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Van de redactie,

Tien jaar worden de belangen van HME/MO-patiën-
ten en hun gezinsleden behartigd door de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep. Daarnaast is de groep in al 
die jaren uitgegroeid tot een platform waarop patiënten 
en hun relaties ervaringen met de aandoening in het 
dagelijkse leven kunnen uitwisselen. De jaarlijkse lotge-
notendag is daarvan het beste voorbeeld. 

Ook dit jaar hopen bestuur, kerngroep en redactie weer 
veel lotgenoten te mogen ontmoeten tijdens de jaarlijk-
se bijeenkomst in Utrecht, dit 
jaar op zaterdag 31 mei. 
Vanzelfsprekend dat we 
in deze Newsflash veel 
aandacht besteden aan 
het programma van 
de elfde lotgenoten-
dag, die dit jaar met 
het tienjarig bestaan 
van de Lotgenoten 
Contactgroep - van ons allen - wederom een feestelijk 
tintje heeft. 

Er is een programma samengesteld dat veel afwisseling  
biedt en voor jong en oud een interessante ontmoeting 
kan opleveren. Dat programma leest u verderop in 
deze Newsflash.

Als redactie willen we u ook even wijzen op onze 
nieuwe columnist op pagina 2. Masha heeft na vele 
jaren een punt gezet achter haar bijdragen, maar Frans 
Schelbergen heeft gelukkig de pen opgepakt.
Veel leesplezier.

De redactie

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

In de afgelopen jaren heeft de NS het voor elkaar gekregen roken 
in de trein uit te bannen en roken op het station te concentreren 
in een rookzone. Dit alles in het belang van onze gezondheid. Die 
rookzone betreft een gebied met een straal van drie meter rond 
om een asbak in een paal. De constructie daarvan is echter van 
dien aard dat die paal permanent rookt en langzamerhand meer 
overlast veroorzaakt dan de rokers zelf. Alle begin is moeilijk zul-
len we maar denken. 

Ook op andere vlakken lijkt NS een bijdrage te willen leveren aan 
de gezondheid van haar klanten. Onlangs kreeg ik op het NS-sta-
tion een kleine brochure in mijn hand gedrukt met de titel Vitality. 
Een boekje tips op het gebied van gezondheid waarmee NS 
dochter Servex samen met Unilever wil bijdragen aan een bewuste 
levensstijl. Ook bevat het boekje kortingsbonnen voor allerlei min 
of  meer gezonde producten, vooral ontbijtdrankjes, maar ook 
patat met ketchup (want dat is blijkbaar gezonder dan patat met 
mayonaise). Volgens NS laat het boekje de stationsbezoeker zien 
dat een bewuste levensstijl goed mogelijk is op het station. Sterker 
nog: uit onderzoek van NS komt naar voren dat treinreizigers al 
meer dan gemiddeld bewegen, namelijk gemiddeld 38 minuten 
per dag en dat is toch mooi 8 minuten meer dan de 30 minuten 
die door de overheid wordt gepropageerd.

Tot zover het goede nieuws. Wie tegenwoordig op het station 
komt, kan niet heen om de oprukkende horeca in de vorm van 
door  eerdergenoemde Servex geëxploiteerde formules als 
Smullers, Swirls, New York Pizza, Burger King en Döner Com-
pany. Gevolg daarvan is dat er in het bijzonder in de middag- en 
avonduren een vette weeïge lucht hangt stations. En daar blijft het 
niet bij. Als je ’s avonds na een dag hard werken naar huis reist 
met een lekker diner in het vooruitzicht wordt je in de trein steeds 
vaker vergezeld van medereizigers die zich tegoed doen aan een 
dampend patatje-oorlog in de ene hand en - als het even tegenzit 
- met een Red Bull in de andere hand. Voorwaar geen pretje. 

Vanaf  komende zomer wordt de treinreiziger letterlijk verder op 
de proef  gesteld. Dan wordt dat aanbod aangevuld met worst van 
de Hema. “Wij zijn blij met de komst van deze oudsher Neder-
landse winkel. Het past goed bij ons want ook wij zijn een Ne-
derlands bedrijf ”, aldus NS. Met de Hema-worst wil NS volgens 
eigen zeggen de stations ook aantrekkelijk maken voor mensen 
die niet met de trein reizen. 

Servex is lid van Stichting Ik Kies Bewust en heeft het Convenant 
Obesitas getekend. NS is bovendien partner van de Nederlandse 
Olympische Equipe. Ik stel voor dat NS zelf  bewuster gaat kiezen 
en niet alleen zorgt voor voldoende bewegen - uw trein vertrekt 
vandaag niet van spor 4a maar van spoor 18 - maar ook zorgt 
voor veel minder vette lucht in stations en zeker in de treinen. Op 
rijdende cafetaria’s zit niemand te wachten. 

Frans Schelbergen
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In deze rubriek praten we u graag bij over de belang-
rijkste zaken waarmee wij ons bezig houden

Tienjarig bestaan lotgenotengroep
Dit jaar bestaat de HME/MO Lotgenoten Contact-
groep 10 jaar. Dit feit willen we niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan en willen we tijdens de lotgenoten-
dag hieraan aandacht besteden. We hebben deze lotge-
notendag gepland op zaterdag 31 mei 2008, wederom 
in Mytylschool Ariane de Ranitz te Utrecht. 
Zoals wij al eerder aankondigden, zullen we deze dag 
onze informatie-dvd over HME/MO presenteren. Er 
wordt momenteel druk aan de dvd gewerkt.
De bedoeling is om aan alle deelnemers van de lotge-
notendag 2008 per adres een exemplaar van de dvd 
cadeau te doen. De productie van deze dvd is mogelijk 
dankzij diverse giften die wij mochten ontvangen.
Ook het onderzoek ‘HME/MO en de gevolgen ervan 
in Nederland’ van drs. Jan de Lange en dr. John Ham 
is afgerond en zij zullen deze dag graag de resultaten 
van dit bijzondere onderzoek presenteren. Over de 
rest van het programma leest u alles verderop in deze 
Newsflash. Maar wij denken dat we ook dit jaar weer 
interessante en leuke workshops hebben georganiseerd 
voor jong en oud. 

Jaarverslag 2007 en 
Activiteitenplan & Begroting 2008
Zoals ieder jaar hebben we ons jaarverslag 2007 en 
activiteitenplan 2008 gepresenteerd tijdens een bestuur-
lijk overleg met onze moederorganisatie, de Stichting 
Patiëntenbelangen Orthopaedie (SPO).
De stukken werden akkoord bevonden en de begroting 
goedgekeurd. Verderop in deze Newflash kunt u zelf  
kennis nemen van de inhoud van deze stukken. Ze zijn 
tevens terug te vinden op onze website, www.hme-
mo.nl.
De stukken geven een goed beeld van onze activiteiten.

Aantal aangesloten lotgenoten
Onze lotgenotengroep heeft in haar 10-jarige bestaan 
een enorme groei doorgemaakt.
Per februari 2008 stonden er 240 adressen bij ons 
geregistreerd. Van deze 240 adressen zijn 174 adressen 
aangesloten bij onze moederorganisatie Stichting Pa-
tiëntenbelangen Orthopaedie (SPO). Sinds de oprich-
ting van onze groep zijn we bij de SPO aangesloten, 
hetgeen ons zeer goed bevalt.
Dankzij de financiële bijdrage van de SPO zijn wij 
in staat ons werk voort te zetten. Uw steun als SPO 
begunstiger is dan ook zeer belangrijk. Helaas vallen er 
toch ieder jaar lotgenoten af  doordat ze hun bijdrage 

aan de SPO niet betalen. Niet-betalende begunstigers 
krijgen nog 2x een herinnering, maar indien zij in ge-
breke blijven worden ze uit de bestanden van de SPO 
en ook uit onze bestanden verwijderd. Deze lotgenoten 
zullen vanaf  dat moment geen Newsflash en uitnodi-
gingen van ons meer ontvangen. U begrijpt dat wij dit 
zeer betreuren en rekenen er op dat u door middel van 
uw bijdrage aan de SPO ons werk zult blijven steunen.

Seminar i.p.v. NOF Congres
Het was ook de bedoeling om in het kader van ons 
10-jarig bestaan presentaties te verzorgen tijdens het 
NOF-congres voor orthopeden uit Nederland, België 
en Scandinavië. Wegens omstandigheden kon dit geen 
doorgang vinden, vandaar dat wij besloten hebben om 
in samenwerking met dr. Ham en het OLVG een semi-
nar in het OLVG te organiseren over HME/MO voor 
diverse beroepsgroepen die met HME/MO-patiënten 
te maken krijgen. Dit seminar zal naar verwachting eind 
2008 plaats vinden.

Europese contacten
De goede contacten die wij sinds enkele jaren hebben 
met collega-lotgenotengroepen in Europa staan mo-
menteel op een laag pitje. Getracht wordt om toch in 
2008 nog een bijeenkomst plaats te laten vinden. 

Samenstelling bestuur en kerngroep
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft tot nu 
toe helaas geen resultaat opgeleverd. Gelukkig is Jan 
bereid om aan te blijven als voorzitter totdat we een 
nieuwe voorzitter gevonden hebben. In de kerngroep 
hebben we een plekje opengehouden zodat een poten-
tiële voorzitter zich via die plek rustig kan inwerken 
binnen de kerngroep. Verder hebben zich geen muta-
ties voorgedaan binnen kerngroep en bestuur.

Kinder- en jeugdbeleid
Ons kinder- en jeugdbeleid krijgt steeds meer vorm. De 
jeugdcommissie (de kerngroepleden Wilja Brokking, 
Tanja Eisinga en Ineke Eisinga) zijn druk bezig het be-
leid uit te stippelen en plannen te maken voor diverse 
activiteiten.
Verderop in deze Newflash vertellen zij u er zelf  meer 
over.

Topreferentiefunctie OLVG
In februari vond er wederom overleg plaats in het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, waar in-
middels zonder enige twijfel de grootste groep patiën-
ten met HME/MO wordt behandeld.
Tijdens dit gesprek werd kennisgemaakt met de nieuwe 
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bedrijfsleider van de Afdeling Orthopaedie en verder-
gaande afspraken t.a.v. de topreferentiefunctie HME/
MO gemaakt.
Nurse Practioner Eelke Lemmens is met zijn plannen 
tot het ontwikkelen van een klinisch pad voor HME/
MO patiënten in het OLVG reeds vergevorderd. Zoals 
in een eerder stadium gemeld, kost het enige tijd om 
alles organisatorisch, praktisch en financieel op de rails 
te krijgen. Toch kan Eelke al dienen als contactpersoon 
voor HME/MO-patiënten. Mocht u daaraan behoefte 
hebben, dan kunt u hem rechtstreeks bereiken op het 
algemene tel.nr 020 – 59 99 111 en vragen naar Eelke 
Lemmens Nurse Practioner Orthopedie.
Tevens zal het OLVG haar medewerking verlenen aan 
het organiseren van het seminar eind 2008 en de pro-
ductie van de voorlichtings-dvd.

Gift St. Drinkwaard en Sabic Innovative Plastics
De laatste jaren kunnen we u regelmatig berichten over 
giften die ons worden aangeboden. Deze giften komen 
uit diverse hoeken. 
Zo mochten wij eind 2007 een gift ontvangen van maar 
liefst € 2000,- van de Stichting Drinkwaard. Deze gift is 
bestemd als bijdrage in de kosten van de productie van 
de dvd.
Begin 2008 werd er een bedrag van $ 1500 oftewel 
€ 1009,95 op onze rekening gestort. Dit bedrag was 
afkomstig van het Arabische bedrjif  Sabic Innovative 
Plastics, een bedrijf  waar een vader van een HME/
MO-lotgenootje werkt. 
Uiteraard hebben we de gulle gevers reeds schriftelijk 
bedankt maar vanaf  deze plaats willen wij hen nog-
maals hartelijk bedanken. Mocht u ook in de gelegen-
heid 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 026-3215154, menukeuze 
2. Vermeldt er wel bij dat het om begunstiging van de 
HME/MO groep gaat.

Nieuwe columnist
In de vorige Newsflash hebben we na vele jaren af-
scheid genomen van onze vaste columniste Mascha. 
We zijn verheugd dat we u in deze Newsflash kennis 
kunnen laten maken met onze nieuwe columnist Frans. 
Wij nodigen u van harte uit om zijn bijdrage te lezen en 
we wensen Frans veel succes en inspiratie toe.

Gezocht vergaderlocatie
Bestuur en kerngroep overleggen een aantal keren 
per jaar, onder meer als voorbereiding op de jaarlijkse 
lotgenotendag. Helaas kunnen we na de zomervakantie 
niet meer terecht op onze vaste vergaderlocatie in Den 
Dolder. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een ver-
gaderlocatie in het midden van het land voor maximaal 
15 personen op 4 tot 6 zaterdagen per jaar. De locatie 
moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer 
en met de auto. Maar ook moet de locatie betaalbaar 
zijn voor ons. Mocht u een dergelijke locatie kennen in 
uw omgeving, schroom dan niet om ons daarover te 
tippen.

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

WERkpLEk vooR WAJoNgER
UWV biedt in 2008 aan 125 Wajonggerechtigden en 
vroegtijdige schoolverlaters de kans werkervaring op te 
doen op het hoofdkantoor en verschillende regiokanto-
ren van de uitkeringsinstantie. 
Wajonggerechtigden vormen een kwetsbare groep 
waarvoor geschikte werkervaringsplaatsen moeilijk te 
vinden zijn. Een goede en zinvolle werkplek stelt deze 
mensen in staat te participeren in de maatschappij en 
hun talenten te ontwikkelen. De aangeboden werkerva-
ringsplaatsen zijn specifiek voor hen ingericht. De taak-
inhoud is aangepast zodat de stagiair(e)s kennis kunnen 
maken met onderdelen van bestaande functies.

Bij de proef  in 2007, gehouden in de regio’s Nijmegen, 
Almere en Rotterdam, hebben Wajonggerechtigden 
onder meer ondersteuning geboden op secretariële- 
en administratieve afdelingen. Daarnaast zijn enkelen 
werkzaam geweest in postkamers en op ICT-afdelin-
gen.
Van deze groep hebben er twee in Rotterdam een tij-
delijk UWV-arbeidscontract gekregen. Anderen zijn na 
een geslaagd voortraject doorgestroomd naar verdere 
werkervaringstrajecten. Ook zijn enkele deelnemers 
uiteindelijk terug naar school gegaan om hun opleiding 
te voltooien. Bron: www.ango.nl.
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HME/Mo LotgENotEN coNtActgRoEp 
gAAt oNvERMoEiBAAR dooR…

de afgelopen periode is er binnen de HME/Mo Lotgenoten contactgroep hard gewerkt om 
HME/Mo-patiënten en hun relaties te voorzien van allerlei informatie over HME/Mo. En ook in 
de komende maanden zit de contactgroep niet stil. Het jaarverslag van 2007 en het activitei-

tenplan van 2008 geven daar een beeld van. Hieronder een aantal punten uit het jaarverslag en 
het activiteitenplan. de volledige versie is te vinden op internet: www.hme-mo.nl. 

Niet weg te denken is de lotgenotendag, die in 2007 
in het teken stond van haar tiende verjaardag. Daarom 
was er gekozen voor een speciaal feestelijk programma. 
Er waren dit jaar totaal 134 mensen aanwezig. De eerste 
inleiding werd verzorgd door dr. Wim Wuyts. De titel 
van zijn lezing was ‘De genetische aspecten van de 
Multiple Osteochondromen’. Daarna nam dr. Judith 
Bovée het stokje over. Zij hield een inleiding over ‘Het 
onderzoek aan osteochondromen door de patholoog’. 
Na de lunch werd de rest van de dag gevuld door een 
speciaal programma met workshops die gevolgd kon-
den worden door kinderen en volwassenen samen. Met 
veel enthousiasme werd er gewerkt in de workshops 
Tapas en Hapjes maken, Opera della Casa, Acrobatiek 
en Djembé.

Ook voor dit jaar is er natuurlijk weer een lotgenoten-
dag gepland en wel op zaterdag 31 mei 2008, wederom 
in de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. Tijdens 
deze elfde lotgenotendag zullen we ook stilstaan bij het 
tienjarig bestaan van de HME/MO Lotgenoten Con-
tactgroep Nederland. Meer informatie over deze dag is 
elders in deze Newsflash te vinden.

Kinder- en jeugdbeleid
In 2008 krijgt het kinder- en jeugdbeleid verder gestalte. 
De doelgroep is HME/MO-patiënten in de leeftijds-
groep van 0 tot circa 18 jaar. HME/MO kan een grote 
impact hebben op jongeren. De manier van ervaren 
kan per leeftijdsgroep echter zeer verschillend zijn. Ook 
is onduidelijk welke behoeftes er per leeftijdsgroep nu 
precies zijn. Op termijn willen we voor de verschillende 
groepen informatie op eigen niveau geven, ook via een 
eigen website.

Lotgenotencontact
Sinds 2003 bestaat er een e-mailgroep. Deze e-mail-
groep is gericht op volwassenen en biedt deelnemers de 
gelegenheid om lotgenotencontact met elkaar te heb-
ben en ervaringen met HME/MO te delen. Gezien de 
grote belangstelling voor deze e-mailgroep (eind 2007 
: 52 deelnemers) wordt deze wijze van lotgenotencon-
tact in 2008 zeker voortgezet en wellicht verder uitge-
bouwd. Sinds 2004 is er een geleide vorm van MSN’en 
aan voor jongeren met HME/MO vanaf  acht jaar die 

uit het oogpunt van lotgenotencontact via het internet 
met elkaar willen chatten. Er zijn drie leeftijdscatego-
rieën (8-12 jaar/12-16 jaar/ouder dan 16 jaar).

Topreferentiefunctie HME/MO OLVG
De afgelopen periode is er voortgang gemaakt met 
de verdere ontwikkeling van de topreferentiefunctie 
HME/MO in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in 
Amsterdam. Naar verwachting komt er in de loop van 
2008 meer naar buiten over de ontwikkeling van een 
klinisch pad, een gestroomlijnde, multidisciplinaire 
(poli)klinische zorg voor HME/MO-patiënten in dit 
ziekenhuis. Verder is het de bedoeling om onder andere 
een nurse practitioner (verpleegkundig specialist) in te 
schakelen als aanvullend aanspreekpunt voor de patiënt 
en als schakel tussen behandelaar en patiënt.

Onderzoek
De definitieve resultaten en de presentatie van het on-
derzoeksproject ’Hereditaire Multiple Exostosen/Mul-
tiple Osteochondromen en de gevolgen in Nederland‘ 
worden begin 2008 verwacht. De coördinatie, leiding 
en uitvoering van het onderzoek is in handen van 
drs. J. de Lange, verpleegkundige/gezondheidsweten-
schapper en voorzitter van de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep en dr. S.J. Ham, orthopedisch chirurg 
in het OLVG. De contactgroep is nauw betrokken bij 
het onderzoek. Eén doel is uit te zoeken welke invloed 
HME/MO heeft op het dagelijks leven van de patiënt 
(aanwezigheid van pijn, functiebeperkingen, de invloed 
van HME/MO op het werk, de school, bij sportbeoe-
fening, etc.).

De HME/MO Lotgenoten Contactgroep heeft ambi-
tieuze plannen. Al onze aandacht zal in het jubileum-
jaar 2008 moeten uitgaan naar het voortzetten van de 
eerder opgezette activiteiten en waar nodig het bijstu-
ren daarvan. In 2008 willen we de kennisdeling met 
buitenlandse lotgenotencontactgroepen continueren 
en proberen op Europees niveau tot een herkenbaar 
patiëntenplatform te komen. Dit zal op termijn ook in 
het belang zijn van de Nederlandse HME/MO Lotge-
noten Contactgroep.

Anja Posthuma en John Ruiter
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Meldpunt voor de Wmo-(her)indicaties
Dit meldpunt is een initiatief  van een aantal landelijke 
organisaties, zoals Centrale Ouderenorganisaties en de 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). 
Zij roepen mensen op zowel positieve als minder po-
sitieve ervaringen te melden, zodat zij een goed beeld 
krijgen van het (her)indicatieproces. Men wil zoveel 
mogelijk signalen ontvangen om deze te bundelen en 
aan de politiek over te dragen. Melden kan op www.
meldpuntherindicatie.nl of  via 099- 243 70 70 (10ct/
min)

Meepraten over Elektronisch Patiënten Dossier
Discussieer mee over inzage in uw medisch dossier op 
www.patientenepd.nl. Dit is de website van het onaf-
hankelijke platform patientenepd.nl en het biedt bur-
gers/patiënten een plek om hun mening te geven en te 
laten horen over een belangrijke verandering voor de 
toekomst: nut, effect en gevolg van toegang tot uw ei-
gen medische gegevens via uw elektronisch dossier op 
internet. Het EPD, het Elektronisch Patiënten Dossier, 
is een virtueel dossier dat het uitwisselen van medische 
gegevens in de praktijk eenvoudiger maakt. Zorgverle-
ners kunnen dan actuele en volledige informatie over 
een patiënt vanuit het hele land opvragen en inzien, 
mits zij daartoe bevoegd zijn en daarvoor toestemming 
hebben van de patiënt. 

Grote interesse in WajongMagazine
Voor iedereen die meer over de Wajonguitkering wil 
weten, brengt CNV Jongeren het Wajongmagazine uit. 
De jongerenvakbond wil de arbeidsmarktpositie van 
Wajongeren verbeteren en maakt zich hier hard voor. 
Klaas Pieter Derks, voorzitter CNV Jongeren: ‘Wa-
jongeren moeten net zo goed mee kunnen doen in de 
samenleving als andere jongeren.’ 
Het aantal Wajongeren neemt toe en meer Wajongeren 
moeten aan het werk. Met dit magazine wil de jonge-
renvakbond van het CNV Wajongeren én bedrijven 
informeren over de mogelijkheden van Wajongeren. 
Klaas Pieter Derks: ‘Helaas is het voor Wajongeren 
moeilijk om een baan te vinden. Dit is jammer, zeker 
nu er ruimte is op de arbeidsmarkt.’ 
CNV Jongeren geeft met dit magazine voorlichting 
aan werkgevers over de voordelen van het aannemen 
van een Wajongere. Ook voor deskundigen die met 
Wajongeren werken en Wajongeren is er veel informa-
tie te vinden. Wat is een IRO? Hoe vergaat het andere 
Wajongeren bij hun zoektocht naar werk? Waar moet 
je aan denken als je gaat re-integreren? Antwoorden op 
deze vragen zijn te vinden in het Wajongmagazine. Het 
magazine is gratis verkrijgbaar www.wajongmagazine.nl.

Meldpunt Consument en Zorg 
voor onafhankelijk advies
Hebt u ook een vraag over de gezondheidszorg? Of  
wilt u een knelpunt in de zorg melden? Neem contact 
op met het meldpunt Consument en Zorg. Als onaf-
hankelijke organisatie werkt het meldpunt aan verbete-
ringen in de gezondheidszorg. Wij helpen u de weg te 
vinden in het woud van regels en procedures. Helpt u 
ons ook! Uw melding kan de basis zijn voor verdere ac-
tie richting politiek, zorgverzekeraars en zorgverleners. 
Wij geven onafhankelijk advies, betrouwbare infor-
matie en hulp bij doorverwijzen. Het meldpunt in een 
onderdeel van de Nederlandse Patiënten Consumenten 
Federatie (NPCF). Het Meldpunt Consument en Zorg 
is bereikbaar op telefoonnummer 030-291 67 77 van 
ma t/m vr 10-16 uur e-mail: meldpunt@consument-
en-zorg.nl website: www.npcf.nl (meldpunt).

www.toegankelijk.com
Een site met tips en wetenswaardigheden voor reizigers 
met een beperking. Van korte trips tot verre reizen.

www.regelhulp.nl
Chronisch zieken, ouderen en mensen met beper-
kingen kunnen op deze site op een logische manier 
overzicht krijgen van de voorzieningen waarvoor ze in 
aanmerking komen. Echt een aanrader om te gebrui-
ken. Veel informatie over soorten voorzieningen en 
over de aanvraagprocedures.

www.beweegmaatje.nl
Trefpunt voor iedereen die wil sporten en bewegen! Je 
hebt zin om te sporten, maar liever niet alleen? Of  het 
nu gaat om gezelligheid, je conditie verbeteren, afvallen 
of  wedstrijdtraining: met een beweeg- of  sportmaatje 
kom je in beweging.

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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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. Geen mutatie gevonden en toch HME/MO.
 Ik ben een vrouw van 32 jaar en heb HME/MO. Omdat wij 

denken over kinderen leek het ons verstandig om DNA-on-
derzoek te doen. Dat is inmiddels verricht en van het regionaal 
erfelijkheidscentrum kregen wij de uitslag. Helaas voor ons is 
er geen bekende mutatie (EXT1 of  EXT2) gevonden. Dat 
terwijl er geen twijfel is bij mijn orthopeed, op basis van de ver-
schijnselen, dat ik HME/MO heb. De geneticus gaf  aan dat 
het helaas zo is dat er in een klein aantal gevallen geen mutatie 
gevonden wordt. Heb ik nu wel of  geen HME/MO?

Het is inderdaad zo dat bij ongeveer 10% van de MO-
patiënten geen mutatie in het EXT1- of  EXT2-gen 
gevonden wordt. Vaak is dit het geval bij patiënten waar 
geen familiale voorgeschiedenis is, dus waar er geen an-
dere familieleden MO hebben. In dat geval kan het zijn 
dat er een nieuwe mutatie is opgetreden, die mogelijk 
niet in alle cellen van het lichaam aanwezig is. Als de mu-
tatie bijvoorbeeld niet in de witte bloedcellen aanwezig is 
dan zal de test die in het erfelijkheidscentrum uitgevoerd 
werd negatief  zijn, vermits het DNA dat daar onder-
zocht wordt uit een bloedstaal afkomstig is. Ook kunnen 
met de standaardtest, uitgevoerd in het erfelijkheidscen-
trum, niet alle mutaties gedetecteerd worden. 
Indien de klinische diagnose van MO gesteld werd op 
basis van radiografieën, beoordeeld door een expert 
die ervaring heeft met het diagnosticeren van MO, dan 
kunt u er toch van uitgaan dat u wel degelijk MO hebt, 
ook al is de DNA-test negatief. Op dit ogenblik loopt 
er een onderzoeksproject waarbij we net in die patiën-
ten die geen mutatie in EXT1 of  EXT2 vertonen aan-
vullend onderzoek uitvoeren om alsnog ook op DNA 
niveau aan te tonen dat ze wel degelijk MO hebben.
Dr. Wim Wuyts, biochemicus, hoofd DNA-labo-
ratorium, afd. Medische Genetica Universiteit 
Antwerpen en lid van onze Medisch Advies Raad.

2. Revalidatie na het verwijderen van een osteo-
chondroom boven de knie.

 Al vanaf  mijn jeugd heb ik HME/MO en ik ben vaak 
geopereerd. Nu ben ik 24 jaar en ik had veel pijn van een 
osteochondroom net boven mijn knie aan de binnenkant van 
mijn linkerbeen. Deze is een week geleden verwijderd door de 
orthopeed. Maar hoe kan ik nu mijn revalidatie oppakken? 
Wat moet ik doen? En moet dat met behulp van fysiotherapie?

Afhankelijk van de reactie van het gewricht en het wel 
of  niet meer aanwezig zijn van hechtmateriaal is de 
normale opbouw na een ingreep: Herstellen van de 
mobiliteit middels passief  (onbelast) bewegen en hierna 
geleidelijk actief  (onbelast) en vervolgens verdere op-
bouw van actief  bewegen en van onbelast naar belast. 
Het spreekt eigenlijk voor zich dat dit goed begeleid 
kan worden door een fysiotherapeut. Deze kan op het 
juiste moment aangeven wanneer er kan worden over-
gestapt naar een volgende fase. Hij of  zij kan ook een 
behandelprotocol op maat geven. Er is namelijk geen 
knie of  patiënt hetzelfde.
Rudolf  van Schaik, fysiotherapeut en manueel 
therapeut te Eindhoven.

3.Laaggradigheid van een osteochondroom. 
 Ik ben een man van 43 jaar en heb al mijn hele leven HME/

MO. Bij mij is kortgeleden van mijn rechter bovenarm een 
osteochondroom verwijderd. De orthopeed had aan de hand van 
de MRI van te voren gezegd dat het verdacht was. Nu kreeg 
ik van de week bij de orthopeed de uitslag van de patholoog. 
Deze was gelukkig goed en de osteochondroom bleek niet 
ernstig kwaadaardig. Maar de orthopeed vertelde mij dat het 
wel op tijd was verwijderd want de osteochondroom bleek laag-
gradig te zijn. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld?

In algemene zin is er sprake van een spectrum waarbij 
aan de ene kant het evident goedaardige osteochon-
droom wordt herkend, met een smalle kraakbeenkap 
waarin weinig cellen. Aan de andere kant bevindt zich 
het evident kwaadaardige chondrosarcoom, welke 
kan worden onderverdeeld in drie graden [laaggradig 
(graad I) en hooggradig (graad II en III)]. Hooggra-
dige chondrosarcomen zitten aan het uiterste eind van 
het spectrum en gedragen zich agressief  en kunnen 
uitzaaien. Deze zijn gelukkig heel zeldzaam bij multiple 
osteochondromen. Het laaggradige chondrosarcoom 
zit dus in het midden van het spectrum. Het onder-
scheid tussen een osteochondroom en een laaggradig 
chondrosarcoom kan erg moeilijk zijn. De dikte van 
de kraakbeenkap op de MRI is hierbij erg belangrijk, 
maar ook wat de patholoog onder de microscoop ziet. 
Bovendien is de interpretatie afhankelijk van de leeftijd 
van de patiënt. Soms kunnen we dan ook niet met 
zekerheid zeggen of  het een osteochondroom is of  een 
laaggradig chondrosarcoom. Praktisch betekent dit dat 
in een dergelijk grensgeval er een wat hogere kans is 
dat het terugkomt en dat dat goed gecontroleerd moet 
worden. De kans op uitzaaiingen is in zo’n grensgeval 
nihil.
Dr. Judith Bovée, patholoog, afdeling Pathologie, 
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden en 
lid van onze Medisch Advies Raad.
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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: 071-5266639, 
E-mail: p.c.w.hogendoorn@lumc.nl, 
j.v.m.g.bovee@lumc.nl 

doNAtiE dANkziJ vAdER 
vAN HME/Mo-pAtiëNt

zELdzAME-ziEktENdAg: 
29 FEBRUARi 2008

Zo’n 350 mensen met een zeldzame aandoening kwa-
men bij elkaar in Madurodam voor de eerste Europese 
Zeldzame Ziekten Dag. Er zijn circa 7.000 verschil-
lende zeldzame aandoeningen en naar schatting hebben 
zeker één miljoen Nederlanders één van deze aandoe-
ningen. Veelal zijn dit ernstige en complexe aandoe-
ningen met een erfelijk karakter, waardoor er ook een 
grote groep kinderen wordt getroffen. Tezamen betreft 
dit een grote groep mensen die maar al te vaak geen 
volwaardige positie hebben binnen de Nederlandse 
gezondheidszorg en in de maatschappij. 
Deze dag werd georganiseerd door de VSOP (Vereni-
ging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisa-
ties) en het motto was: De kwaliteit van de zorg voor 
zeldzame ziekten kan en moet veel beter! Tijdens deze 
bijeenkomst heeft de VSOP een petitie overhandigd 
aan vertegenwoordigers van de politiek. Patiëntenorga-
nisaties betrokken bij zeldzame aandoeningen roepen 
hierin alle betrokken partijen op om hun verantwoor-
delijkheid te nemen op een viertal punten, namelijk:
-  meer aandacht voor zeldzame aandoeningen in het 

Nederlandse overheids- en onderzoeksbeleid;
-  landelijke coördinatie van de zorg voor zeldzame 

aandoeningen vanuit gespecialiseerde centra;
-  een grotere mate van betrokkenheid van patiëntenor-

ganisaties daarbij;
-  stimulering van medische data- en biobanken voor 

zeldzame aandoeningen.
De VSOP hoopt dat dit er toe leidt dat ook beleids-
makers zich er weer van bewust worden dat de zeld-
zame aandoeningen hoge prioriteit moeten krijgen op 
de volksgezondheid-agenda.

De HME/MO Lotgenoten Contactgroep ontving 
begin 2008 een gift van 1009,95 euro van Sabic Innova-
tive Plastics. Verantwoordelijk voor deze gift van Leon 
Kalle, vader van HME/MO-patiënt Valerie Kalle. 
Elk jaar reikt de Sabic Innovative Plastics Business 
Group een geldprijs uit aan twee medewerkers die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt voor dit internationale 
concern. ‘De geldprijs mag aan goede doelen worden 
uitgereikt. Vorig jaar was ik hiervoor geselecteerd’, 
vertelt Leon. 
Hij koos voor een donatie aan de HME/MO Lotgeno-
ten Contactgroep, ‘omdat onze jongste dochter Valerie 
HME/MO heeft. Ik heb Sabic gevraagd 1500 dollar 
over te maken; omgerekend naar de Europese munt-

eenheid gaat het om 1009,95 euro. Daarnaast zijn 
op mijn verzoek geldbedragen overgemaakt aan een 
school in Mexico en een opvangcentrum in Maleisië.’
Leon verwacht dat het een eenmalige bijdrage blijft. 
‘De prijs is uitgegeven op mijn vorige standplaats 
van Sabic Innovative Plastics in de Amerikaanse 
stad Exton (Pennsylvania). Op dit moment werk ik 
voor dit bedrijf  als compoundingleader in Bergen 
op Zoom. Vanuit deze functie kom ik niet meer in 
aanmerking voor dergelijke prijzen.’
 De HME/MO Lotgenoten Contactgroep gebruikt 

donaties en giften om het lotgenotencontact tussen HME/
MO-patiënten en gezinsleden in al zijn mogelijke vormen te 
bevorderen. Het geld wordt goed en verantwoord besteed. 
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ActiE zoRg EN coNSUMENt: 
HoE kLANtvRiENdELiJk iS UW ziEkENHUiS?

Het is een bekend beeld: je hebt om half tien 
een afspraak op de polikliniek van het zieken-
huis en om half elf zit je nog te wachten tot je 

aan de beurt bent. 

Of  je wordt opgenomen in het ziekenhuis en moet 
vier keer hetzelfde verhaal vertellen tegen een andere 
persoon. En als je met vragen zit weet je niet wie je 
moet aanspreken want er is geen vaste persoon bij wie 
je terecht kunt.Voorbeelden van gebrek aan klantvrien-
delijkheid die vaak in ziekenhuizen voorkomt. Terwijl 
andere ziekenhuizen het juist erg goed doen.

Ervaringen
Consument en de Zorg inventariseert hoe groot het 
probleem is en waar het juist goed gaat. De organisatie 
roept iedereen op ervaringen te melden. Volgens Titia 
Lekkerkerk van Consument en de Zorg accepteren 
we in ziekenhuizen een behandeling die we van het 
bedrijfsleven of  de overheid niet aanvaarden. ‘Neem 
die wachttijden, vroeger was dat bij gemeenten ook 
een enorm probleem als een paspoort of  een rijbewijs 
moest ophalen, maar bij meeste is die wachttijd nu 
teruggebracht tot normale proporties. In ziekenhuizen 
lukt dat vaak nog steeds niet. Jij wordt geacht op het 
afgesproken tijdstip aanwezig te zijn maar het zieken-
huis houdt zich nauwelijks aan die afspraak. Je mag blij 
zijn als er een koffieautomaat in de buurt is en er wat 
tijdschriften liggen van maanden geleden.’
Het stoort Consument en de Zorg ook dat je vaak 
als patiënt nauwelijks invloed kunt uitoefenen op het 
maken van een afspraak. ‘Meestal moet jij je aanpassen 
aan de agenda van de dokter of  het ziekenhuis, met die 
van jou wordt vrijwel geen rekening gehouden.’ Een 
andere bekende klacht is dat je voor het maken van 

verschillende afspraken steeds weer naar een andere 
balie wordt verwezen met alle wachttijden die daarbij 
horen. ‘Je zit bij een dokter die een echo of  foto’s wil 
laten maken en je dan over een paar weken weer wil 
zien. Vaak moet je dan eerst naar een balie om een 
afspraak te maken voor die foto’s of  echo om vervol-
gens weer terug te gaan naar de balie van de specialist 
voor een vervolgafspraak. Dat is in deze tijd met al zijn 
technologie toch niet normaal? Nog los van alle tijd die 
je daardoor verliest.’
Aan de andere kant benadrukt Titia Lekkerkerk dat ze 
ook graag voorbeelden hoort van waar het wel goed 
gaat. ‘Er zijn tal van ziekenhuizen die erg bezig zijn met 
het onderwerp klantvriendelijkheid. Goede voorbeel-
den zijn erg belangrijk omdat die helpen om zieken-
huizen te overtuigen en te laten zien hoe het beter kan. 
Wat dat betreft kunnen ziekenhuizen veel van elkaar 
leren.’

Praktijk
Consument en de Zorg is een initiatief  van de Neder-
landse Patiënten Consumenten Federatie. Die wil de re-
sultaten van de meldactie gebruiken om het onderwerp 
klantvriendelijkheid op de agenda van alle ziekenhuizen 
te krijgen. Titia Lekkerkerk: ‘In theorie zal ieder zieken-
huis zeggen dat het klantvriendelijk is, maar wat is de 
praktijk? We hopen dat mensen hun ervaringen zullen 
melden zowel wanneer ze opgenomen zijn geweest, 
als ervaringen met een polikliniek. Het gaat niet om 
de medische behandeling maar om zaken die te maken 
hebben met afspraken, de informatie die je krijgt en de 
invloed die je als patiënt hebt op de behandeling.’
U kunt uw ervaringen melden via www.consumenten-
dezorg.nl of  per telefoon 030 291 67 77 (maandag t/m 
vrijdag 9 tot 17 uur). 
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 coLoFoN
De HME/MO-NEWSFLASH is een uitgave van de 
Hereditaire Multiple Exostosen/Multiple Osteochondromen 
Lotgenoten  Contactgroep Nederland, onderdeel van de 
Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie (SPO).

REDACTIE HME/MO-NEWSFLASH:
Jan de Lange en Anja Posthuma. 
Eindredactie en opmaak: John Ruiter 
Adres: Postbus 125, 6930 AC Westervoort, 
tel 0516-45 17 60, e-mail: hme@patientenbelangen.nl

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Buiten de (eind)redactie: dr. Judith Bovée, Rudolf  van Schaik, 
dr. Wim Wuijts, Laurens van Ieperen, Marion Post, Ester 
Voorn, Tanja Eisinga, Ineke Eisinga, Wilja Brokking, Frans 
Schelbergen, Martha Bekkema (distributie) en Bauke Bek-
kema (distributie).

DRUK: 
De Hanzeprinterij, Deventer

MEDISCH ADVIES RAAD:
Mw. dr. J.V.M.G. Bovée, dr. S.J. Ham (voorzitter), prof. dr. 
P.C.W. Hogendoorn, dr. J.B.A. van Mourik en dr. W. Wuyts

BESTUUR:
Secretaris, contactpersoon lotgenotencontact en algemene 
informatie: Marion Post, Postbus 125, 6930 AC Westervoort, 
tel. 0516-45 17 60
e-mail: hme@patientenbelangen.nl 
website: www.hme-mo.nl.
Bestuurslid communicatie en algemene informatie: 
John Ruiter
Penningmeester en algemene informatie:
Ester Voorn, girorekening 4338569 
t.n.v. SPO-HME-Lotgenotengroep te Westervoort
Voorzitter, medische en andere inhoudelijke informatie:
drs. Jan de Lange, Buntlaan 9,5691 WX Son
tel. 0499-47 92 93, e-mail: jan-delange@planet.nl 

Aanmelden e-mailgroep:
HME-Lotgenoten-owner@yahoogroups.com

Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie (SPO) Bureau/
Informatiedesk: Postbus 125, 6930 AC Westervoort, 
tel. 026-3215154 op werkdagen van 9 tot 12 uur, 
e-mail: info@patientenbelangen.nl 
website: www.patientenbelangen.nl
©  Copyright HME/MO Lotgenoten Contactgroep

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/MO-lotgenoot 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. 026-321 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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sneeuwhal, spelen in de overdekte speeltuin, zwemmen 
en/of  bowlen.
Jullie ouders kunnen zich in de tussentijd vermaken in 
het Snowvillagerestaurant van waaruit ze zicht hebben 
op de sneeuwhal en het zwembad. Voor hen zijn tevens 
enkele bowlingbanen gereserveerd, zodat ze zich niet 
hoeven te vervelen. Natuurlijk kunnen ze ondertussen 
ook gezellig bijkletsen met de andere ouders. Aan het 
eind van de middag staat er weer wat lekkers voor jullie 
klaar en daarna is deze feestelijke dag afgelopen.

Gratis toegang
Deze dag is gratis toegankelijk voor de kinderen 
waarvan de ouders zijn aangesloten bij de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep en hun broertjes en zusjes.
Kinderen wiens ouders niet zijn aangesloten bij de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep betalen een 
eigen bijdrage.
Er is voor de leeftijdscategorie van 6-12 jaar een ander 
programma dan voor de kinderen van 12-17 jaar.

In de loop van dit jaar ontvangen jullie een uitnodiging 
voor deze dag met daarbij alle benodigde informatie.
En natuurlijk zullen wij deze informatie ook op onze 
website zetten.
Ben je al nieuwsgierig naar Snowvillage? Check dan 
www.snowvillage.nl

Marion Post

FEEStELiJkE kiNdERdAg op 4 oktoBER
vooR kiNdEREN MEt HME/Mo

dit jaar bestaat de HME/Mo Lotgenoten contactgroep 10 jaar en dat willen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan! daarom hebben we speciaal voor onze jeugdige lotgenoten op zaterdag 4 

oktober een leuke dag georganiseerd. 

Hierbij nodigen wij alle kinderen met HME/MO tus-
sen de 6 en 17 jaar en hun eventuele broertjes en zusjes 
uit voor een onvergetelijke dag in Rivièra Snowvillage 
in Biddinghuizen op zaterdag 4 oktober van 12.00 tot 
18.00 uur. 
Hier worden jullie ontvangen met een glas fris en wat 
lekkers en voor jullie ouders staat de koffie klaar, na-
tuurlijk ook met wat lekkers.
Vervolgens worden jullie in groepjes verdeeld om 
(afhankelijk van je leeftijd) te gaan ‘tubegliden’ in de 
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opRoEp: kAARtJE vooR
kiNd MEt HME/Mo 

iN ziEkENHUiS
De lotgenotencontactgroep start binnenkort met het 
sturen van een leuke kaart of  presentje aan kinderen 
en jongeren die als gevolg van HME/MO een operatie 
ondergaan. Het initiatief  hiervoor heeft de jeugdcom-
missie van de contactgroep genomen.

Om het plan uit te voeren heeft de commissie natuur-
lijk de datum nodig waarop uw kind, of  een kind in uw 
omgeving, met HME/MO wordt geopereerd.
Hebt u al een datum, of  wordt uw kind in de toekomst 
geopereerd aan de gevolgen van HME/MO en denkt 
u dat uw kind het leuk vindt om tijdens die vervelende 
periode een klein presentje of  kaart van ons te ontvan-
gen, geef  dan aan ons door:
- Naam van het kind
- Thuisadres van het kind
- De geboortedatum
- Datum van de operatie
- Ziekenhuis en adres waar de operatie plaatsvindt
- Soort operatie en het verwachte aantal dagen van 

opname.
Als u dit aan ons doorgeeft, zullen wij ervoor zorgen 
dat uw kind een leuke kaart of  presentje ontvangt. 
U kunt dit alles aan ons doorgeven via het e-mailadres: 
jeugd@hme-mo.nl

De jeugdcommissie

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

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

Eisinga, een lijst met namen en emailadressen samen-
gesteld en die wordt dan naar jou en de andere deel-
nemers gemaild. Je kunt dan zelf  bepalen (eventueel 
samen met je ouders) wie je toelaat tot je contactperso-
nen bij MSN. Tanja en Ineke zetten de kinderen in de 
basisschoolleeftijd pas op de lijst als de toestemming 
van je ouders binnen is.
Willen jij en je ouders meer weten over de mogelijkhe-
den van MSN? Surf  dan naar www.msn.nl. Daar lees je 
hoe je het MSN programma kunt downloaden, instal-
leren en gebruiken.

De jeugdcommissie

StUdEREN MEt EEN 
FUNctiEBEpERkiNg BiJ 

opEN UNivERSitEit
De Open Universiteit Nederland (OUNL) biedt hoger 
afstandsonderwijs aan en vindt het belangrijk dat ook 
mensen met een functiebeperking of  een (chronische) 
ziekte hiervan gebruik kunnen maken. Zij streeft er dan 
ook naar om alle belemmeringen weg te nemen en een 
pakket op maat aan te bieden, opdat de studenten de 
gewenste cursussen kunnen volgen of  zelfs een univer-
sitair diploma kunnen behalen.

De OUNL heeft inmiddels heel wat jaren ervaring met 
het ondersteunen van studenten met een handicap of  
(chronische) ziekte. Voordelen van het volgen van een 
opleiding aan de OUNL zijn:
- je kunt thuis studeren en je eigen tempo bepalen
- het is mogelijk om studiebijeenkomsten bij te wonen 

en contacten te leggen
- je kunt een pakket op maat samenstellen. Niet ie-

dereen is immers hetzelfde. Samen met jou gaat de 
OUNL daarom na welke belemmeringen jij tijdens 
het studeren ondervindt en hoe zij die weg kan ne-
men.

- je kunt onderwijs op universitair niveau volgen met als 
enige voorwaarde de leeftijd van ten minste 18 jaar

Meer informatie vind je op 
http://www.ou.nl/eCache/DEF/1/06/543.html
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kiNdERpAgiNA
puzzel 
Vul in de onderstaande puzzel de antwoorden van de vragen in. Vervolgens haal je uit elk antwoord de letter die 
in het grijze vakje staat.  Deze letters vormen samen een woord. De oplossing vind je op pagina 15.
 

1  dit organiseert de lotgenotengroep ieder jaar.
2  als je wordt behandeld voor HME/MO gebeurt dit vaak door dit.
3  dit zijn de onderdelen van het lichaam waar HME/MO aan groeit.
4  om je botten goed te kunnen bekijken, kan dit gemaakt worden.
5  deze specialist behandelt mensen met HME/MO.
6  als je in het ziekenhuis ligt, kom je hier te liggen.
7  het boekje waarin deze puzzel staat heet zo.
8  soms maken andere kinderen stomme opmerkingen over je botten. Dit heet zo.
9  zo kun je de botjes ook noemen.
10 door HME/MO heb je dit soms.

Oplossing: 

1 D
2 T
3 N
4 F
5 O
6 A
7 / M
8 S
9 N

10 J

Moppen
Sebastiaan zit bij de dokter en moppert: ‘Ik kan niet 
slapen, dokter. Ik doe ‘s nachts niets anders dan liggen 
draaien.’ Dokter: ‘Geen wonder dat je dan niet in slaap 
komt. Je moet ook rustig blijven liggen!’

Er zitten twee ijskasten in de boom, een spelletje poker 
aan het spelen. Zien ze onder langs de boom een ei 
voorbij huppelen. Roept een van de ijskasten naar 
beneden: ‘Hé, ei, doe je mee een spelletje kaarten? Met 
z’n drieën is het veel gezelliger.’  ‘Nee’, roept het ei naar 
boven, ‘ik heb geen tijd, ik moet om twee uur bij de 
kapper zijn.’

Er staan 2 paarden in de wei en ze zijn heel boos op 
elkaar. Zegt het ene paard tegen het andere: ‘Ik sta 
morgen heel vroeg op en dan schrijf  ik ‘Ezel’ op je 
deur’..
Antwoordt het andere paard: ‘Dan sta ik nog eerder op 
en dan veeg ik het er weer af!’

Leraar aan leerling: ‘Ken jij Frans?’ ‘Ja, meneer, Frans 
is mijn oom.’ ‘Nee, dat bedoel ik niet, spreek jij Frans?’ 
‘Ja, meneer, elke zondag als hij bij ons op bezoek komt.’ 
‘Nee, dat bedoel ik ook niet, versta jij Frans?’ ‘Ja, 
meneer, maar dan moet hij wel Nederlands praten.’.
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LEkkER kLEUREN



      gEEF dE pEN dooR AAN…
   Een interview met Laurens van ieperen

GAAT U VERHUIZEN?
GEEF UW NIEUWE ADRES DAN DOOR AAN 

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

Hoe oud ben je en waar woon je?
Ik ben dertien jaar en ik woon in Nijkerk, een plaatsje 
tussen de Randstad en de Veluwe.

Heb je zelf  HME/MO of  heb je andere familiele-
den en vrienden die deze aandoening hebben?
Ik heb zelf  HME/MO.  Mijn moeder, mijn opa, mijn 
tantes, mijn neefjes en een nicht hebben het ook. Dat 
we HME/MO hebben vind ik niet zo erg. 

Weten je vriend(innen) dat je HME/MO hebt en 
hoe heb je dat uitgelegd?
Ja, ze vroegen wat het was en hoe je er aan kwam en 
toen heb ik het uitgelegd. Tijdens de sportles vroegen 
ze wat die littekens waren  en toen heb ik het uitgelegd 
dat ik HME/MO heb. Er kwamen reacties zoals ‘wat 
erg’. Veel kinderen wilden weten of  ik er ook last van 
had.
 
Wat vind je er zelf  van dat je HME/MO hebt?
Soms vind ik het wel lastig, maar niet zo erg dat ik het 
echt moeilijk vind.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die 
ook HME/MO hebben?
Ik heb eigenlijk geen goede tip, gewoon jezelf  zijn…

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Guido de Bres-college in Amersfoort ik zit daar in 
2havo/vwo. Ik weet nog niet wat ik wil worden.

Wat is je leukste vak op school en welke het verve-
lendst?
Sport vind ik het leukste om te doen. De verschillende 
talen vind ik de vervelendste vakken.

Ga je naar de HME/MO lotgenotendag? 
Ja, ik ben 1 keer geweest. Ik vond dat er toen een leuk 
programma was, je kon er gewoon bijna van alles doen.

Heb je hobby’s of  doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kun je niet door HME/MO?
Ik doe aan judo. Ik kan eigenlijk alles doen met mijn 
HME/MO, gelukkig!
 
Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Dat was altijd Baantjer. Tegenwoordig vind ik ook Wie 
is de mol mooi.
 
Welke zanger/zangeres, band of  muziek hoor je 
het liefst?
Marco Borsato, top 40-muziek of  gewoon radio.

Heb je (huis)dieren?  
Nee, ik heb geen huisdieren.
  
Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet 
lekker?
Patat vind ik het lekkerste eten. Spruitjes vind ik hele-
maal niet lekker.

Aan wie geef  je de pen door……en waarom?
Corine van Munster.
Zij is mijn nicht en heeft ook HME 

MAAk EEN LEUkE
kAARt oM iEMANd 

BEtERScHAp tE WENSEN
De jeugdcommissie van de HME/MO-Lotgenoten 
Contactgroep organiseert een leuke kaartenwedstrijd. 
Wat moet je doen als je mee wilt doen?
Ontwerp een leuke beterschapskaart die we naar een 
jonge lotgenoot zouden kunnen sturen die net uit het 
ziekenhuis komt. Je mag dit doen door te knippen, te 
plakken, verven of  je mag zelf  bedenken hoe je het 
wilt doen.

Wat kun je winnen?
De 3 mooiste, leukste en origineelste inzendingen win-
nen een cadeaubon. Je mag zoveel kaarten insturen als 
je zelf  wilt! Stuur je ontworpen kaart(en) naar:
HME/MO Lotgenoten Contactgroep
t.a.v. jeugdcommissie
Postbus 125
6930 AC Westervoort
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Oplossing puzzel pagina 13: LOTGENOTEN
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SticHtiNg piJN Hoop:
(ovER)LEvEN MEt cHRoNiScHE piJN

iedereen heeft wel eens pijn. Maar als die pijn 
niet meer overgaat, wat dan? Ruim 800.000 

mensen in Nederland hebben chronische pijn. 
omdat uit het onderzoek ‘HME/Mo en de 

gevolgen daarvan’ blijkt dat ook veel HME/
Mo-patiënten vaak langdurend pijn hebben, 
verzorgt Stichting pijn Hoop tijdens de lotge-

notendag op 31 mei een workshop. Een nadere 
kennismaking met deze stichting.

Chronische pijn gaat niet over. Meestal niet tenminste. 
Dat is een probleem en het is niet makkelijk daarmee 
om te gaan. De Stichting Pijn Hoop wil daarbij onder-
steuning bieden. Die weg begint met het onder ogen 
zien van de realiteit: u hebt chronische pijn. 
De volgende stap is: leren leven met die pijn. Dat is 
niet gering, maar alleen dan kunt u verder. Ondanks de 
pijn is het mogelijk een leven te leiden dat de moeite 
waard is. Dat is ook niet gering en daar is uw eigen 
inzet voor nodig. 

Wat is pijn? 
Er wordt al eeuwen nagedacht over de vragen ‘wat is 
pijn?’ en ‘waarom voelen mensen pijn?’; toch zijn de 
geleerden er nog niet uit. Bij pijn voelen zijn in het 
algemeen vier stappen te onderscheiden: 
1  een prikkel (u raakt bij voorbeeld een heet strijkijzer 

aan); 
2 het doorgeven van de prikkel via de zenuwen en het 

ruggenmerg naar de hersenen; 
3 de gewaarwording (u wordt zich bewust van de pijn); 
4 gedrag (u trekt uw hand terug van het strijkijzer, u 

roept au). 

Acute pijn en chronische pijn
Voor acute pijn, zoals in het voorbeeld met het strijk-
ijzer, klopt de theorie wel. De pijn heeft dan de functie 
van een waarschuwing. Daardoor trekt u uw hand 
terug, hebt u aandacht voor de verwonding en ontziet 
u de gewonde hand een tijdje zodat die kan genezen. 
Maar hoe zit het met chronische pijn? 
Ook als u niets doet, kost pijn energie. Veel mensen 
hebben dan de neiging het rustig aan te doen. Dat is 
een logische reactie op pijn. Bij acute pijn draagt die 
rust bij aan de genezing, maar bij chronische pijn helpt 
rust niet.

De medische molen
Chronische pijn is moeilijk te behandelen. In veel ge-
vallen lukt het de artsen niet de oorzaak te vinden, laat 
staan de pijn te bestrijden, of  zelfs maar te verminde-

ren. Stel u tegenover uw arts echter niet te afhankelijk 
op. Uw pijn is een gezamenlijk probleem van u en uw 
arts, waarvoor u samen een oplossing moet zoeken.
Als u zelf  weet welke behandelingen er mogelijk zijn 
ter vermindering of  beheersing van de pijn, kunt u be-
ter overleggen met hulpverleners, bijvoorbeeld behan-
deling met (andere) pijnstillers, fysiotherapie, aanleren 
van ontspanningsoefeningen en ademhalingstraining, 
manuele therapie. Soms kan een psycholoog of  psy-
chiater u leren beter met de pijnen de bijkomende 
problemen om te gaan.

Lotgenoten
Contact met lotgenoten (andere mensen met chroni-
sche pijn) is een belangrijke steun. Zij begrijpen uw 
problemen, ze hebben aan een half  woord genoeg. Dan 
blijkt dat u niet alleen bent met uw pijn. Samen zoeken 
naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen 
geeft kracht en moed om door te gaan. 
Stichting Pijn-Hoop organiseert regionale bijeenkom-
sten en cursussen waar mensen met chronische pijn 
elkaar kunnen ontmoeten. Tenslotte streeft Stichting 
Pijn-Hoop ernaar in de gezondheidszorg meer erken-
ning te krijgen voor chronische pijn. De stichting 
bestaat sinds 1988. (Bron: www.pijn-hoop.nl)

pRESENtAtiE 
iNFoRMAtiE-dvd 
ovER HME/Mo op
LotgENotENdAg

Een werkgroep werkt op dit moment aan de 
totstandkoming van een informatie-dvd over 
HME/MO. Het streven is de dvd tijdens de 
viering van het tienjarig bestaan van de HME/
MO Lotgenoten Contactgroep op zaterdag 31 
mei te presenteren.

De dvd geeft informatie over HME/MO voor een 
brede doelgroep: patiënten, ouders/gezinsleden, 
huisartsen, fysiotherapeuten en medisch specia-
listen. Wat is HME/MO? Hoe vindt onderzoek 
plaats? Wat zijn de behandelmogelijkheden? En 
hoe zit het met erfelijkheid. Ook is er een speciaal 
hoofdstuk gericht op kinderen. 
De dvd wordt gratis geschonken aan leden van de 
SPO/HME/MO-Lotgenoten Contactgroep.
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zAtERdAg 31 MEi
10.30 - 16.00 UUR

WELkoM op dE ELFdE 
HME/Mo LotgENotEN 

coNtActdAg

MytyLScHooL ARiANE dE RANitz 
iN UtREcHt - koM ook!

Met inleidingen, workshop, ontmoetingen en lotgenotencontact
- presentatie HME/Mo-onderzoek
- presentatie informatie-dvd HME/Mo
- viering tienjarig bestaan HME/Mo Lotgenoten contactgroep
- workshops: o.a. omgang met pijn, ontspanningsyoga, zwemmen, ouders, etc
- veelzijdig jeugdprogramma: creaclub, fotoshoot, zwemmen etc
- kinderopvang-
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pRogRAMMA HME/Mo LotgENotENdAg &
viERiNg tWEEdE LUStRUM 31 MEi 2008 

de lotgenotendag wordt gehouden in Mytylschool ‘Ariane de Ranitz’, Blauwe vogelweg 11 in 
Utrecht. Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
 Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de KINDER-

OPVANG (gehele dag beschikbaar) te brengen
10.30 – 11.15 uur:  Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 -  workshop J1 Zwemmen voor kinderen t/m groep 7 o.l.v. Ina Wijma
 -  workshop J2 digitale Foto-shoot voor de jeugd vanaf  groep 8 o.l.v. Sushilla Kouwen
11.15 – 12.00 uur:  Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 -  workshop J3 Zwemmen voor de jeugd vanaf  groep 8 o.l.v. Ina Wijma
 -  workshop J4 Gespreksgroep voor kinderen t/m groep 7 o.l.v. Sonja Deden en  
  Marloes de Wit
 Crea-club1 zal de ochtend doorlopend beschikbaar zijn o.l.v. Agnes Eisses
10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen
10.45 - 11.30 uur:    Inleiding definitieve rapportage van het onderzoeksproject “Multiple Osteochondromen 

en de gevolgen hiervan in Nederland” door Dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG 
Amsterdam, voorzitter van onze Medisch Advies Raad en drs. Jan de Lange, gezond-
heidswetenschapper en voorzitter van de HME/MO Lotgenoten Contactgroep

11.30 - 12.00 uur:    Presentatie Informatie-dvd over HME/MO.
12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze
13.00 - 14.00 uur: 1e ronde WORKSHOPS (zie toelichting)
 Volwassenen
 -  workshop 1 Ergotherapie en toepassingen bij HME/MO o.l.v. Bastiënne de Regt
 -  workshop 2 HME/MO en intimiteit en seksualiteit o.l.v. Marieke Reijmers
 -  workshop 3 Gespreksgroep ouders o.l.v. Myelle Twint
 -  workshop 4 Omgaan met pijn bij HME/MO o.l.v. Hendrika van Rossen van de      

   Stichting Pijn-Hoop
 -  workshop 5 Kennismaking met Ontspannings-Yoga o.l.v. Angela Dekker
 -  workshop 6 Zwemmen o.l.v. Ina Wijma
 Jeugd
 -  workshop J5 kinderen t/m groep 7: Sport en Spel o.l.v. sportleraar/bewegingsagoog
 -  workshop J6 jongeren vanaf  groep 8 tot ± 15 jaar: “Ik heb HME/MO en wat heb 
  jij?”, gesprekgroepje over hoe vertel ik mijn omgeving dat ik HME/MO heb en hoe 
  ga ik er mee om? O.l.v. Sonja Deden en Marloes de Wit
 -  workshop J7 Crea-club2 voor jongeren vanaf  ± 15 jaar waarin gewerkt gaat worden
  aan een foto-collage van de foto’s die ’s morgens gemaakt zijn o.l.v. Agnes Eisses en 

 Sushilla Kouwen
14.00 - 14.15 uur: Theepauze
14.15 - 15.15 uur: 2e ronde WORKSHOPS
 Volwassenen
 Workshops dezelfde 6 workshops als 1e ronde
 Jeugd 
 -  workshop J8 kinderen vanaf  groep 8 tot ± 15 jaar: Sport en Spel o.l.v. sportleraar
 -  workshop J9 jongeren vanaf  ± 15 jaar: “Ik heb HME/MO en wat heb jij?”,  gespreks-
  groepje over hoe vertel ik mijn omgeving dat ik HME/MO heb en hoe ga ik er mee 
  om? O.l.v. Sonja Deden + Marloes de Wit
 -  workshop J10 Crea-club3 voor kinderen t/m groep 7 o.l.v. Agnes Eisses
vanaf  15.15 uur: Feestelijke afsluiting en bedankjes met een drankje en een hapje
16.00 uur: Einde van de dag
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ovERzicHt EN toELicHtiNg op dE WoRkSHopS 
vooR kiNdEREN EN JoNgEREN

Hieronder wordt per workshop aangegeven wat jullie kunnen verwachten van de workshops 
die gehouden worden op onze lotgenotendag op zaterdag 31 mei 2008 te Utrecht.

Vanaf  de start van de lotgenotendag ’s morgens en 
’s middags na de lunch zijn er workshops voor de kin-
deren en jongeren. 
Voor de activiteiten van de volwassenen verwijzen wij u 
graag naar de aparte uitleg die u ook in deze Newsflash 
kunt lezen.

KINDEROPVANG
De gehele dag is er kinderopvang beschikbaar voor 
met name de kleine kinderen. Deze wordt geleid door 
Noëlle Wiebing en Ada Schelbergen. Maar ook andere 
kinderen die even geen activiteit willen bijwonen kun-
nen hier natuurlijk terecht. 

Dit jaar worden er voor de lunch twee ronden en na de 
lunch twee ronden georganiseerd van de verschillende 
workshops voor kinderen en jongeren. 
Let goed op de indeling in leeftijd en schoolgroep!
Op het opgaveformulier kun je per deelnemer 3 voor-
keuren in volgorde aangeven voor 2 maal 2 ronden, dus 
in totaal kunnen jullie 4 workshops bezoeken. De volg-
orde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren 
bepaalt je deelname. Wij proberen zo veel mogelijk 
rekening te houden met jullie wensen.

Workshop J1 Zwemmen, 1e ronde ochtend voor 
kinderen t/m groep 7
Workshop J3 Zwemmen, 2e ronde ochtend voor 
jongeren vanaf  groep 8
o.l.v. Ina Wijma, zweminstructeur in het zwembad 
“Eekeburen” te Oldekerk.
Na een jaar geen zwemmen i.v.m. verbouwing van het 
zwembad kunnen we deze workshop weer aanbieden. 
Het is altijd een gewild onderdeel geweest van het 
programma op onze lotgenotendagen, met name voor 
de jeugd. Dit jaar voor het eerst onder leiding van een 
collega van Anet van de Pol, Ina Wijma.
Zij zal eerst wat uitleg geven over de mogelijkheden in 
het water. Het water is op een aangename temperatuur 
van 32 graden. Het kan dus geen belemmering zijn om 
dat water eens te proberen. 
Ook Ina heeft veel ervaring met het geven van zwem-
lessen en het leiden van groepen; o.a. voor kinderen 
(ook zwemlessen) en jongeren. Zij zal jullie deskundig 
kunnen begeleiden tijdens deze workshop.
Kinderen met of  zonder HME/MO kunnen meedoen. 
Er kan natuurlijk lekker in het water gespeeld en vrij 

gezwommen worden en tijdens deze ronde zal ook  het 
sportieve  element niet ontbreken. 
Denk bij deelname aan het zwemmen aan het meene-
men van zwemkleding en handdoek!! Graag ook bij 
opgave voor het zwemmen aangeven of  je kunt zwem-
men en je leeftijd.

Workshop J2 Digitale Foto-shoot, 1e ronde och-
tend voor jongeren vanaf  groep 8
o.l.v. fotografe Sushilla Kouwen uit Terwolde
Deze workshop is er voor stoere jongens en hippe 
meiden. Tijdens deze workshop kun je alleen of  samen 
met je HME/MO-vrienden in een ’fotostudio‘ op de 
foto gaan. Sushilla zal als portret-fotograaf  met je aan 
het werk gaan. Er zijn ook allerlei attributen aanwezig 
om er een dolle boel van te maken, zoals petten, boa’s 
en hoedjes. Wil je jezelf  eerst even lekker optutten, dan 
kan dat natuurlijk! Zelf  make-up, gel en haarlak of  wat 
je verder nog nodig denkt te hebben meenemen.

Crea-club1 doorlopend tijdens de ochtend.
o.l.v. Agnes Eisses. 
Wel graag opgeven voor deze activiteit en aangeven 
welke activiteit je wilt!
Deze activiteit zal doorlopend worden aangeboden 
tijdens de ochtend. Je hebt de keus uit 3 verschillende 
activiteiten. Ook dit jaar zal Agnes Eisses deze work-
shop weer leiden samen met enkele andere vrijwilligers.
Je kunt kiezen uit de volgende activiteiten:
• Allereerst “Creatief  met kralen”. Hier kun je een 

toffe sleutelhanger maken, armbandjes of  een ketting 
rijgen, of  papieren kralen maken voor een ketting of  
armband. 

• Dan op verzoek  nog een keer “T-shirt versieren”. 
Vorig jaar werden er al hele coole T-shirts gemaakt 
met b.v. een stripfiguur, je eigen naam of  die van je 
favoriete popster erop en werden er shirts versierd 
met lovertjes en kraaltjes. 

Als je wilt meedoen geef  dan wel even aan wat je graag 
wilt gaan doen, zodat we voor voldoende materialen 
kunnen zorgen. Je mag dus ook meer dingen kiezen als 
je daar tijd voor hebt. 
Als je een T-shirt wilt versieren, geef  dan ook even je 
maat op. Dat is wel zo handig. Zelf  een hemd of  shirt 
meenemen mag natuurlijk ook.
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Workshop J4 Kinderpraatgroep over HME/MO, 
2e ronde ochtend voor kinderen t/m groep 7
o.l.v. Sonja Deden, GZ-psycholoog en Marloes de Wit, 
pedagogisch medewerkster, beiden verbonden aan de 
kinderafdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te 
Amsterdam.
Heb jij HME/MO en zit je op de BASISSCHOOL?
Ben je nieuwsgierig naar andere kinderen met HME/
MO? Wil je ook graag weten hoe zij er mee omgaan? 
Of  ze ook vaak naar het ziekenhuis gaan voor contro-
les of  misschien wel operaties? Kunnen zij wel altijd 
meedoen met gym? Worden ze misschien wel eens 
gepest? Hebben zij misschien familieleden die ook 
HME/MO hebben of  zijn ze de enige in de familie die 
van die knobbels hebben?
In deze groep kun je onder leiding van Sonja en 
Marloes met andere kinderen met HME/MO kennis-
maken en praten over bovenstaande zaken. Misschien 
kun je veel van de anderen leren of  misschien leren zij 
wel van jou! En misschien kun je nog (MSN) adressen 
uitwisselen om na deze dag ook contact te houden. 

Workshop J5 Sport en Spel, 1e ronde middag voor 
kinderen t/m groep 7
Workshop J8 Sport en Spel, 2e ronde middag voor 
jongeren vanaf  groep 8 t/m ± 15 jaar
o.l.v. een sportleraar of  bewegingsagoog (nog nader te 
bepalen)
De activiteiten spelen zich af  in de sportzaal. Tijdens 
deze workshop gaat de begeleider in de sportzaal met 
jullie als kinderen en jongeren lekker gaan bewegen en 
jullie verschillende ervaringen daarmee laten opdoen. 
Zo worden er verschillende oefeningen gedaan, er 
kunnen balspelen worden gedaan of  er kan met andere 
materialen worden gewerkt. Maar veel hangt ook af  
van wat jullie samen willen. Dus er is ook volop gele-
genheid om zelf  invulling te geven aan deze workshop. 
Heerlijk om eens lekker actief  te zijn met je lichaam. 
Zeker als afwisseling van de meer passieve workshops. 
De groep is bedoeld voor kinderen en jongeren met of  
zonder HME/MO.

Workshop J6 Gesprekgroep over je HME/MO, 1e 
ronde middag 
Deze workshop is specifiek bedoeld voor (toekomstige) 
leerlingen in de onderbouw van de middelbare school, 
dus 11 à 12 t/m ca. 15 jaar
Workshop J9 Gespreksgroep over je HME/MO, 2e 
ronde middag voor jongeren vanaf  ± 15 jaar
Beide workshops zijn o.l.v. Sonja Deden, GZ-psycho-
loog en Marloes de Wit, pedagogisch medewerkster, 
beiden van de kinderafdeling van het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.

Ik heb HME/MO en wat heb jij; hoe vertel jij in jouw 
omgeving wat je hebt en hoe ga jij er mee om? Vertel 
jij altijd direct aan nieuwe vrienden dat je HME/MO 
hebt of  doe je dat juist niet? Kun je wel altijd meedoen 
met LO en sporten? Moet je misschien vaak lessen 
missen op school omdat je naar het ziekenhuis moet 
voor controle of  voor operaties?  Durf  je gewoon alle 
kleren aan te trekken of  vind je het vanwege je litte-
kens of  bulten misschien vervelend om korte broeken 
of  mouwen te dragen? Heeft jouw aandoening invloed 
op bijv. school- of  beroepskeuze?
Kortom: hoe ga jij met bovenstaande zaken om en 
hoe gaat jouw omgeving daarmee om? Dat is eigenlijk 
wat we binnen deze groep bespreekbaar willen maken.
Onder leiding van Sonja en Marloes hopen we dat jul-
lie hierover met elkaar in gesprek gaan en dat jullie van 
elkaar misschien iets kunnen leren. Hoe dan ook kan 
het plezierig zijn om op deze wijze kennis te maken 
met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben als jij.

Workshop J7 De Crea-Club2, 1e ronde middag 
voor jongeren vanaf  ± 15 jaar
o.l.v. Agnes Eisses uit Raalte en Sushilla Kouwen
Tijdens deze workshop willen we foto-collages gaan 
maken met de foto’s die ’s-morgens gemaakt zijn tij-
dens de workshop J2 digitale Foto-shoot.  Hierin kun 
je al je creativiteit kwijt en we zijn erg benieuwd naar 
de resultaten.

Workshop J10 De Crea-Club3, 2e ronde middag 
voor kinderen t/m groep 7
o.l.v. Agnes Eisses uit Raalte samen met een aantal 
vrijwilligers
Tijdens deze workshop heb je dit jaar de keus uit 2 
verschillende activiteiten. 
Je kunt kiezen uit de volgende activiteiten:
• Allereerst “Creatief  met kralen”. Hier kun je een 

toffe sleutelhanger maken, armbandjes of  een ket-
ting rijgen, of  papieren kralen maken voor een ket-
ting of  armband. 

• Dan op verzoek nog een keer “T-shirt versieren”. 
Vorig jaar werden er al hele coole T-shirts gemaakt 
met b.v. een stripfiguur, je eigen naam of  die van je 
favoriete popster erop en werden er shirts versierd 
met lovertjes en kraaltjes. 

Als je wilt meedoen geef  dan wel even aan wat je 
graag wilt gaan doen, zodat we voor voldoende ma-
terialen kunnen zorgen. Je mag dus ook meer dingen 
kiezen als je daar tijd voor hebt. 
Als je een T-shirt wilt versieren, geef  dan ook even je 
maat op. Dat is wel zo handig.
Zelf  een hemd of  shirt meenemen mag natuurlijk 
ook.
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Na de lunch staan de workshops voor de volwassenen 
op het programma. 
Voor de activiteiten van de kinderen en de jeugd 
verwijzen wij u graag naar de aparte uitleg die u ook in 
deze Newsflash kunt lezen.

Dit jaar worden er 6 verschillende workshops georgani-
seerd. U kunt per persoon 2 maal een workshop bijwo-
nen. Op het opgaveformulier kunt u per deelnemer 3 
voorkeuren in volgorde aangeven. 

Voor sommige workshops geldt een maximaal aantal 
deelnemers om de workshop goed tot zijn recht te 
laten komen. Verder bepaalt de volgorde van binnen-
komst van de aanmeldingsformulieren uw deelname. 
Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met 
uw wensen.

Workshop 1 
Ergotherapie en toepassingen bij HME/MO 
o.l.v. Bastiënne de Regt, ergotherapeut-Coach/
Counseler met een praktijk in Utrecht.
De problemen die mensen met HME/MO ondervin-
den kunnen tot gevolg hebben dat algemene dagelijkse 
handelingen verstoord worden. Soms is men zich dat 
helemaal niet bewust en komt dit pas naar voren als je 
in een oefensituatie tegenaan loopt. De ergotherapie 
is een therapievorm die bij uitstek geschikt is om u bij 
deze problemen te helpen. Het kan u bewust maken 
van uw houding en beweging tijdens alle handelingen 
en vaardigheden in het dagelijks leven. De ergotherapie 
kan u adviseren over diverse voorzieningen en hulp-
middelen om beter om te gaan met beperkingen. Ook 
begeleiden zij u bij het aanvragen van aanpassingen, 
voorzieningen en hulpmiddelen in het kader van de 
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit is een 
wet die uitgevoerd wordt door uw gemeente. Maar ook 
bij het verbeteren van uw werkplek kan men u helpen. 
Deze vorm van therapie wordt met name uitgevoerd 
door de eerste lijn ergotherapie. U kunt daar terecht via 
een verwijzing van uw arts.
Bastiënne de Regt die deze workshop zal leiden heeft 
ruime ervaring in dit vakgebied van de ergotherapie 
en zal u uitleg geven en met u nagaan waar u mogelijk 
mee geholpen kunt worden. Natuurlijk kunt u haar ook 

al uw vragen voorleggen. Voor meer informatie over 
de praktijk van Bastiënne de Regt verwijzen wij u naar 
haar website: www.mensinbedrijf.nl

Workshop 2
HME/MO en intimiteit en seksualiteit.
o.l.v. mevr. drs. Marieke Reijmers, GZ-psycholoog 
- seksuoloog NVVS met een praktijk in Utrecht
Pijnklachten en bewegingsbeperkingen hebben vaak 
invloed op het seksueel functioneren en de seksuele 
beleving. Dit kan voor problemen zorgen binnen de 
intieme relatie met uw partner. Helaas is het voor 
veel mensen lastig om over intimiteit en seksualiteit te 
praten en daarom wordt dit belangrijke onderwerp vaak 
vermeden. 
Uit de evaluatie van de 2 laatste lotgenotendagen bleek 
dat er behoefte is aan een workshop rond dit thema. 
Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een ervaren 
seksuoloog en vonden tot ons plezier Marieke Reijmers 
bereid om een workshop te verzorgen over intimiteit 
en seksualiteit. Na een korte inleiding zal deze work-
shop vooral een interactief  karakter hebben, waarbij de 
deelnemers van harte worden uitgenodigd om erva-
ringen, vragen en mogelijke oplossingen met elkaar te 
bespreken. Uiteraard vindt deze uitwisseling plaats in 
een veilige sfeer waarin vertrouwelijkheid en respect 
voor elkaars grenzen voorop staan. 
Drs. Marieke Reijmers is GZ-psycholoog en geregi-
streerd seksuoloog. U kunt meer informatie krijgen 
over haar praktijk via de website: www.intimiteit.nl

ovERzicHt EN toELicHtiNg op dE WoRkSHopS 
vooR voLWASSENEN

Hieronder wordt per workshop aangegeven wat u kunt verwachten van de workshops die ge-
houden worden op onze lotgenotendag op zaterdag 31 mei 2008 te Utrecht.

zAtERdAg 31 MEi 
10 UUR

ELFdE LotgENotENdAg iN 
MytyLScHooL 

‘ARiANE dE RANitz’,
iN UtREcHt.

 
koM ook! 

opgAvEFoRMULiER iN dEzE 
NEWSFLASH



Workshop 3
Gespreksgroep voor ouders van kinderen en tie-
ners met HME/MO
o.l.v. mevr. drs. Myelle Twint, orthopedagoge uit Delft
Uit de evaluaties blijkt dat ouders deze workshop 
aangrijpen om hun ervaringen uit te wisselen die het 
hebben van een kind met HME/MO met zich mee 
brengt. Ouders lopen tegen uiteenlopende zaken aan 
die rechtstreeks met de HME/MO van hun kind te 
maken hebben. Dat levert vaak vragen op. 
Met name tieners of, zoals u wilt pubers, zitten in 
een fase die voor hun ontwikkeling erg belangrijk is. 
De overgang van de basisschool naar de middelbare 
school, uiterlijkheden, sociale contacten, lichamelijke 
veranderingen, er bij willen horen: allerlei zaken die 
met name bij deze groep een belangrijke rol spelen. 
Hoe gaan andere ouders daar mee om? Wat kun je 
doen? Wat betekent HME/MO voor mijn kind en hoe 
ga ik daar mee om? etc. 
Voor de 8e keer wordt de gespreksgroep voor ouders 
geleid door Myelle en zij zal trachten om de ouders met 
elkaar in gesprek te laten komen over zaken die hen 
bezighouden. U als ouder bepaalt dus met elkaar zelf  
de inhoud van deze gespreksgroep. 

Deze gespreksgroep wordt tweemaal gehouden. 
Eenmaal specifiek voor ouders van jonge kinderen en 
eenmaal voor ouders van tieners met HME/MO. 
Wanneer u kinderen in beide leeftijdscategorieën heeft 
dan graag bij de aanmelding aangeven in welke ge-
spreksgroep u wilt meedoen. Het aantal deelnemers 
aan deze groep is aan een maximum gebonden.
Graag bij opgave voor deze workshop de leeftijd(en) 
van uw kind(eren) noteren!

Workshop 4
Omgaan met pijn bij HME/MO
o.l.v. Hendrika van Rossen van de Stichting Pijn-
Hoop
Veel HME/MO-patiënten hebben pijn, dat is nog eens 
duidelijk naar voren gekomen in het onderzoek naar 
de gevolgen van HME/MO in Nederland. Soms is de 
pijn van voorbijgaande aard en verdwijnt de pijn na een 
operatie. Maar de pijn kan ook blijvend worden en dan 
wordt er gesproken over chronische pijn. Het omgaan 
met pijn valt zeker niet altijd mee. Er is een aparte pa-
tiëntenorganisatie die zich bezig houdt met pijn, dat is 
de Stichting Pijn en Hoop. Tijdens deze workshop zal 
er een inleiding gegeven worden door een deskundige 
van deze stichting. Aan de orde komen de algemene 
aspecten van pijn, de pijnbestrijding, het omgaan met 
pijn en ook over de stichting zelf  zal informatie gege-
ven worden. Uiteraard kunt u tijdens deze workshop 
ook al uw vragen over pijn stellen en uw ervaringen 

met pijn met elkaar uit wisselen. Meer informatie over 
de Stichting Pijn-Hoop is te vinden op hun website: 
www.pijn-hoop.nl

Workshop 5
Kennismaken met ontspannings-yoga
o.l.v. Angela Dekker uit Raalte
Yoga komt oorspronkelijk uit India en betekent 
“verbinding”, de verbinding tussen lichaam en geest. 
Al eeuwenlang gebruiken yogi’s de oefeningen om in 
harmonie met zichzelf  en hun omgeving te komen. 
Dat bereiken ze via een combinatie van ademhalingsoe-
feningen, aandacht en ontspanning. De innerlijke rust 
die dat geeft, maakt yoga juist in deze tijd voor veel 
mensen aantrekkelijk. Voor mensen met HME/MO is 
het een uitgelezen manier om te kunnen ontspannen. 
De problemen met hun lichaam betekenen vaak een 
gespannen situatie en dat is niet goed vol te houden als 
daar geen ontspanning tegenover staat. Daarom willen 
wij u tijdens deze workshop kennis laten maken met de 
ontspanningsyoga. 

Het mooie van yoga is ook dat het uitgaat van je moge-
lijkheden en niet van je beperkingen of  problemen ten 
gevolge van HME/MO. Het gaat om wat je wel kunt.
Degene die zich hier voor opgeven wordt gevraagd om 
een (tuinstoel)kussen en een plaid of  kleine deken mee 
te nemen!

Workshop 6
Zwemmen voor volwassenen
o.l.v. Ina Wijma, zweminstructeur in het zwembad 
“Eekeburen” te Oldekerk.
Dit jaar voor het eerst onder leiding van een collega 
van Anet van de Pol. Na vele jaren enthousiaste bege-
leiding was het voor Anet niet langer mogelijk om dit 
te continueren. Maar gelukkig hebben we een collega 
van haar, Ina Wijma, bereid gevonden om dit jaar aan 
de workshop zwemmen leiding te geven.

In de ochtend zijn de jongere lotgenoten al in het 
zwembad geweest en in de middag willen we het 
zwembad gebruiken voor volwassenen. Dat hebben we 
wel eens meer gedaan en de deelnemers waren toen erg 
enthousiast. 
Het is de bedoeling dat het een klein groepje is om u 
de gelegenheid te geven om (opnieuw) kennis te maken 
met de mogelijkheden die het water kan bieden voor 
mensen met HME/MO. Niet alleen het zwemmen in 
het water maar ook het bewegen in het water kan een 
aangename ervaring zijn. Water kan ook erg ontspan-
nend werken. We nodigen u van harte uit.
Denkt u aan zwemkleding en een handdoek?
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opgAvEFoRMULiER 11E HME/Mo-LotgENotENdAg zAtERdAg 31 MEi 2008

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

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

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

Naam

Leeftijd kind

Opmerking

1e keuze nr.

2e keuze nr.

3e keuze nr.

4e keuze nr.

 **  De beschrijving van de workshops en activiteiten vindt u elders in deze Newsflash.
N.B.  * Wilt u i.v.m. de indeling van de jeugdactiviteiten de leeftijd(en) van uw kind(eren) vermelden en 
   voor het zwemmen vermelden of  ze in het bezit zijn van een zwemdiploma?
  *  Bij annulering vanaf  14 dagen voor de lotgenotendag kunnen wij helaas niet overgaan tot restitutie van 
   betaalde deelnemerskosten.

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

Aanmelden voor 17 mei 2008 via onze website www.hme-mo.nl of  opsturen naar:
HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
Geert Lammertslaan 8
8421 RT  OLDEBERKOOP
of  faxen naar faxnummer: 0516 – 45 23 59

Het verschuldigde deelnamebedrag voor 17 mei 2008 overmaken naar:
Rekeningnr. 4338569
t.n.v. SPO-HME Lotgenotengroep te Westervoort
o.v.v. Lotgenotendag en duidelijk voorzien van naam en adres.

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

Aantal kinderen : _________________
Leeftijd kinderen : _________________
(kinderen van 7 jaar en ouder kunnen 
deelnemen aan het reguliere programma, 
gaarne hieronder keuzes aangeven)

www.hme-mo.nl
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dNA-diAgNoStiEk 
BiJ HME/Mo 

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

dEEL ERvARiNgEN MEt HME/Mo

Iedereen met HME/MO ervaart de aandoening 
op zijn manier. 

De redactie van HME/MO Newsflash wil graag 
weten hoe patiënten en van de mensen uit hun 
omgeving HME/MO ervaren. Wat betekent de 
aandoening voor u en hoe gaat u er mee om? 
Hebt u praktische oplossingen gevonden om de 
ongemakken van HME/MO te verminderen? 
Hoe ervaren andere mensen in uw dagelijks leven 
(school, werk, sport etc) de eventuele beperkingen 
die de aandoening oplevert.

Deel uw ervaringen, tips etc. met andere lotge-
noten. Verhalen worden desgewenst anoniem 
geplaatst. 

U kunt verhaal sturen naar 
hme@patientenbelangen.nl of  
HME/MO Lotgenoten Contactgroep
t.a.v. Redactie Newsflash
postbus 125
6930 AC Westervoort.

NiEUWE BRocHURE 
ovER kLAcHtENpRocEdURE

In de serie Patiëntenrechten van de NPCF is een 
nieuwe brochure verschenen met de titel ‘U heeft een 
klacht over de zorg. Wat nu?’. Het is een geheel her-
ziene 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. 0516-451760 OF 
E-MAIL: HME@PATIENTEN-

BELANGEN.NL 
HET KOST U SLECHTS € 18,- 

PER JAAR


