zonder mouwtjes. Dat doe ik dan 

ook maar niet. Zou de orthopeed deze exostose ook weg willen 
halen?
Als een osteochondroom pijn doet en er last is met 
bewegen dan kan dat aanleiding zijn om deze te ver
wijderen. Het is ons bekend dat in een aantal gevallen 
een zgn. cosmetische reden, zoals in jouw geval, ook 
aanleiding kan geven om de osteochondroom weg 
te halen. Belangrijk hierbij is dat je dit aankaart bij je 
orthopeed en dan in een gedegen gesprek alle facetten 
van de operatie de revue laat passeren. Zo zijn er nog 
meer redenen om een osteochondroom te verwijderen. 
In een inleiding op onze lotgenotendag van 2002 heeft 
dr. van Mourik hierover een presentatie gehouden, zie 
artikel 12 onder artikelen op onze website. 
Jan de Lange, voorzitter HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep.

4 Kosten erfelijkheidsonderzoek
 Uit het DNA-onderzoek van onze veertienjarige zoon is geble-

ken dat hij inderdaad een mutatie heeft waarmee de diagnose 
HME/MO is bevestigd. Nu vroeg de dokter ons of  wij als 
ouders ook mee wilden doen aan het onderzoek en er bij ons 
ook bloed afgenomen kon worden voor DNA-onderzoek. 
Hierin hebben wij toegestemd. Maar wat schetst onze verba-
zing dat wij een hoge rekening kregen voor deze onderzoeken. 
Hiermee hadden wij ook gelijk geen recht meer op teruggave 
van onze no-claim over 2007. Wij gingen er vanuit dat de 
vraag om mee te doen te maken had met het meedoen aan on-
derzoek en dat dit dus op een andere manier werd gefinancierd. 
Hebt u dit al eens meer gehoord?

Dat is dan een vervelende verrassing als je geen reke
ning verwacht. Het is jammer dat u niet goed bent voor
gelicht hierover. U hebt er zelf  ook niet naar gevraagd, 
omdat u geen aanleiding daar voor had en zo ontstaan 
dan de misverstanden. De orthopeed oftewel het 
ziekenhuis gaat er van uit dat u dit wel zou weten en u 
heeft een heel andere verwachting. Bij veel wetenschap
pelijk onderzoek worden reguliere onderzoeken en/of  
behandelingen gebruikt. Deze worden dan ook gewoon 
via de ziektekostenverzekeringen vergoed. Ik weet niet 
of  er sprake is van wetenschappelijk onderzoek in uw 
geval of  dat er sprake is van een uitgebreid erfelijkheids
onderzoek. In het geval van het erfelijkheidsonderzoek 
bij HME/MO is het ook zeker van belang om te weten 
of  één van de ouders mogelijk toch een mutatie zou 
kunnen hebben ook al zijn er geen verschijnselen die 
op HME/MO wijzen. Of  er is sprake van een spontane 
mutatie of  juist niet. Wat betreft de noclaim is er één 
geruststelling want deze stopt per 1 januari 2008 en 
hiervoor in de plaats komt een eigen risico. Maar daar 
heeft u voor dit jaar niets meer aan, helaas.
Jan de Lange.
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BEzOEK AAN TIENjARIgE 
BRITSE MHE SUppORT gROUp

de Nederlandse HME/MO Lotgenoten Contactgroep viert in 2008 jaar het tienjarige bestaan. 
Onze Engelse evenknie, de MHE Support group (MHE Sg), vierde dit jaar haar tweede lustrum. 
Bestuursleden Marion post en john Ruiter reisden zaterdag 5 mei naar het Engelse Newscastle 

af om het verjaarsfeest bij te wonen en de onderlinge verbondenheid te onderstrepen.

Slechts een kleine vijftig HME/MO’ers en hun ver
wanten waren in Gateshead, nabij Newcastle, bij elkaar 
gekomen voor de jaarlijkse ontmoeting. Voor velen is 
de afstand te ver, reden waarom de Engelse lotgenoten
groep (met driehonderd leden) elk jaar in een andere 
regio de lotgenotendag houdt. De ontvangst met een 
‘Finger buffet lunch’, met diverse kleine sandwiches, 
scones etc. was er niet minder om. 

Nadat de kinderen naar een naburige bowlingbaan 
waren gestuurd, begon het officiële gedeelte. Er waren 
drie sprekers, onder wie dr. Daniel Porter, orthopedisch 
chirurg verbonden aan de Universiteit van Edinburgh. 
Deze medisch specialist heeft zich verdergaand gespe
cialiseerd in het HME/MOonderzoek in Engeland. 
Hij hield een lezing over osteochondromen rond de 
knie. 

Verschil
Daarna mochten enkele bezoekers iets over hun 
ervaringen met HME/MO vertellen. Ook John was 
gevraagd in het Engels iets over zijn aandoening te 
vertellen. Na dit rondje kwamen diverse bestuurs en 
verenigingszaken ter tafel. Daaruit kwam duidelijk het 
verschil tussen de Nederlandse en de Engelse organisa
tie aan het licht. 
Een (financiële) relatie zoals de Nederlandse Lotge
noten Contactgroep met Stichting Patiëntenbelangen 
Orthopaedie heeft, hebben onze Engelse verwanten 
niet. Ze moeten dus zelf  hun financiële middelen 
verwerven. Zo werden de lotgenoten opgeroepen bij
voorbeeld een koffieochtend voor de buurt te houden, 
met een collectebus midden op tafel. Een MHE SGlid 

vertelde dat ze hapjes had gemaakt en deze in de buurt 
had verkocht. 

Disco
Het rustige karakter van het middagprogramma was 
in schril contrast met het feestelijke avondprogramma. 
Niet alleen werd het tienjarig bestaan feestelijk gevierd, 
er was ook een fondsenwervingavond. Voor deze 
avond kon iedereen kaarten kopen (ook al waren ze 
geen HME/MO’er of  een aanverwante). 
Er was een veiling waarop bij opbod allerlei 
(sport)memorabilia werd verkocht. Van kaartjes voor 
de thuiswedstrijd van de voetbalclub Newcastle United 
inclusief  een VIPonthaal tot de voetbalhandschoenen 
van keeper Shay Given van deze club. Verder waren er 
shirts van clubs als Manchester United en Chelsea en 
schilderijen van spelers als Alan Shearer. 
De opbrengst was bestemd voor onderzoek naar 
HME/MO en het opzetten van een webdatabestand, 
waarin professionals en patiënten allerlei gegevens kun
nen vinden over HME/MO. Met feestelijke discomu
ziek en nagenoeg iedereen in jaren ’70 kleding werd het 
tienjarig nog tot in de kleine uurtjes gevierd. 

Europese samenwerking
Het bezoek van een afvaardiging van het bestuur past 
in het streven naar een Europese samenwerking tussen 
diverse HME/MO lotgenotengroepen, waarvoor de 
Lotgenoten Contactgroep Nederland in 2006 het initi
atief  heeft genomen. Het bezoek heeft ons een kijkje 

geboden in de Engelse 
keuken van het lot
genotencontact. Ook 
werden de vorderingen 
van de samenwerking 
besproken. Verheu
gend was dan ook dat 
ook vanuit België een 
kleine afvaardiging 
naar Engeland was 
gereisd. Een samen
werking op Europees 
niveau komt steeds 
dichterbij.

Marion Post 
en John Ruiter
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Wijziging tarieven BPV&W
Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) 
geeft als het kenniscentrum voor mensen met een ziek
te of  een handicap adviezen bij complexe vragen over 
werk, inkomen en verzekeringen. BPV&W heeft na een 
recente kwaliteitsverbetering haar tarieven gewijzigd. 
Helpdeskadvies per mail 1,30 euro per 
 gemailde vraag.
Helpdeskadvies via 09004800300 0,70 euro 
 per minuut
Downloads van brochures 1,30 euro per stuk.
Gedrukte brochure op aanvraag.
Meer informatie: www.bpv.nl, info@bpv.nl.

Meldpunt knelpunten Hulpmiddelen
Welke knelpunten zijn er bij het verkrijgen van hulp
middelen, zowel via de Zorgverzekeringswet als via de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (voorheen WVG). 
De Nederlands Platform Consumenten Federatie 
(NPCF) en diverse beroepsorganisaties houden daarom 
van 3 tot 7 december een Meldweek Hulpmiddelen. 
Ervaringen (bijvoorbeeld over aanvraagprocedures, 
lange wachttijden en de vergoeding) kunnen gemeld 
worden bij het meldpunt Consument en Zorg van de 
NPCF. Dat is bereikbaar via internet (www.npcf.nl), 
per email (meldpunt@consumentenzorg.nl) en per 
telefoon (Telefoon 0302916777, maandag t/m vrijdag 
1016 uur).

Voeding voor herstel na operatie
Eiwitten in de voeding leveren bouwstoffen voor de 
opbouw van cellen, spieren, organen, botten, bloed en 
het zenuwstelsel. Na een operatie zijn extra eiwitten 
nodig voor een goede wondgenezing en weerstand. 
Plantaardige eiwitten haalt u uit brood, granen en peul
vruchten. Dierlijke eiwitten vindt u in vlees, vis, melk, 
kaas en eieren. Voor meer informatie over voeding zie 
de websites: www.snellerbeter.nl of  www.voedingscen
trum.nl

Dag Ziekenhuis
In het boek ‘Dag Ziekenhuis!’ van A. le Grand kan elk 
ziek kind, naast allerlei leuke wetenswaardigheden over 
de gang van zaken in een ziekenhuis, uitgebreid verslag 
doen van de eigen avonturen; wie ze hebben leren 
kennen, wat ze elke dag doen en zien, wat ze hebben 
moet doorstaan, etc. Dag Ziekenhuis helpt kinderen de 
gebeurtenissen te structureren en zo hun ziekenhuiser
varing beter te verwerken. Het boek biedt alle ruimte 
om te schrijven, te tekenen en te plakken. Is het zieken
huisverblijf  achter de rug, dan vormt Dag Ziekenhuis 
een herinnering aan deze periode. Prijs: 14,95 euro.

Medikaart
Voor wie (veel) medicijnen gebruikt, kan het lastig zijn 
alle namen ervan te onthouden. Een nieuw product 
moet daarbij uitkomst bieden: de Medikaart. De Medi
kaart is een pasje waarop de persoonlijke gegevens van 
de patiënt en de medicijnen die hij of  zij gebruikt en 
eventuele allergieën staan. De tekst is thermisch inge
brand en blijft altijd goed zichtbaar. Gemakkelijk als u 
op vakantie gaat of  bij een ongeval, aldus de bedenker 
van het concept. Artsen kunnen in één oogopslag zien 
welke medicijnen iemand gebruikt, verder staan de 
reeds bekende diagnoses zoals diabetes op de kaart ver
meld. De kaart in de vorm van een bankpas zal dicht 
bij de identiteitsbewijs snel opvallen voor een hulpver
lener. De Medikaart is een optimale vervanger voor al 
de papieren medicijnenkaarten waarop de patiënt zelf  
de gegevens kan of  moet veranderen. Medikaart ver
zorgt de mutaties een jaar gratis. De Medikaart is vanaf  
€ 7,50 te bestellen op www.medikaart.nl

Vakanties zonder drempels
European Care & Travel Agency (ECT) organiseert, 
voorheen onder de naam Reumafonds Reisbureau, al 
meer dan 45 jaar aangepaste vakanties. Iedereen met 
een lichamelijke beperking of  zonder een beperking 
kan gebruik maken van het reisaanbod. Voor meer 
informatie of  aanvraag van een gids kunt u contact 
opnemen met ECT Vakantie in Schalkwijk, 
tel. 088328 00 00 of  de website: www.ectvakanties.nl

Overstap zorgverzekering
De nieuwe premies voor de zorgverzekering voor 2008 
zijn bekend. Er kan dus weer worden gewisseld van 
zorgverzekeraar en zorgverzekering. 

Van 15 november 2007 tot 1 maart 2008 kunt u met 
vragen, problemen en klachten rondom overstap
pen terecht bij het meldpunt Consument en Zorg van 
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
(NPCF). Het meldpunt is te bereiken op telefoonnum
mer (030) 291 67 77 op werkdagen van 10 tot 16 uur. 
Vragen rondom overstappen kunt u ook mailen naar 
meldpunt@consumentenzorg.nl.

KORT NIEUWS

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

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur.
Teksttelefoon voor doven en slechthorenden: 

(030) 276 30 30.
www.korrelatie.nl
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Op EIgEN BENEN: zELFSTANdIgHEId 
VAN jONgEREN IN dE zORg

In opdracht van Transities in de Zorg, de hoge-
school Rotterdam en het Erasmus Medisch Cen-
trum-Sophia is het onderzoek ‘Op eigen benen’ 
uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek is 
het boek ‘Op eigen benen’ geschreven. Het boek 
gaat over jongeren met verschillende chronische 
aandoeningen; wat willen en kunnen zij in de 
zorg?

Het onderzoek ‘Op eigen benen’ is anders dan andere 
onderzoeken over chronisch ziek zijn. Het gaat niet om 
het ziek zijn, maar over leven en de toekomst. 
De jongeren komen zelf  aan het woord, waardoor veel 
dingen herkenbaar zijn. Volwassenworden en de gang 
naar het ziekenhuis gaan niet altijd vanzelf. Jongeren 
met chronische aandoeningen, hun ouders en zorgver
leners komen hierbij soms problemen tegen.
In het boek worden de gedachtes en wensen van jon
geren beschreven over de zorg. Daarnaast worden de 
meningen van de hulpverleners over de gedachtes en 
wensen van de jongeren beschreven.
Het doel is te laten zien dat jongeren veel meer zelf  in 
staat zijn om bijvoorbeeld het woord te doen in een 

spreekkamer; veel meer dan volwassenen denken. In 
het boek staan fragmenten over gedachtes en ideeën 
van jongeren met een chronische aandoening en spe
cialisten. Ook worden er ervaringen beschreven van 
jongeren. 

Het boek beschrijft het allemaal op een duidelijke en 
leuke en voor jongeren herkenbare manier. Met de 
resultaten van het onderzoek ‘Op eigen benen’ en de 
tien tips die beschreven worden, kan de zorg nog beter 
worden afgestemd op de wensen en behoeftes, die je 
als chronisch zieke kunt hebben wat betreft zorg en 
ziekenhuis.
Zo kun je nog meer je eigen ideeën, wensen en behoef
tes, met betrekking tot de zorg vertellen en duidelijk 
maken. Het gaat tenslotte over je eigen lichaam en de 
zorg daarvan.

Boekgegevens: AnneLoes van Staa, cs: ’Op eigen benen.’ Jonge-
ren met chronische aandoeningen: wat willen en kunnen zij in de 
zorg? Uitgave Hogeschool Rotterdam, Rotterdam 2007 ISBN 
9080177697. Meer informatie: www.opeigenbenen.nu

Ineke en Tanja Eisinga

COMMUNICANTjES COLLECTEREN VOOR HME/MO
Op 15 april j.l. deden 14 kinderen uit Loosbroek 
(gemeente Bernheze, NB) hun communie in de RK 
parochie H. Servatius. Ieder jaar kiezen de communi
cantjes zelf  een goed doel waarvoor geld ingezameld 
wordt. Omdat één van de kinderen, Nine Bosch, de 
aandoening HME/MO heeft, was het niet moeilijk om 
een goed doel te kiezen.
 
Op zaterdag 9 juni werd Jan de Lange, voorzitter van 
de HME/MO Lotgenoten Contactgroep, uitgenodigd 
om tijdens de dankviering iets te vertellen over HME/
MO. Jan de Lange gaf  uitleg over HME/MO en ging 
met name in op de consequenties die HME/MO heeft 
voor kinderen. Voor alle aanwezigen was het een duide
lijk verhaal, verteld in begrijpelijke woorden. Daarnaast 
lag er voor alle belangstellenden een folder over HME/
MO klaar, om het thuis nog eens rustig na te lezen.
 
Hierna overhandigde Nine namens alle communicant
jes uiteindelijk het ingezamelde geld: een totaal van 
217 euro. Dat zal zeker een goede bestemming krijgen, 
onder meer ten behoeve van activiteiten voor kinderen 
met HME/MO en onderzoek.

Namens alle ouders en communicantjes uit Loosbroek 
wil ik Jan de Lange en familie bedanken, dat hij de 
moeite heeft genomen om persoonlijk naar Loosbroek 
te komen om de gift in ontvangst te nemen.
 

Sandra Bosch, moeder van Nine
 

Contactgroep-voorzitter Jan de Lange ontvangt de gift uit handen 
van communicantje Nine Bosch.
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      gEEF dE pEN dOOR AAN…
   Een interview met peggy ter Vrugt

GAAT U VERHUIZEN?
GEEF UW NIEUWE ADRES DAN DOOR AAN 

ONS SECRETARIAAT, TEL. 0516451760 OF 
EMAIL: HME@PATIENTENBELANGEN.NL 

Hoe oud ben je en waar woon je?
Ik ben 15 jaar oud en ik woon in Beek.Dat is een 
plaatsje in Limburg.

Heb je zelf  HME/MO of  heb je andere familiele-
den en vrienden die deze aandoening hebben?
Ik zelf  heb HME/MO. Mijn zus en moeder hebben 
het ook.

Weten je vriend(innen) dat je HME/MO hebt en 
hoe heb je dat uitgelegd?
Ja, al mijn vriendinnen en vrienden weten dat ik het 
heb. Zij hebben gevraagd wat ik had en toen heb ik het 
verteld. Nu hebben we het er bijna nooit meer over.

Wat vind je er zelf  van dat je HME/MO hebt?
Ik vind het best vervelend dat ik het heb. Ik moet vaak 
geopereerd worden en daardoor kan ik soms geen 
leuke dingen doen met vrienden.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die 
ook HME/MO hebben?
Je bent goed zoals je bent. Met of  zonder littekens. 
Trek je niks aan van mensen die je ermee pesten, 
gewoon hoofd omhoog borst naar voren en gewoon 
denken: Ik ben trots op mijzelf.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik zit nu in HAVO 4 en misschien dat ik daarna nog 
atheneum ga doen. Het wordt in ieder geval iets met 
rechten of  politicologie.

Wat is je leukste vak op school en welke het verve-
lendst?
Mijn leukste vakken op school zijn maatschappijleer, 
geschiedenis en Duits. Het vervelendste vind ik wis
kunde omdat ik er niks van snap.
 
Ga je naar de HME/MO lotgenotendag? 
Ja, meestal ga ik er wel naar toe. Maar vorig jaar kon ik 
niet, omdat ik naar een concert ging.

Heb je hobby’s of  doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kun je niet door HME/MO?
Ik doe fitnessen, paardrijden en ga met een vriendin 
joggen. Ook vind ik het leuk om te winkelen, uit te 
gaan en naar concerten en festivals te gaan. Ik hoop dat 
ik ooit nog hockey kan gaan doen.
 
Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Ik vind programma’s leuk als American Next Topmo
dels, Beauty and the Nerd, maar ook Peking Express en 
Heel Holland Helpt.
 
Welke zanger/zangeres of  band of  muziek hoor je 
het liefst?
Ik luister veel naar rockmuziek. Zoals Green Day, 
Snow Patrol,Three Days Grace, Direct, Avril Lavigne, 
Pink en Tokio Hotel. 

Heb je (huis)dieren?  
Ja, ik heb een heel lief  hondje die Django heet.
  
Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet 
lekker?
Ik vind alles lekker behalve spruitjes en witlof.

Je vriendin Lesley heeft in het programma ‘Heel 
Holland helpt’ jou een nieuw ingerichte tuin, een 
afdak en een scootmobiel gegeven. Wat vind je 
daarvan?
Ik vind het geweldig dat iemand zo iets voor mij over 
heeft. De tuin is super mooi en de scootmobiel rijdt 
super goed. Lesley is gewoon een supervriendin

Aan wie geef  je de pen door? 
Laurens van Ieperen

NIEUWS VAN HyVES
Twintig HME/MO’ers en hun verwanten zijn lid van 
de HME/MOvriendengroep van Hyves. Iedereen kan 
toetreden tot deze Hyvesvriendengroep. De bedoe
ling hiervan is om op een eenvoudige manier contact te 
onderhouden met vrienden en kennissen, maar ook om 
nieuwe mensen te leren kennen. Belangstellenden kun
nen voor aanmelding een mail sturen naar beheerder 
Chantal Beurskens: ch8ntal@hotmail.com.
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KINdERpAgINA
Onderstaand gedicht is ingestuurd door een kind met HME/MO.

 Anders.

Anders zijn is raar,
Je bent anders als je wat hebt wat anderen niet hebben.
Je zit gewoon anders in elkaar,
Daar kijken sommige mensen raar naar.
Als je er anders uitziet dan anderen,
Dan ben je in hun ogen apart en niet mooi.
Je kunt haast nooit jezelf  zijn,
Altijd die bikkel zonder pijn.
Anderen mogen niet zien dat je anders bent,
Dus daarom maar die stoere vent.
Bij vrienden kun je jezelf  zijn,
Bij anderen doet dat van binnen pijn.
Geen vragen van wat is dat,
Nee, gewoon één besluit; jij bent apart.
Maar toch volgen die mensen hun hart,
Zelf  met dat woordje apart.
Want echte schoonheid komt gewoon uit je hart.
De echte jij……….

Francis Bergen

doolhofje: 
hoe komt de muis bij de kaas?
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COLLECTIEVE zORgVERzEKERINg
Wellicht de belangrijkste verandering van de collec
tieve zorgverzekering per 1 januari 2008 zal zijn dat de 
noclaim korting verdwijnt. Op zich zijn we hier blij 
mee, want daarmee wordt het principe van onderlinge 
solidariteit tussen ziek en gezond hersteld. 

Maar in de plaats van de noclaim zal per 1 januari 2008 
wel een eigen risico gaan gelden van € 150,-. Voor deze 
eigen bijdrage geldt, net als bij de noclaim, dat de be
handeling bij de huisarts er buiten valt. Maar ook wordt 
het eigen risico niet gehanteerd bij behandeling i.v.m. 
zwangerschap, bevalling en kraambed, bij hulpmiddelen 
in bruikleen, over eigen bijdragen en bij tandheelkun
dige hulp tot 22 jaar. 

Er wordt gedacht om de mensen met een chronische 
ziekte en gehandicapten te compenseren voor dit eigen 
risico. Hierbij zal wellicht een compensatie van zo’n 
€ 47,- gehanteerd worden. Het is echter nog niet 
duidelijk wat de definitie zal zijn voor chronisch ziek 
en gehandicapt. Hiervoor wordt pas in april 2008 een 
heldere definitie verwacht. Wel is al duidelijk welke in
stantie de compensatie zal gaan uitbetalen. Dat zal het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK) zijn.

Collectieve Zorgverzekering Patiëntencollectief
Sinds 2005 hebben wij ons als Stichting Patiëntenbelan
gen Orthopaedie (SPO), waarvan de HME/MOgroep 
onderdeel is, aangesloten bij het Patiëntencollectief  met 
als doel om te komen tot het aanbod voor onze leden 
voor een collectieve zorgverzekering. Bij dit patiënten

collectief  zijn negentien patiëntenorganisaties aange
sloten. Eind vorig jaar hebben wij u allen persoonlijk 
benaderd als begunstiger van de SPO met de mogelijk
heid om een collectieve zorgverzekering af  te kunnen 
sluiten bij Fortis ASR. 
De contracten van de zorgverzekeraars gelden mo
menteel steeds voor één jaar. Dus voor 2008 zult u 
weer opnieuw de keus krijgen om met uw huidige 
zorgverzekeraar door te gaan of  een contract met een 
andere maatschappij aan te gaan. Ook voor volgend 
jaar bieden wij u, als begunstiger van de SPO, opnieuw 
de mogelijkheid voor een collectieve zorgverzekering 
bij Fortis ASR. Bij deze verzekering ontvangt u 10% 
korting op de basisverzekering, 10% op de aanvullende 
verzekeringen en 4% op de tandartsverzekering en de 
comfortverzekering. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de polisvoorwaarden of  het 
aanvragen van een offerte kunt u terecht bij SEZ regis
terassurantiën in Reeuwijk, die ons bijstaat bij verzeke
ringskwesties. Het telefoonnummer is: 0182304500. 
Maar het is voor u nog makkelijker gemaakt. U kunt 
nu op onze website (www.hmemo.nl) een link aanklik
ken en dan kunt u digitaal uw gegevens achterlaten 
en wordt naar u een offerte opgestuurd. Maar u kunt 
via deze link ook zelf  een offerte maken, een offerte 
afsluiten en eventueel ook opzeggen.

Namens het bestuur,
Jan de Lange

BUITENgEWONE UITgAVEN BELASTINg
Het is best moeilijk om nu al iest zinnigs te schrijven 
over de buitengewone uitgaven die mogelijk opgeno
men kunnen worden bij de belastingaangifte voor 2007.  
Want het kabinet bezuinigt in 2008 400 miljoen op de 
fiscale regeling voor buitengewone uitgaven en brengt 
in 2009 deze regeling onder bij gemeenten (Wmo). De 
coalitiefracties hebben bij Algemene Politieke Beschou
wingen nog eens 250 miljoen extra bezuinigd op de 
regeling vanaf  2009. Het kabinet neemt dit voorstel 
over, zo blijkt uit de brief  van minister Bos. 

Tot op heden is echter geheel niet bekend hoe de nieu
we regeling voor chronisch zieken en gehandicapten 
eruit ziet. Maar worden forse bezuinigingen oplopend 
naar 650 miljoen al wél ingeboekt.
Kortom er gaat drastisch geschrapt worden in de 
mogelijkheden voor buitengewone lasten. We raden u 

aan tegen de tijd dat u uw belastingaangifte de website 
van de CGraad (Chronisch Zieken en Gehandicapten 
Raad) te bezoeken: www.cgraad.nl  Hier is dan een 
aparte pagina gewijd aan de buitengewone lasten.

Enkele interessante websites
• www.wilzijn.nl. Deze Stichting Wilzijn organiseert 

yogaweekenden en –meerdaagse voor mensen met 
een functiebeperking en/of  een chronische ziekte.

• www.ziekenmondig.nl. Met wie krijg ik te maken 
als ik ziek word? Hoe kan ik zelf  de regie nemen in 
mij  ziekte en herstelproces? Wat zijn ervaringen van 
anderen? U vindt de antwoorden op deze site.

• www.zorgportaal.nl. Dit is een site met veel informa
tie over de gezondheidszorg en verwante organisaties. 

• www.wetwegwijzer.nl. De WetWegWijzer wijst u de 
weg naar wetten en regels op internet. 
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jAARLIjKSE BIjdRAgE 
STICHTINg pATIëNTENBELANgEN ORTHOpAEdIE

De HME/MO Lotgenotengroep is sinds haar 
oprichting onderdeel van de Stichting Patiëntenbe-
langen Orthopaedie (SPO).

Deze aansluiting heeft voor ons als lotgenotengroep 
veel voordelen. Zo liften wij o.a. mee op het netwerk 
van de SPO, krijgen wij secretariële ondersteuning van 
het bureau, kunnen we u een collectieve zorgverzeke
ring aanbieden en worden we financieel gesteund door 
de SPO. U heeft hierover vaker in de Newsflash kun
nen lezen.
Iedere nieuwe HME/MOlotgenoot wordt automatisch 
begunstiger van de SPO. De minimum bijdrage aan 
de SPO is € 18,- per jaar.  De SPO ontvangt subsidie 
van het Fonds PGO voor iedere begunstiger die de 
bijdrage heeft voldaan voor 1 oktober van het lopende 
kalenderjaar. De begunstigerbijdragen samen met deze 
subsidie maken het mogelijk om allerlei activiteiten 
te ontplooien en te onderhouden ten behoeve van de 
orthopedische patiënt en dus ook u als HME/MO
 patiënt.
De SPO verzendt halverwege het kalenderjaar herinne
ringen aan de begunstigers die nog niet betaald hebben, 
in de verwachting dat deze mensen hun bijdrage nog 
voor 1 oktober over zullen maken.
Begunstigers die echter aan het einde van het kalen

derjaar ook na een herinnering niet betaald hebben, 
worden door de SPO uit de bestanden verwijderd. Dit 
houdt in, dat ook HME/MO lotgenoten in dergelijke 
gevallen worden verwijderd!
Wilt u verzekerd zijn van toezending van Newsflashes, 
korting op de deelnemersbijdrage aan de lotgenoten
dagen,  uitnodigingen en andere zaken van de HME/
MO-groep? Zorgt u dan voor tijdige betaling van uw 
jaarlijkse bijdrage aan de SPO.
Mocht u twijfelen of  u uw bijdrage wel heeft voldaan, 
dan kunt u dit altijd navragen bij de administratie van 
de SPO. Deze is bereikbaar op tel.nr. 026321 51 54, 
keuze optie 2.

Adreswijzigingen en mutaties doorgeven
Denkt u bij verhuizing aan het tijdig doorgeven van uw 
adreswijziging?
Onbestelbare poststukken worden door de TNT aan 
ons retour gezonden en wij zullen genoodzaakt zijn uw 
gegevens uit onze bestanden te verwijderen als wij u 
niet meer kunnen traceren. Wij zouden het zeer betreu
ren dat u hierdoor van onze informatie verstoken zou 
blijven.

Marion Post, secretaris HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep/ tevens bureaumedewerker van de SPO 
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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 DNAlaboratorium van de Stichting Klinisch 
Genetisch Centrum in Leiden. Hier wordt alle DNA
diagnostiek naar HME/MO voor Nederland uitge
voerd. De uitslag van het DNAonderzoek kunt u na 
ongeveer drie maanden verwachten. 
Mocht u algemene vragen hebben over de uit te voeren 
DNAdiagnostiek in Leiden, dan kunt u hiervoor het 
algemene telefoonnummer van het DNAlaboratorium 
in Leiden bellen. Dat is: 071527 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 
WmoLoket beschikbaar voor al uw vragen over 
wonen, welzijn en zorg. Voor meer informatie 
over de Wmo kunt u terecht op de website: www.
infowmo.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.cgraad.nl en 
klik door naar Meldpunt Wmo.

NIEUWE BROCHURE 
OVER KLACHTENpROCEdURE

In de serie Patiëntenrechten In de serie Patiëntenrech
ten van de NPCF is een nieuwe brochure verschenen 
met de titel ‘U heeft een klacht over de zorg. Wat 
nu?’. Het is een geheel herziene versie van een eerdere 
uitgave en hij is gebaseerd op de Klachtenrichtlijn 
Gezondheidszorg. 
De ervaring leert dat mensen met een klacht vaak 
moeilijk de stap zetten er ook daadwerkelijk iets aan 
te doen. En dat terwijl de lucht soms al snel geklaard 
is door een gesprek. En als er echt iets ernstigs aan de 
hand is, is betrokkene geholpen met concrete tips over 
waar hij een klacht kan indienen en wie hem daarbij 
kan helpen.  De brochure ‘U heeft een klacht over de 
zorg. Wat nu?’ reikt mensen in dit soort situaties de hel
pende hand. Het is een praktische leidraad die probeert 
antwoord te geven op vragen als: 
• Ik heb een klacht: hoe pak ik dat aan?
• Waar kan ik een klacht indienen?
• Wie kan mij advies geven?
• Heeft het eigenlijk wel zin om te klagen? 
• Wie kan mij helpen bij het indienen van een klacht? 
Ook zorgverleners zijn erbij gebaat als cliënten hun 
vragen en zorgen openlijk met hen delen. Een zorg
verlener kan een fout herstellen of  een nadere uitleg 
geven. Zo dragen zij beiden bij aan de verbetering van 
de kwaliteit van zorg.
De NPCF hoopt dat de brochure  onder ander via 
u  zijn weg vindt naar de mensen voor wie deze is 
bedoeld: zij die in de zorg tegen een probleem zijn op
gelopen en hulp kunnen gebruiken bij de aanpak ervan
De prijs van de brochure is 2,75 euro (incl. verzendkos
ten) en is te bestellen via de webwinkel van de NPCF  
http://www.npcf.nl/?id=2870  Hier is de brochure 
ook te downloaden. 

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. 0516451760 OF 
EMAIL: HME@PATIENTEN

BELANGEN.NL 
HET KOST U SLECHTS € 18,- 

PER JAAR
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