
Hereditaire Multiple Exostosen/
Multiple Osteochondromen
Lotgenoten Contactgroep Nederland

Van de redactie,

2008 was het jaar van het lotgenotencontact. Via de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep was er dit jaar 
meermalen de mogelijkheid contacten te leggen met 
andere HME/MO-patiënten en hun verwanten: naast 
de landelijke dag in Utrecht waren er dit jaar ook in alle 
windstreken van Nederland regionale bijeenkomsten. 
Bijzonder was ook de feestelijke dag voor de jongere 
HME/MO-patiënten en hun broertjes en zusjes 
in Snow Village in 
Biddinghuizen. 
Deze dag speciaal 
georganiseerd in 
verband met het 
tienjarig bestaan 
van de HME/
MO Lotgenoten 
Contactgroep. 
In deze News-
flash leest u de 
verslagen van de diverse activiteiten. 
In dit nummer is er ook de nodige aandacht voor de 
chronische ziekte HME/MO. Ingeleid door een verslag 
van het onderzoek ‘HME/MO en de gevolgen daarvan 
in Nederland’ door dr. John Ham en drs. Jan de Lange 
komt het medisch aspect ook in de diverse rubrieken 
aan bod.
De jonge lezers vragen we om de vragenlijst op pagina 
19 in te vullen. Wellicht ligt een eigen blad voor de 
jeugd in het verschiet. 
Newsflash verschijnt deze keer vlak voor de feestdagen. 
We wensen u daarom prettige feestdagen en een geluk-
kig en gezond nieuw jaar toe.  

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
de gemiddelde Nederlander

“De pensioenkennis van de gemiddelde Nederlander valt tegen, 
blijkt uit consumentenonderzoek van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM).” “De gemiddelde Nederlander heeft geen over-
gewicht volgens onderzoek van de Europese Commissie”. “CBS: 
Gemiddelde Nederlander 10 uur per week achter de pc.”
Zomaar enkele voorbeelden uit artikelen die bijna dagelijks in de 
media zijn te vinden en bepaald niet alleen als trivia ergens in een 
hoekje als bladvulling. Ter illustratie: Google toont maar liefst 
76.000 hits wanneer je zoekt op de zinsnede ‘gemiddelde Neder-
lander’ (en vergeet de quootjes niet, anders kom je uit op 3,5 mln. 
hits). Bronnen van de cijfers over de gemiddelde Nederlander zijn 
tal van respectabele instellingen als het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS), het Centraal Panbureau (CPB), en niet te verge-
ten (markt)onderzoekbureaus.

Wie is die gemiddelde Nederlander? Tijd voor een onderzoekje. 
Uit publicaties van het reeds genoemde CBS blijkt dat de gemid-
delde Nederlander een wezen is met mythologische trekjes: half  
man, half  vrouw, heeft 1.7 kind en is ca. 40 jaar oud, werkt 23.5 
uur per week, sport 2.5 uur per week en doet ‘het’ 94 keer per 
jaar. Nog interessanter wordt het wanneer we kijken naar het 
vermogen van de gemiddelde Nederlander: € 112.000, trekken we 
daar de schulden van af  blijft er nog altijd zo’n € 75.000 over, per 
persoon wel te verstaan. Op huishoudenniveau (een gezin bestaat 
uit gemiddeld 2.26 personen) betekent dat zo’n slordige € 188.000 
euro. Weliswaar zijn dit cijfers van vóór de huidige economisch 
crisis (hoezo crisis?), echter geen cijfers die de sterk groeiende 
populariteit van voedselbanken kunnen verklaren. 

In het algemeen hebben de cijfers over de gemiddelde Nederlan-
der iets weg van een bezweringsformule. Als het gemiddelde maar 
wordt gehaald of  overtroffen dan is het goed (genoeg). Producten 
en diensten moeten aantrekkelijk zijn voor zoveel mogelijk (en 
daarmee gemiddelde) Nederlanders. Het meten van ‘prestaties’ 
mondt steeds vaker uit in het bepalen van rapportcijfer.
Beleidsmakers schermen ermee, scholen en ziekenhuizen worden 
erop beoordeeld. Dat bepaalde groepen niet aan hun trekken 
komen wordt niet opgemerkt, zolang dat maar wordt gecompen-
seerd door groepen waarvoor dat wel geldt, d.w.z. als het gemid-
delde maar goed is. Gevolg hiervan is een tendens naar gemid-
delde producten met kraak noch smaak, gemiddelde diensten en 
gemiddelde prestaties. Gevaar van het gebruik van de immens 
populaire gemiddelden en zeker de rapportcijfers, klanttevreden-
heid is niet vergrijzing maar veel erger nog een samenleving van 
gemiddelden. Niet grijs is saai maar het gemiddelde is saai.
In 2007 kopten de dagbladen prinses Maxima:  De Nederlander 
bestaat niet. Een storm van kritiek was het gevolg. Volgens de 
prinses is Nederland veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. 
‘De’ Nederlander bestaat niet, sprak ze. En zo is het maar net. 
Het zou goed zijn als we dit erkennen, anders wordt de samenle-
ving net zo’n gedrocht als de gemiddelde Nederlander zelf.

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

Lotgenotendag 2008 en 2009
Over de zeer geslaagde lotgenotendag op 31 mei 2008 
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep kunt u de vele verslagen 
lezen in deze Newsflash. De datum van de volgende 
lotgenotendag is zaterdag 6 juni 2009. Deze dag 
wordt wederom in de Mytylschool Arianne de Ranitz 
te Utrecht gehouden. We zijn al volop bezig met de 
voorbereidingen en hebben het concept-programma al 
gereed. Nu gaan we aan de slag om de medewerkenden 
te benaderen
U kunt in de volgende Newsflash, die omstreeks mei 
verschijnt, lezen welke inleidingen en workshops 
er worden gegeven. U kunt nu in uw agenda al een 
plaatsje vrijhouden voor de lotgenotendag.

Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie (SPO)
Zoals bekend zijn wij als groep een onderdeel van de 
SPO en worden wij volledig gefinancierd door hen. We 
gaan er dan ook van uit dat iedereen die zich aansluit 
bij de HME/MO Lotgenoten Contactgroep begunsti-
ger/lid van de SPO wordt. 
Voor 2009 zal er een verhoging ingevoerd worden van 
de bijdrage aan de SPO per jaar van € 18,- naar € 20,-. 
De gestegen kosten maken dat dit onvermijdelijk is, 
zeker na een lange periode van acht jaar waarin er geen 
verhoging heeft plaats gevonden. Maar wel belangrijk 
te weten is dat deze bijdrage met een verdubbeling 
door de subsidiegever, het Fonds PGO, volledig ten 
goede komt aan onze HME/MO Lotgenoten Contact-
groep. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft en wij 
kunnen blijven rekenen op uw steun.
Sinds dit jaar is het blad van de SPO, Beter in Bewe-
ging, in het kader van een intensievere samenwerking 
met de NOV (Vereniging van Orthopeden) opgeno-
men in het magazine Zorg voor Beweging, het blad van 
de NOV. Binnenin dit magazine is het blad van de SPO 
gevoegd en daarin staat ook in elk nummer een stukje 
in over onze Lotgenotengroep. Hierdoor is ook de fre-
quentie van verschijnen toegenomen van 2 naar 3 maal 
per jaar. U krijgt dit magazine automatisch als bent aan-
gesloten bij de HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
respectievelijk de SPO.
Het voorzitterschap van de SPO is na een vacature 
van anderhalf  jaar gelukkig weer ingevuld. De nieuwe 
voorzitter is de heer drs. P. C.W. Oetgens van Waveren 
Pancras Clifford, MA. Wij hebben het kortweg over 
Pieter Clifford.
De structuur van de SPO is enigszins gewijzigd. Eerder 

bestond er een groot Algemeen Bestuur, waarin ook 
mensen zaten die niet direct een bemoeienis hadden 
met het beleid van de SPO. Om die reden is dit Alge-
meen Bestuur gewijzigd in een Comité van Aanbeve-
ling, waarin grote namen zitting hebben als Marco van 
Basten, Ard Schenk en Hans van Mierlo. Naast dit 
comité van aanbeveling is er nu een Bestuur i.p.v. een 
Dagelijks Bestuur. De Raad van Toezicht wordt onge-
wijzigd gecontinueerd. 
De SPO is nog dringend op zoek naar nieuwe be-
stuursleden, met name een tweedepenningmeester en 
een secretaris. Iets voor u? Inlichtingen bij de Office 
Manager of  iemand van het bestuur, zie www.patiën-
tenbelangen.nl  U zult dan ook merken dat de website 
van de SPO volledig is vernieuwd. 
Op 15 december a.s. hebben wij als bestuur weer ons 
jaarlijks bestuurlijk overleg met het bestuur van de 
SPO. In dit overleg wordt onze begroting aangeboden 
en komen het Jaarverslag 2008 en het Activiteitenplan 
2009 aan de orde.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
Recent heeft er weer een bespreking plaatsgevonden 
met de bedrijfsleider van de afdeling Ortopaedie van 
het OLVG te Amsterdam over de HME/MO als top-
refentiefunctie van dit ziekenhuis. Er zijn momenteel 
ruim 270 patiënten (kinderen en volwassenen) onder 
behandeling bij dr. John Ham in het OLVG. Dit is de 
grootste concentratie van HME/MO-patiënten in Ne-
derland. Zeker uitgaand van de verwachting dat er zo’n 
600 HME/MO patiënten in Nederland zijn. 
We hebben ook afgesproken om gezamenlijk actie te 
nemen richting de zorgverzekeringen om een betere er-
kenning van HME/MO als chronische aandoening en 
een mogelijk gewijzigd tarief  of  extra financiering. De 
huidige benadering met de DBC’s (Diagnose Behan-
del Combinaties) voor de financiering is erg moeilijk, 
omdat er niet zoiets als een HME/MO-DBC bestaat. 
De DBC’s zijn er vooral voor de veel voorkomende 
aandoeningen en behandelingen. 
Er werd gesproken over de wachtlijst voor met name 
de operaties bij kinderen. Dit neemt soms toe tot een 
onverantwoorde lengte. De capaciteit van de operatie-
kamers en de beschikbaarheid van dr. Ham maakt dat 
dit probleem moeilijk op te lossen is. Het probleem 
wordt groter op het moment dat dr. Ham een patiënt 
samen met nog een andere specialist wil opereren. 
De verdere logistiek van de poliklinische bezoeken en 
de opnames is wel verbeterd. Het zogenaamde klinisch 
pad voor de HME/MO-patiënten krijgt steeds meer 
vorm. Dit is althans de mening van steeds meer HME/
MO-patiënten en ook het OLVG zelf  bemerkt dit. We 
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hebben nog wel aandacht gevraagd voor het preope-
ratief  onderzoek. Hiervoor worden patiënten soms 
uitgenodigd zonder dat zij voor een ander onderzoek 
of  bezoek een afspraak hebben. Om alleen hiervoor 
helemaal vanuit bijvoorbeeld Friesland of  Limburg te 
komen lijkt ons wat te veel gevraagd. Hierover wordt 
nader overleg gevoerd.
De beschikbaarheid van de Nurse Practioner voor 
HME/MO-patiënten is erg moeilijk. Er was afgespro-
ken dat deze de schakel zou vormen tussen de speci-
alist en de patiënt. Dit is nog niet gerealiseerd. Toege-
zegd is dat dit met ingang van 1 januari 2009 verbetert. 

Wetenschappelijk mini-symposium
Er is gebleken dat het in december geplande weten-
schappelijk mini-symposium ter gelegenheid van ons 
10-jarig bestaan niet haalbaar is in die periode. Er 
hebben te veel mensen die zouden meewerken moeten 
afzeggen. We zullen nu aan de hand van de beschik-
baarheid van een aantal mensen de datum prikken in 
februari/begin maart 2009. Er wordt gemikt op een 
klein gezelschap van zo’n 35-45 personen die met name 
gespecialiseerd zijn in HME/MO. Er zal verslag gedaan 
worden van afgesloten en lopend onderzoek. Met name 
ons onderzoek naar de gevolgen van HME/MO in 
Nederland zal aan de orde komen.

Voorlichtings-dvd
Er wordt nog volop gewerkt aan de voorlichtings-dvd 
over HME/MO. Gezien de drukte van de medewerkers 
duurt e.e.a. wat langer dan voorzien. We willen het ook 
een kwalitatief  goede dvd laten zijn en dat kost tijd. In 
ieder geval zal de dvd gepresenteerd worden tijdens het 
mini-sympoium.

Vacature voorzitter
Er is al eerder aangeven dat onze huidige voorzitter 
wil stoppen als voorzitter. Hij wil zich als bestuurslid 
verder alleen richten op onderzoek en ontwikkeling van 
HME/MO. Er zijn de afgelopen anderhalf  jaar al veel 
gesprekken geweest met mogelijke kandidaten maar 
steeds liep men aan tegen de factor tijdsinvestering. Er 
moet toch rekening gehouden worden met een tijdsin-
vestering van gemiddeld 6 uur per week. Om die reden 
hebben we nu een profiel gemaakt voor een nieuwe 
voorzitter waarin we alles goed op een rij hebben gezet. 
Hopelijk maakt dit het duidelijker en natuurlijk hopen 
we dat er iemand bereid is om deze boeiende functie 
op zich te nemen. De profielbeschrijving kunt u vinden 
op onze website (www.hme-mo.nl). Nadere inlichtingen 
zijn te verkrijgen bij de huidige voorzitter Jan de Lange, 
T. 0499-479293, E. jan-delange@planet.nl of  de secre-
taris Marion Post, T 0516 – 451760, E. marion-post@
planet.nl

Collectieve Zorgverzekering
Ook in 2009 kunt u profiteren van de collectieve 
zorgverzekering van het Patiëntencollectief, waarvan 
de SPO, dus ook de HME/MO-groep, lid is. Deze col-
lectieve zorgverzekering bij Fortis ASR biedt een prima 
polis, met goede dekkingen van zowel de basisverze-
kering als ook de aanvullende verzekeringen. U krijgt 
10% korting op het basispakket en het aanvullend pak-
ket. Meer informatie of  een offerte kunt u krijgen bij 
de helpdesk van SEZ Registerassurantiën in Reeuwijk. 
Tel. 0182-304500 (www.sez-assurantien.nl/pc). Daar 
vindt u ook de premies voor 2009. Op onze eigen web-
site vindt u ook meer informatie. Let wel: u hebt tot 31 
december de tijd om uw zorgverzekering om te zetten. 
Alleen mensen die aangesloten zijn bij de HME/MO-
groep cq. de SPO, kunnen van dit voordeel profiteren.

Kinderen en Tieners
Zaterdag 4 oktober jl. hebben we ter ere van ons tien-
jarig bestaan een ontzettend leuke kinder- en tienerdag 
gehad bij Snow-Village in Biddinghuizen. Liefst 60 
kinderen togen samen met hun ouders naar het Riviera 
Parc voor een dagje pret. U kunt er een verslag over 
lezen elders in deze Newsflash.
Deze activiteit is mogelijk geworden door giften die wij 
de afgelopen tijd hebben ontvangen. In onze vorige 
Newsflash heeft u er al over kunnen lezen. Recent heb-
ben we hiervoor nog een gift ontvangen van een oma 
van een jongen met HME/MO. Zij wil anoniem blij-
ven. Maar zij schonk ons een bedrag van € 500,-. Heel 
erg bedankt daarvoor. Er staan nog veel meer nieuwe 
activiteiten op stapel voor de jeugd en de tieners. In 
deze Newsflash is o.a. te lezen dat er een eigen Hyves 
voor tieners en kinderen is gekomen. Ook treft u/jullie 
een enquête aan waarin de meningen van de kinderen 
en tieners wordt gevraagd. Erg belangrijk om in te vul-
len.

Cursus 
Op zaterdag 14 juni jl. hebben de kerngroep en het 
bestuur een boeiende cursus gevolgd van de organisatie 
Odyssee. Daarin hebben we aandacht besteed aan het 
lotgenotencontact. Door allerlei ontwikkelingen ver-
schuift het lotgenotencontact steeds meer van telefo-
nisch en gewoon e-mail naar media als e-mailgroepen, 
gastenboek en Hyves. Hoe ga je daar als kerngroep en 
bestuur mee om? Er werden ons goede handvatten ge-
geven om daar mee verder te gaan. Ook de inhoud en 
de techniek van het lotgenotencontact kwam aan bod.

Hartelijke groet,
Het bestuur,
Ester Voorn, penningmeester  Marion Post, secretaris
John Ruiter, communicatie  Jan de Lange, voorzitter
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Maar liefst 60 kinderen togen samen met hun ouders 
naar het Rivièra Parc voor een dagje pret. De kinderen 
en hun ouders werden ontvangen met koffie, fris en 
lekkere warme apfelstrüdel met slagroom. Nadat ieder-
een welkom was geheten, gingen de kinderen in drie 
groepen erop uit. 
De groep zes- tot twaalfjarigen ging eerst naar Snow 
Village voor een half  uurtje Snowfun. Met grote 
rubberen banden roetsjten ze met grote snelheid van 
de sneeuwhelling. Dat was dikke pret. Vervolgens 
ging deze groep spelen in het overdekte speelparadijs 
van Kidz Village om daarna te vertrekken naar het 
zwembad. De tieners gingen om de beurt ook in twee 
verschillende groepen naar de sneeuwhelling voor 
Snowfun. Het glijden en de snelheid zorgden ook hier 
voor veel plezier. Voor de tieners stond er ook een 
uurtje bowlen op het programma en er werd fanatiek 
gestreden. Ook de tieners eindigden deze middag in het 
zwembad.

Ouders
Voor de ouders was er intussen volop gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan, de verrichtingen van hun 
kinderen te volgen of  eventueel even te bowlen. De 
middag werd afgesloten met frites, snacks en ijs voor 
de kinderen en voor de ouders was er nog een drankje 
en een bittergarnituur.
De reacties van de aanwezige kinderen en ouders waren 
zeer enthousiast. De locatie leende zich prima voor 
een dergelijke activiteit, waarbij zowel jonge kinderen 
als tieners en ook hun ouders aan hun trekken konden 

FEESTjE vOOr kINdErEN EN 
TIENErS MET HME/MO

zaterdag 4 oktober 2008 was het feest in biddinghuizen, want de HME/MO Lotgenoten con-
tactgroep vierde haar tienjarig bestaan met kinderen met HME/MO en hun broers en zussen.

komen. Prettige bijkomstigheid was dat het geheel ook 
voor de organisatie overzichtelijk bleef. De gekozen 
activiteiten waren over het algemeen uitstekend te doen 
voor kinderen met HME/MO. De afwisseling van de 
verschillende activiteiten maakten het ook tot een leuk 
geheel. 

Weerzien
Voor veel kinderen en ouders was het een weerzien met 
oude bekenden, maar er werd ook zeker veel gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om kennis met anderen 
te maken. Al met al kan de organisatie terugzien op 
een zeer geslaagd verjaardagsfeestje dat mede moge-
lijk werd gemaakt door een aantal giften. Op naar de 
volgende 10 jaar.

Marion Post
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In Beter in Beweging, september 2008, werd het 
onderzoek ‘HME/MO en de gevolgen daarvan in 
Nederland’ vermeld. In dit artikel leest u meer over dit 
onderzoek.
 
De aandoening Multipele Osteochondromen (MO; 
voorheen Hereditaire Multipele Exostosen,
HME) heeft grote gevolgen voor de activiteiten van 
het dagelijkse leven. Uit onderzoek blijkt dat niet al-
leen bij de activiteiten van het dagelijkse leven (ADL), 
maar ook in het werk en op de schoolprestaties de 
aandoening grote invloed heeft. Daar komt nog bij dat 
mensen met HME/MO vaak worstelen met veel pijn.
Jan de Lange, gezondheidswetenschapper, bestuurs-
lid SPO en voorzitter van de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep Nederland, en John Ham, orthope-
disch chirurg OLVG Amsterdam en voorzitter van de 
Medisch Advies Raad van de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep, voerden het onderzoek uit. Aanleiding 
was het gemis aan informatie over dit onderwerp. Een 
uitgebreide vragenlijst werd samengesteld. Deze lijst 
werd volledig ingevuld door 283 van de 322 gevraagde 
personen, een respons van 88%. 

Pijn
Aan het onderzoek deden 184 volwassenen (65%) mee, 
99 mensen waren jonger dan 18 jaar (35%). De man-
vrouwverhouding was aardig verdeeld: 128 mannen 
(45%) en 155 vrouwen (55%). Tussen de vele resulta-
ten valt op dat 62 kinderen (63%) en 152 volwassenen 
(83%) pijn heeft. Van deze groep is dat bij 15% van 
de kinderen en 38% van de volwassenen elke dag wel 
het geval. De pijn werd bij de meeste mensen nog 
verergerd door lopen, rennen en andere sportactivitei-
ten. Zesenveertig volwassenen en 5 kinderen hadden 
dagelijks pijnmedicatie nodig.

Vijfentachtig volwassenen (46%) en 27 kinderen 
(27%) sportten niet langer meer. Zevenenzestig (56%) 
volwassenen met een betaalde baan hadden proble-
men met de beroepsuitoefening. Vijfenveertig van de 
85 leerplichtige kinderen (53%) hadden problemen 
op school als gevolg van de aandoening. Het ging dan 
vooral om het schrijven of  andere fysieke activiteiten. 
Duidelijk aantoonbaar was de samenhang tussen onder 
andere de problemen op school en het aantal doorge-
maakte operaties bij kinderen. Ook aanwijsbaar was het 
verband tussen het aantal chirurgische procedures en 
schoolproblematiek en leeftijd versus sportbeoefening 

bij kinderen.

De algemene gezondheidstoestand van mensen met 
HME/MO was duidelijk minder goed die van een 
‘doorsnee’ bevolkingsgroep. Ook viel op dat mensen 
met HME/MO gemiddeld meer pijn aangaven dan een 
groep patiënten die een half  jaar tevoren was geope-
reerd en een totale heup- of  knieprothese hadden 
gekregen.

Noor Krikhaar, eindredacteur Beter in Beweging

prESTIgIEuzE prIjS 
vOOr MAr-LId

prOF. dr. HOgENdOOrN
Prof. dr. Pancras Hogendoorn heeft de driejaarlijkse 
‘Oswald vander Veeken Prijs’ gewonnen. Hogendoorn 
is hoogleraar Pathologie aan het Leids Universitair Me-
disch Centrum, coördinator van het Europese Network 
of  Excellence Eurobonet en lid van onze Medische 
Advies Raad. 
Professor Hogendoorn ontving de prijs voor zijn on-
derzoek: “Molecular tumour pathology of  tumours of  
the musculoskeletal system esp. cartilaginous tumours.”
Bot- en wekedelen tumoren zijn zeldzaam. Binnen 
deze groep tumoren zijn kraakbeenvormende tumo-
ren het meest frequent. Ten gevolge van hun relatieve 
zeldzaamheid en complexe klinisch-radiologische, 
presentatie, pathologie en moleculaire achtergrond is 
het uiteenrafelen van hun fundamentele beginselen een 
pittige uitdaging. Professor Hogendoorn en zijn on-
derzoeksgroep hebben zich de afgelopen jaren gericht 
op de diagnostische en fundamentele aspecten van 
oncogenese van deze groep tumoren, teneinde vanuit 
een begrip van de ontstaanswijze wellicht behandelop-
ties te ontdekken anders dan chirurgie. Voor radiothe-
rapie en chemotherapie zijn tot op heden deze tumoren 
zeer ongevoelig gebleken. M.b.t. diagnostiek heeft de 
nadruk gelegen op mbv punt tot punt correlatie van 
beeldvorming en histologie kenmerken van de tumo-
ren te identificeren die gebruikt kunnen worden voor 
beeldvormende diagnostiek. 
Zijn groep op het Leids Universitair Medisch Centrum 
leidt thans een EC gesubsidieerd Network of  Excel-
lence op gebied van bottumoren (www.eurobonet.eu). 
(Bron: FWO Vlaanderen)

HME/MO EN dE gEvOLgEN dAArvAN IN 
NEdErLANd

Aandoening heeft grote invloed en levert vooral veel pijn op
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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. Wanneer begin je met controle bij de 
(kinder)orthopeed bij een kind met HME/MO?
Zelf  heb ik HME/MO en ben inmiddels 38 jaar. Mijn 
dochtertje is net 4 jaar geworden en bij haar heb ik ook exostosen 
ontdekt o.a. op haar ribben en bovenbeen. Het zat er natuurlijk 
dik in, met mij als mama. Maar als mama sta je er toch anders 
in dan als het alleen om jezelf  gaat. Ik heb niet het gevoel dat zij 
ergens last van heeft. Ik vraag me af  of  het dan noodzakelijk 
is dat ik haar nu al onder controle stel van het ziekenhuis. Als 
zoiets medisch gezien nog niet echt nodig is, wil ik haar het liefst 
zo lang mogelijk buiten het ziekenhuisgebeuren houden. Of  is 
dat onverstandig? Wat is wijsheid?
Het is natuurlijk wel even schrikken dat je bij je doch-
tertje exostosen/osteochondromen voelt. Precies zoals 
je zegt, bij je dochter is het toch wat anders dan als het 
je zelf  betreft. Je vraag, waar je verstandig aan doet wat 
betreft de controles bij je dochtertje, is niet zo makke-
lijk te beantwoorden. Het gevaar van osteochodromen/
exostosen is dat ze bij de groei vervelende vergroeiin-
gen/deformaties kunnen veroorzaken, o.a. X-benen en 
onderarm/pols scheefstand. Deze kunnen in de groei 
tijdens de kinderleeftijd tamelijk makkelijk worden 
gecorrigeerd, terwijl dat bij volwassenen zeer ingrijpend 
is. Maar ook kunnen de osteochondromen/exostosen 
problemen geven aan het omliggende weefsel, zoals 
spieren, pezen enz. met gevolg pijn of  bewegingspro-
blemen. Natuurlijk hangt het ook veel af  van de ernst 
van de HME/MO. Wij adviseren om met kinderen 
waar HME/MO wordt ontdekt wel controles te laten 
doen bij een (kinder)orthopeed die ervaring heeft van 
HME/MO. Van belang is dan om een beeld te krijgen 
wat op dat moment de situatie is zodat er later bekeken 
kan worden wat de verschillen zijn en waar osteochon-
dromen/exostosen zijn gegroeid. Maar wat jullie als 
ouders willen is natuurlijk aan jullie om te beslissen. 
Dat zal niet makkelijk zijn.

2. Moet ik bij een enkele exostose meteen denken 
aan HME/MO?
Ik ben een man van 35 jaar en heb al van jongs af  aan op mijn 
scheenbeen vlak bij de knie een knobbel. De dokter heeft mij 
eerder gezegd dat het om een exostose gaat en dat dit verder geen 
kwaad kan. Ik ben monteur en moet regelmatig op mijn knieën 
mijn werk doen, juist dan heb pijn op die plek. Ik heb ook nog 

2 kleine knobbeltjes op de bovenkant van mijn voet. Hier heb ik 
helemaal geen last van. Wat moet ik doen? Is dit een reden om 
die knobbel te laten verwijderen? Moet ik soms bang zijn dat ik 
HME/MO heb? Niemand in mijn familie heeft deze ziekte.

Het is wel belangrijk dat u naar een orthopeed gaat met 
uw klachten. Hij kan u zeggen of  het inderdaad om 
een exostose/osteochondroom gaat en of  er gezien 
uw klachten reden is om deze te verwijderen. Ver-
der onderzoek is ook belangrijk om te zien of  u nog 
meer exostosen/osteochondromen heeft. Met name 
die kleine knobbeltjes die u noemt op uw voet. Of  u 
HME/MO heeft hangt af  van dit verdere onderzoek. 
De diagnose HME/MO kan gesteld worden als er 
minstens twee osteochondromen worden gevonden. 
Tevens dient er een positieve familie anamnese te zijn 
(er zijn één of  meerdere familieleden met MO bekend) 
of  een mutatie in één van de EXT genen.  Indien ie-
mand één enkele exostose/osteochondroom heeft dan 
hoeft er geen sprake te zijn van HME/MO. Dit wordt 
een solitaire (alleen voorkomende) exostose/ osteo-
chondroom genoemd. Dit komt veel meer voor dan de 
aandoening HME/MO zelf  waarbij meestal sprake is 
van vele tientallen exsotosen/ oseochondromen. 

3. Wanneer controle?
Ik heb al vanaf  mijn jeugd HME/MO en ben nu 45 jaar. Ik 
ben verschillende keren geopereerd. Ook is er al eens een verdachte 
exostose verwijderd toen ik 30 jaar was. De laatste jaren ben 
ik niet meer onder controle omdat ik geen klachten had. Maar 
nu heb ik weer pijn bij een exostose aan mijn bovenarm. Zou ik 
weer voor controle moeten?
Ja zeker, als u twijfelt en zich zorgen maakt is het zeker 
verstandig om voor een controle naar uw orthopeed te 
gaan. In z’n algemeenheid is verandering van osteo-
chondromen/exostosen altijd een reden om dit te laten 
controleren. Met veranderingen wordt bedoeld een 
toename van pijn, groei of  bewegingsproblemen. Wij 
raden sowieso aan dat volwassenen met HME/MO 
ongeveer eenmaal per 2-3 jaar voor controle naar hun 
behandeld orthopeed gaan. Hierbij is het van belang 
om elke verandering duidelijk aan te geven zodat dit ex-
tra gecontroleerd kan worden door middel van b.v. een 
Röntgenfoto, een CT-scan, een MRI of  een nucleaire 
botscan. Voor kinderen is het zonder twijfel van belang 
om regelmatig de orthopeed te bezoeken. Zie verder 
het antwoord op vraag 1 in deze rubriek.
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ONdErzOEk EN ONTWIkkELINgEN Op HET 
gEbIEd vAN dE HME/MO

 
Wetenschappelijk Mini-Symposium
In de rubriek “Nieuws van het bestuur” hebt u kunnen 
lezen dat er in februari/maart 2009 een wetenschappe-
lijk mini-symposium wordt gehouden nog ter gelegen-
heid van ons 10-jarig bestaan. Het is erg belangrijk om 
tijdens die bijeenkomst de situatie van het onderzoek 
in Nederland/België op het gebied van HME/MO 
op een rij te zetten. Het informeren van elkaar en de 
samenwerking daarbij is een belangrijke doelstelling van 
het mini-symposium. In de volgende Newsflash hopen 
wij u hierover verslag te doen.

Ontwikkelingen in het OLVG Amsterdam
Ook hierover hebt u al veel nieuws kunnen lezen in de 
rubriek van het bestuur. Er is echter nog meer nieuws. 
In het OLVG werkt momenteel een orthopeed in 
opleiding met grote interesse voor HME/MO. Het 
gaat om drs. Annemarie Goud. Zij wil HME/MO als 
onderwerp nemen om te promoveren. Dit is voor ons 
natuurlijk een prima bericht. Het betekent dat HME/
MO hiermee weer verder op de kaart wordt gezet. 
Maar ook zal het onderzoek wat aan de promotie ten 
grondslag ligt weer nieuwe informatie opleveren. 
Annemarie heeft al wat activiteiten op dit gebied 
gedaan. In mei jl. heeft zij tijdens een internationaal on-
cologisch orthopedisch (EMSOS) congres in Warschau 
2 posters gepresenteerd over HME/MO. 
Eén poster ging over het onderzoek naar de gevolgen 
van HME/MO (De Lange en Ham, 2008). Deze poster 
hebben wij ter informatie in deze Newsflash op 
pagina 9 voor u afgedrukt. 
Een andere poster was een situatieschets van het huidi-
ge klinisch onderzoek in het OLVG waar veel gegevens 
over de daar in behandeling zijnde HME/MO-patiën-
ten zijn geïnventariseerd. We hopen dat dr. John Ham 
en drs. Annemarie Goud tijdens de komende Lotgeno-
tendag hierover wat willen vertellen in een inleiding.
Ook betekent de komst van Annemarie Goud dat u 
als HME/MO-patiënt soms te maken krijgt met haar 
tijdens een polikliniek bezoek of  een opname in het 
OLVG. De berichten die ons daarover bereiken zijn 
alleen maar positief. 

De gevolgen van HME/MO
Het onderzoeksproject ‘Hereditaire Multiple Exos-
tosen/Multiple Osteochondromen en de gevolgen 
hiervan in Nederland’, waaraan velen van u hebben 
meegedaan, is afgerond. Alle aanwezigen tijdens de 
laatste lotgenotendag hebben het onderzoeksrapport 
ontvangen. Het staat ook op onze website (www.hme-

mo.nl). Er is tevens een presentatie door John Ham 
en Jan de Lange gegeven over opvallende resultaten. 
Annemarie Goud gaat verder met dit onderzoek en er 
zullen de komende maanden door ons drieën artikelen 
worden geschreven voor plaatsing in wetenschappe-
lijke tijdschriften. Dat is een belangrijke stap omdat 
daarmee het onderzoek ook bij anderen het belang kan 
aangeven van de impact die HME/MO heeft op het 
leven van alle dag.

Medisch Advies Raad (MAR) en ander onderzoek
Helaas is de geplande vergadering van de MAR op 25 
november door onverwachte afzeggingen niet doorge-
gaan. Maar gelukkig is er tussen de vergaderingen door 
regelmatig overleg tussen de leden en doen wij nooit 
tevergeefs een beroep op hun expertise. 
In Leiden bij de afdeling Pathologie van het LUMC is 
een nieuw onderzoek van start gegaan. Hierbij wordt 
gekeken naar de problemen bij tanden en kaken in rela-
tie met HME/MO. Ook wij krijgen af  en toe de vraag 
of  er een verband bestaat omdat een HME/MO-pa-
tiënt dan opvallend veel problemen heeft met de tand-
ontwikkeling, tand-en/of  kaakproblemen. De afgelo-
pen tijd hebben we de ons bekende mensen met deze 
problemen benaderd en is er door het LUMC bekeken 
of  zij betrokken kunnen worden bij dit onderzoek. De 
aanleiding voor dit onderzoek was niet de ontwikkeling 
bij mensen maar bij zebravisjes. In Leiden worden ze-
bravisjes ingezet bij het onderzoek naar HME/MO. De 
zebravisjes die HME/MO hadden kregen ook opval-
lend meer tand- en kaakproblemen. 
In Leiden bij Prof. dr. Pancras Hogendoorn en dr. 
Judith Bovée loopt nog meer onderzoek rond HME/
MO. Op dit moment is dat nog niet in de fase dat hier-
over conclusies beschikbaar zijn. Ook in Antwerpen bij 
dr. Wim Wuyts wordt nog steeds hard gewerkt aan het 
onderzoek naar HME/MO. O.a. loopt daar het onder-
zoek, mede in samenwerking met het OLVG (dr. John 
Ham), naar het verschil in fenotype (verschijnselen) 
tussen de mutaties van de HME/MO, EXT1 of  EXT2. 

Jan de Lange

Kort nieuws
 Welder is de nieuwe naam van het Breed Platform Verzeker-

den en Werk (BPV&W). Welder ondersteunt burgers met 
een gezondheidsprobleem, chronisch ziekte of  handicap, zodat 
zij zelfstandig en goed voorbereid kunnen omgaan met hun 
werkgever, arbodienst, uitkeringsinstantie, re-integratiebedrijf  
of  verzekeraar. Meer informatie www.weldergroep.nl.
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PURPOSE

DISCUSSION

PATIENTS AND METHODS

RESULTS

There is little information concerning the influence of
Hereditary Multiple Exostoses/Multiple osteo-
chondromas (HME/MO) on daily living activities and
several aspects of quality of life, including the
perception of pain. This study was undertaken to
examine the impact of the disease in affected
individuals.

The results demonstrated that HME/MO has a profound effect on daily living activities, and that pain is a significant problem.

An extensive questionnaire, including RAND-36, was
developed and completed by 283 of 322 individuals
with HME/MO (response rate 88%) who were
member of the Dutch HME/MO patient society. Of the
participants, 128 (45%) were male, and 155 (55%)
were female. There were 184 adults (65%) and 99
individuals younger than 18-years of age (35%).

Sixty-two (63%) of the children and 152 (83%) of the
adults reported having pain.Among these individuals,
14% of the children and 31% of the adults
experienced pain every day. Walking, running and
sporting activities aggravated pain in most cases.
Pain medication was used by 46 adults and 5 children
on a daily basis.
Eighty-five (46%) adults and 27 (27%) children had to
stop sporting activities due to pain related to the
disease. Sixty-seven (36%) adults had experienced
problems carrying out their work or had to resign from
their jobs. Fourty-five of the 85 (53%) children of
school age had problems in school, in particular
during physical education or writing.
There was a significant correlation (P < 0.005)
between the presence of pain and problems at work in
adults, the presence of pain in children and problems
at school and between the number of surgical
procedures and problems at school.
Using the RAND-36 questionnaire we found
significant negative results for the HME/MO
population compared with the control group. (Table 1)

 MO-group Amsterdam Significant

 N M SD N M SD T-score T<0.05
Physical functioning  176 64.2 25.6 4172 85.2 23.1 -11.76 +
Social functioning  177 80.4 23.3 4172 85.1 21.5 -2.84 +
Mental health  175 76.2 14.5 4172 75.9 17.6    0.22 NS
Vitality  175 61.3 17.6 4172 68.6 19.2 -4.94 +
Pain  177 63.7 24.0 4172 80.5 24.4 -3.32 +
Subjective well being  176 66.5 21.5 4172 71.3 20.8 -2.99 +

Number 184 4172
Average age 39.5 43.1
Male 41% 46%
Female 59% 54%

Table 1.
RAND-36 questionnaire demonstrating the significant negative results for the HME/MO population compared to the control group

Figure 1. Osteochondromas of the proximal femur

Figure 2. Osteochondromas around the knee joint

Figure 3. Osteochondromas of the proximal humerus and ribs
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vErSLAgEN vAN dE rEgIObIjEENkOMSTEN

In de week van de chronisch zieken heeft de HME/MO Lotgenoten contactgroep vier regiobij-
eenkomsten gehouden. Hieronder korte verslagen van de bijeenkomsten.

Regio Oost
Samen met mijn partner ben ik (HME/MO’er) op de 
regiobijeenkomst Oost in Hengelo (O) geweest. Er was 
tot onze spijt buiten bestuurslid John Ruiter niemand 
gekomen. Ik had graag met meer mensen ervaringen 
uit willen wisselen. Met koffie en warme chocomelk, 
hadden we het vooral over wat heb jij en wat heb ik, 
artsen, behandelingen en beperkingen. De beperkingen 
die we hadden in onze tienertijd en heden ten dage. 
Duidelijk kwam naar voren, dat we als HME/MO-pa-
tiënten veel te maken hebben gehad met onbegrip in 
onze omgeving. En dat het langzaam, veel te langzaam 
minder wordt. Zelfs van de mensen die het dichtst bij 
ons staan. Mijn vriend stelde vragen aan John. En hij 
kwam erachter dat HME/MO ook op John een groot 
impact heeft. Dat HME/MO meer is dan alleen af  en 
toe een slechte dag en beperkingen. De tijd ging snel en 
voordat we er erg in hadden was het alweer tien uur.
Ik was blij om met iemand te praten, die weet waar ik 
het over heb. Je hoeft je niet te verantwoorden of  te 
verontschuldigen. De volgende keer ben ik er zeker 
weer bij.

Carola Otten

Regio Zuid
Op dinsdag 11 november jl. vond de vijfde regio-
bijeenkomst voor Noord-Brabant, Zeeland en Limburg 
plaats in Nuenen. We waren weer te gast in café René 
waar de gastheer ons gratis gebruik laat maken van de 
grote zaal (met bar). Erg mooi dat dit elk jaar zo kan. 
Hoewel er maar 8 personen aanwezig waren, waar-
onder Jan de Lange en Janette van den Berk die deze 
avond georganiseerd hadden, kunnen we terugkijken 
op een zeer geslaagde bijeenkomst.
Aan bod kwamen o.a. ervaringen met diverse artsen 
met betrekking tot HME/MO, operaties die 
er aan zitten te komen voor sommige aanwezigen of  
hun kinderen en verder is er nog besproken over wat 
er verbeterd kan worden om bepaalde afspraken in 
ziekenhuizen samen op één dag te kunnen plannen in 
verband met de reisafstand die sommigen moeten af-
leggen. Er werden e-mailadressen en telefoonnummers 
uitgewisseld, zodat men ook contact met elkaar kan 
nemen op momenten dat daar behoefte aan is. 
Kortom, het was een interessante, leerzame, maar voor-
al ook gezellige avond.

Jolanda Broos.

Regio Zuid
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Regio West 
Voor onze bijeenkomsten in de regio West lijken de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep een uitstekende 
plek te hebben gevonden, in dit geval Spijslokaal 
Rubens aan de Herengracht. Weesp is zowel voor de 
Amsterdam/Almere en Utrecht/Amersfoort (waar een 
iets hogere concentratie van HME/MO-patiënten te 
vinden) over de weg en per spoor uitstekend bereik-
baar.
Dinsdag 11 november was het dan tijd voor de eerste 
regiobijeenkomst voor West-Nederland. Jammer was 
dat ondanks de verwachte belangstelling, de opkomst 
zeer beperkt was: vier bezoekers. Dat belette even-
wel om de bijeenkomst uit te laten uitgroeien tot een 
interessante avond, waarop veel ervaringen werden 
uitgewisseld en wetenswaardigheden gedeeld. Vooral 
ouders die door een kind met HME/MO voor het 
eerst met deze aandoening worden geconfronteerd 
hebben veel vragen. Maar ook als HME/MO in de 
familie zit, levert de brede variatie van de aandoening 
altijd weer vraagtekens op. Gelukkig konden de aanwe-
zigen elkaar tot steun zijn, onder meer met praktische 
tips. Bijvoorbeeld welke voorzieningen voor leerlingen 
met HME/MO getroffen kunnen worden, zoals een 
dubbel boekenpakket (voor thuis en op school). Ook 
werd het raadzaam gevonden om het onderwijsteam 
rond de leerling te informeren over de gevolgen van 
HME/MO. 

Het was een gezellige avond. Hopelijk krijgt de bij-
eenkomst volgend jaar een vervolg, met een grotere 
opkomst. Aan de ambiance in Spijslokaal Rubens heeft 
het niet gelegen. 

John Ruiter

Regio Noord
Net als voorgaande jaren was Dienstencentrum De 
Schutse in Leek weer de plaats waar HME/MO-patiën-
ten en hun verwanten uit de drie noordelijke provincies 
dit jaar samenkwamen. In totaal bezochten twaalf  
mensen de bijeenkomst. 
Om half  acht werd de avond geopend door Martha 
Bekkema, lid van de kerngroep van HME/MO Lotge-
noten Contactgroep. De gesprekken kwamen vervol-
gens al snel op gang.

In een kring zijn er gesprekken gevoerd over verschil-
lende onderwerpen die te maken hebben met HME/
MO. Het ging om onder meer opnames en operaties, 
voorzieningen en de verschillen tussen diverse orthope-
den bijvoorbeeld als het gaat om behandelingsmetho-
den en wachttijden.
Om half  tien werd de avond afgesloten en ging ieder-
een huiswaarts, een wederom gezellige en leerzame 
avond rijker.

Ineke Eisinga

Regio Noord
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ELEkTrONIScH pATIëNTEN dOSSIEr (Epd)

 
Iedereen heeft rond 1 november jl. een brochure in 
de bus gehad over het Elektronisch Patiënten Dossier 
(EPD). Hierin hebt u kunnen lezen wat de Minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Klink, 
met het EPD voor ogen heeft. Met het EPD kunnen 
zorgverleners medische gegevens met elkaar uitwis-
selen. Ze kunnen snel de actuele medische gegevens 
opvragen en inzien op een veilige en betrouwbare ma-
nier. Ook ’s avonds of  in het weekend en waar iemand 
ook is in Nederland. Mensen die ondanks de promotie 
van Klink toch bezwaren hebben, kunnen dit kenbaar 
maken via een bijgevoegd bezwaarformulier.

Patiëntveiligheid
Daarna sierde het EPD bijna dagelijks de voorpagina’s 
in de media. Terecht, want het EPD is een belangrijke 
stap voorwaarts op het gebied van patiëntveiligheid. 
Met alle betrokken partijen binnen de zorg is de afge-
lopen tien (!) jaar constructief  samengewerkt naar de 
invoering van een gedegen patiëntendossier. 
Het spreekt voor zich dat de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (NPCF) daarin de positie van 
de patiënt en consument vertegenwoordigt. De SPO, 
respectievelijk de HME/MO Lotgenoten Contact-

groep als onderdeel van de SPO, is lidorganisatie van 
de NPCF en is vanaf  het begin betrokken geweest bij 
de discussie over het EPD. Natuurlijk speelde daarbij 
de privacy een zeer belangrijke rol. Wie kan er bij mijn 
dossier en hoe kan ik bepaalde delen afschermen? 
Maar zeker ook over de winstpunten werd gesproken. 
Bij de komst van het EPD wordt de kans op fouten 
sterk verminderd en ook in acute situaties, waar ook in 
Nederland, is er snel informatie beschikbaar.
Het belang van het EPD is de afgelopen periode niet 
altijd helder uit de verf  gekomen. De NPCF vond het 
daarom de hoogste tijd om eens enkele winstpunten 
van het EPD voor het voetlicht te brengen. Deze (ze-
ven) winstpunten hebben wij voor u ter informatie op 
onze website geplaatst (www.hme-mo.nl). Daar hebben 
we ook een tiental misverstanden over het EPD bij 
geplaatst.
Naast genoemde voordelen zijn er op dit moment 
nog wel wat struikelblokken. Uit een experiment van 
huisartsen uit Twente en de Achterhoek bleek dat er 
nog technische problemen zijn, onduidelijkheden over 
registratie en onzekerheden over privacy en aansprake-
lijkheid.

Jan de Lange
 

Sociaal Raadslieden
Waar moet ik zoeken? Nederland heeft een oer-
woud aan regelingen, wetten en organisaties op 
het gebied van sociale zekerheid. Je raakt er ge-
makkelijk in verdwaald. Wie er niet meer uitkomt, 
kan hulp krijgen van sociaalraadslieden. Zij geven 
gratis informatie, advies en ondersteuning over 
bijvoorbeeld inkomen, huisvesting en financiën. 
Op 275 goed bereikbare locaties in Nederland 
werken in totaal ongeveer zeshonderd sociaal-
raadslieden. 
Hulp is ook te vinden op www.regelhulp.nl, een 
webloket voor chronisch zieken, ouderen, mantel-
zorgers en mensen met een beperking. De site 
wijst de weg naar voorzieningen en organisaties 
in de zorg en sociale zekerheid, ook voor familie-
leden, gemeenteambtenaren en zorgprofessionals. 
Zie ook www.sociaalraadslieden.nl, www.mo-
groep.nl of  (030) 298 34 37.

Nieuwe zorgpolissen op kiesBeter.nl
De polissen voor 2009 staan op kiesBeter.nl. 
Verzekerden kunnen opzoeken wat er verandert 
aan hun polis in 2009 ten opzichte van 2008. Ook 

zijn polissen onderling te vergelijken. Handig als 
u overweegt over te stappen. Ook is de service 
van de verschillende verzekeraars te vergelijken. 
Klanten geven hun eigen verzekeraar een be-
paalde score op verschillende aspecten, zoals de 
telefonische bereikbaarheid van de klantenservice 
en de afhandeling van rekeningen.

Nooit meer vallen
Jaarlijks belanden zo’n 89.000 mensen van 55 jaar 
en ouder door een val in het ziekenhuis.. TNO 
startte samen met het Leids Universitair Medisch 
Centrum SeniorGezond.nl.  Deze website geeft 
informatie over oorzaken van vallen en reikt pas-
sende oplossingen aan, bijvoorbeeld een goede 
conditie, een veiliger ingericht huis en aangepast 
gedrag. Ook is het mogelijk het risico op vallen 
en de veiligheid van de woonomgeving te testen. 
De site heeft een duidelijke zoek- en helpfunctie. 

www.kindenziekenhuis.nl
Voor meer informatie over uw kind in het zieken-
huis, de website van Kind en Ziekenhuis.
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Nadat er in 2007 uitvoerig stil was gestaan bij het 
tienjarig jubileum van de HME/MO Lotgenotendagen, 
stonden we op zaterdag 31 mei jl. stil bij het tienjarig 
bestaan van HME/MO Lotgenoten Contactgroep. Dat 
deze beide feiten niet samenvielen had alles te maken 
met het feit dat de lotgenotengroep pas is opgericht 
nadat er een eerste lotgenotendag was georganiseerd. 
Maar om het 10-jarig bestaan niet helemaal onopge-
merkt voorbij te laten gaan werd iedereen ontvangen 
met een heerlijk stuk taart met een feestelijke 10 er 
bovenop!

In tegenstelling tot vorig jaar had de organisatie er dit 
keer voor gekozen om geen speciaal feestelijk program-
ma te organiseren, maar weer de vanouds bekende, 
meer HME/MO gerelateerde, workshops te houden 
voorafgegaan door een interessante inleiding. 
Op de uitnodiging kwamen uiteindelijk 90 volwassen 
en 33 kinderen af. Samen met de 20 vrijwilligers en gas-
ten was Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht, sinds 
enige jaren onze vaste locatie, goed gevuld.

Onderzoeksresultaten
De inleiding werd gehouden door drs. Jan de Lange, 
gezondheidswetenschapper en voorzitter van de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep, en dr. S.J. Ham, 
orthopedisch chirurg verbonden aan het OLVG en 
voorzitter van de Medisch Advies Raad van de HME/
MO Lotgenoten Contactgroep. De heren de Lange en 
Ham presenteerden de onderzoeksresultaten van het 
onderzoek ‘HME/MO en de gevolgen daarvan in Ne-
derland’. Aan dit onderzoek, waarvoor subsidie werd 
verkregen van de Stichting Anna Fonds, werkten veel 
HME/MO patiënten mee. De respons was maar liefst 
88% en veel lotgenoten uit de onderzochte populatie 
zaten geïnteresseerd naar de resultaten te luisteren. Een 
korte samenvatting van de onderzoeksresultaten treft u 
op pagina 6.

Vervolgens nam bestuurslid John Ruiter het woord. Hij 
gaf  een korte uiteenzetting over de totstandkoming en 
vorderingen van de voorlichtings-dvd over HME/MO 
waar de lotgenotengroep al een aantal jaren aan werkt. 
Het was de bedoeling om deze dag de dvd te presente-
ren, maar door tegenslag was dat helaas niet gelukt. 

Vervolgens konden de aanwezigen zich tegoed doen 
aan de uitstekend verzorgde lunch. De cateringploeg 
had alles van te voren klaar gezet zodat iedereen zich 
van een natje en droogje kon voorzien.

Workshops
Na de lunch gingen de deelnemers uiteen voor het 
bijwonen van de verschillende workshops.
Volwassenen konden dit jaar kiezen uit:
o Ergotherapie bij HME/MO
o HME/MO en intimiteit en seksualiteit
o Gespreksgroep voor ouders
o Omgaan met pijn bij HME/MO
o Kennismaking met Yoga
o Zwemmen
Kinderen en tieners konden dit jaar kiezen uit:
o Sport en spel
o Gespreksgroep over HME/MO
o Creaclub
o Fotoshoot
o Zwemmen

Het programma voor de jeugd was al eerder begonnen; 
zij konden al tijdens de inleidingen aan de slag.
Iedereen kon 2 workshops kiezen. Tussen de 2 sessies 
in was er een korte theepauze.
Na afloop van de laatste workshop stond er nog een 
drankje en een nootje voor iedereen klaar. Nadat ieder-
een bedankt was voor zijn/haar komst en medewerking 
keerde men weer huiswaarts. De organisatie had aan de 
deelnemers gevraagd om een evaluatieformulier in te 
vullen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat deze dag 
met een dikke 8 werd gewaardeerd. Met de in de for-
mulieren gemaakte opmerkingen en de uitkomsten van 
de eigen evaluatie gaat de organisatie weer enthousiast 
aan de slag om ook in 2009 een waardevolle en infor-
matieve lotgenotendag te organiseren.
Hierbij wil ik dan ook alle medewerkers en deelnemers 
heel hartelijk bedanken. Samen hebben we er weer een 
superdag van gemaakt.

Marion Post, secretaris

11E LOTgENOTENdAg grOOT SuccES!
verslag van de 11e lotgenotendag gehouden op 31 mei 2008
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Van de volwassen deelnemers die het evaluatiefor-
mulier hebben ingevuld, bezocht bijna 10% de Lot-
genotendag voor de eerste keer. Voor de kinderen 
bedroeg het percentage bijna 20%. 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 gepresenteerd. 

Evaluatie door de kinderen
De Lotgenotendag in zijn geheel werd door de kinde-
ren hoog gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer 
van 8.6. Dit cijfer past in het rijtje rapportcijfers van 
de afgelopen drie jaren met respectievelijk een waarde-
ring van 8.4, 8.9 en 8.8. Hoger dan gemiddeld scoorde 
crea-club (rapportcijfers 8.8 en 8.7 gegeven door 
respectievelijk de oudere en jongere kinderen), gevolgd 
door Sport en spel (rapportcijfer 8.6) en het Zwemmen 
(rapportcijfer 8.5 door de jongere kinderen). 
De digitale fotoshoot werd met een rapportcijfer 
van 6.8 gemiddeld iets minder gewaardeerd. Voor de 
overige onderdelen van het programma geldt dat het 
aantal beoordelingen te klein was om een betekenisvol 
rapportcijfer te kunnen presenteren. Als suggesties 
voor een volgende Lotgenotendag werden onder meer 
genoemd: voetballen en het neerzetten van een spring-
kussen.

Evaluatie door de volwassenen
Anders dan voorafgaande jaren hebben de volwassen, 
met een gemiddelde van 8.0 voor de Lotgenotendag 
in zijn geheel, een iets lager rapportcijfer gegeven; de 
vorige drie jaren waren de gemiddelde rapportcijfers 
respectievelijk 8.3, 8.4 en 8.3. De inleidingen van dr. 
John Ham en drs. Jan de Lange kreeg het rapportcijfer 
8.2. 
Het hoogst gewaardeerd werd de workshop Intimiteit 
en seksualiteit (rapportcijfer 8.4, zij door slechts vijf  
deelnemers beoordeeld), gevolgd door de Gesprek-
groep ouders, de workshop Omgaan met pijn, de 
workshop Kennismaking met ontspanningsyoga en de 
workshop Ergotherapie met gemiddelde rapportcijfers 
respectievelijk 8,0, 7.8, 7.7 en 6.4. Voor het Zwem-
men geldt dat het aantal beoordelingen (twee) te klein 
was om een zinvol gemiddeld rapportcijfer te kunnen 
bepalen. 

Onderwerpen
Tot slot is ook aan de volwassenen gevraagd naar idee-
en voor volgende Lotgenotendagen. Als onderwerpen 
werden onder meer aangevoerd: ervaringen uitwisselen 
met betrekking tot ‘instanties’, uitleg over voorzienin-
gen en regelingen, operatietechnieken en aandacht voor 
psychische problemen.

Frans Schelbergen

EvALuATIE ELFdE LOTgENOTENdAg

voor de elfde HME/MO Lotgenotendag afgelopen juni hadden zich 138 deelnemers aangemeld: 
86 volwassenen, 32 kinderen en 20 gasten en medewerkers. door in totaal 37 volwassen en 30 

kinderen is na afloop een evaluatieformulier ingevuld. Een korte impressie.
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vErSLAg vAN dE WOrkSHOp pIjN
Henrika van Rossen, van de stichting Pijn Hoop 
en zelf   ervaringsdeskundige op het gebied van 
chronische pijn, verzorgde deze workshop. Zij gaf  
een inleiding waarin zij inging op de verschillende 
aspecten van chronische pijn en de gevolgen voor 
de patiënt en zijn omgeving. 

Mevrouw Van Rossen begon haar inleiding met het 
verschil tussen acute pijn en chronische pijn. Acute pijn 
is een waarschuwingssignaal van het lichaam: er dreigt 
gevaar of  er is iets mis. Bijvoorbeeld: bij het aanraken 
van een hete pan of  een blindedarmontsteking. De pijn 
verdwijnt als de oorzaak verdwijnt: de verbranding van 
de hand die de hete pan aanraakte geneest. De patiënt 
met de blindedarmontsteking wordt geopereerd en 
de blindedarm weggehaald. Bij chronische pijn is de 
oorzaak van de pijn allang verholpen, maar de pijn blijft 
voortduren. Of  er is geen directe oorzaak aan te wijzen 
voor de pijn. 
Pijn heeft een grote invloed op je leven. Het kost veel 
energie om met de pijn dag in dag uit te leven. Je slaapt 
slecht. Ook zullen mensen met chronische pijn vaak 
wanhopig verschillende specialisten langsgaan in de 
hoop dat één van hen de oorzaak van de pijn kan vin-
den en genezen: de medische molen. 

Chronische pijn roept vragen op:
- Wat is de oorzaak? 
- Is er nog iets aan te doen? 
- Wordt het erger ? 
- Gaat het altijd maar door ? 
- Hoe houd ik dat vol

Onbegrip
Daarnaast stuit de patiënt ook nog op veel onbegrip bij 
zijn omgeving: partner, kinderen, vrienden en familie. 
En dat is misschien nog wel het ergste van het hebben 
van pijn. In het begin is er wellicht nog enig begrip. Als 
de pijn langer voortduurt, slaat het begrip om in onbe-
grip: mensen die chronische pijn hebben worden soms 
gezien als klagers en zeurders. Mensen met chronische 
pijn dreigen in een isolement te komen. Ook omdat ze 
vanwege de pijn minder ondernemen en thuis blijven. 
Veel erger dan de pijn is de pijn van het onbegrepen 
zijn. 
Wat kan een pijnpatiënt doen om te leren leven met de 
pijn? Proberen de pijn te accepteren. De pijn zal een 
deel van je leven zijn. Accepteren is ontzettend moei-
lijk: het is dan vechten samen met de pijn in plaats van 
tegen de pijn. Ten aanzien van de medische molen, kan 
een patiënt vaak beter stoppen steeds opnieuw specia-
listen raadplegen in de hoop op genezing. Want dit kost 

veel energie. In dat licht bezien, kun je de samenwer-
king met je eigen specialist verbeteren door je niet al te 
afhankelijk op te stellen. Jouw pijn is een gezamenlijk 
probleem van jou en je arts, waarvoor je samen een 
oplossing moet zoeken. Voor de patiënt geldt daarbij: 
kennis is macht. Als u zelf  weet welke behandelingen 
er mogelijk zijn ter vermindering of  beheersing van de 
pijn, kunt u beter overleggen met hulpverleners.
Enkele mogelijkheden zijn: 
- behandeling met (andere) pijnstillers; 
- fysiotherapie, 
- manuele therapie, 
- chiropractie, 
- TENS (zenuwstimulatie via de huid), 
- zenuwblokkades, 
- acupunctuur, 
- het aanleren van ontspanningsoefeningen en adem-

halingstraining, 
- hypnotherapie. 

Conditie
Daarnaast kun je als pijnpatiënt zelf  weer de regie over 
je eigen leven gaan voeren. Je aanpassen aan de nieuwe 
situatie. Door te werken aan je conditie, voor zover 
mogelijk. Mensen zijn geneigd om met pijn te rusten. 
Dat helpt bij acute pijn maar niet bij chronische pijn. 
Bij mensen met chronische pijn werkt het vaak ave-
rechts: mensen verliezen hun conditie. Ze kunnen min-
der en raken nog meer geïsoleerd. Bij het werken aan je 
conditie en alle dingen die je doet is het wel nodig om 
je eigen grenzen te respecteren. Richt je ook vooral op 
at je wel kunt. Probeer je ook te focussen op positieve 
gedachten en emoties. En vooral belangrijk: besef  dat 
je nog dezelfde mens bent. 
Dit is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Het is 
een lange, moeilijke weg. De stichting Pijn Hoop pro-
beert mensen met chronische pijn op deze weg te on-
dersteunen door lotgenotencontact. In veel ziekenhui-
zen is een inloopochtend of  middag van de stichting.
Na deze inleiding van mevrouw Van Rossen werd in 
de groep gesproken over kinderen. Vooral kinderen in 
de tienerleeftijd. Zij willen graag hetzelfde zijn als hun 
vrienden. De pijn met de bijbehorende beperkingen is 
vaak heel moeilijk. Vaak zijn er wel hulpmiddelen, zoals 
fietsen met trapbekrachtiging, maar die fietsen moeten 
voor de tieners wel uitzien als gewone fietsen. 
Daarnaast zijn kinderen vaak heel gesloten over de pijn. 
Een hulpmiddel hierbij is een gedachtendoos, waar het 
kind op strookjes papier gedachten kan opschrijven en 
in de doos doen. Dan kun je als ouder met het kind één 
keer per week alle opgeschreven gedachten bespreken.

Ghislaine Widera



vErSLAg OudErbIjEENkOMST 
Tijdens deze workshop waren er ruim 20 ouders aanwezig. Het gesprek werd geleid door jan 

de Lange, voorzitter van de HME/MO Lotgenoten contactgroep. 

De groep leek in eerste instantie wat aan de grote kant 
maar er zijn toch veel zaken naar voren gekomen:
Allereerst was er een echtpaar wiens zoon na een ope-
ratie (levensbedreigende) complicaties kreeg. Ondanks 
de ernst van de complicaties moest hij nog ruim 3,5 
week wachten tot hij voor een operatie aan de beurt 
was. Dit heeft de jongen een behoorlijke psychische 
klap opgeleverd. Ook het omgaan met zijn HME/MO 
ten opzichte van zijn broers en zusters, die deze ziekte 
niet hebben, blijkt vaak erg moeizaam te gaan. 

Acceptatie
De jeugdige dochter van een gezin heeft heel veel 
moeite met de acceptatie van de uiterlijke aanzichten 
van de gevolgen van HME/MO. Zij wenst hier niet 
over te praten en heeft maar één doel: De uitsteeksel 
aan haar onderbeen moeten verdwijnen.
Adviezen kwamen naar voren om in deze gevallen toch 
een psycholoog in de arm te nemen. Er waren ouders 
die goede ervaringen hadden met een psycholoog. 
Het hoeven geen langdurige sessies te zijn maar leren 
praten over deze dingen is vaak voor onze jongeren erg 
noodzakelijk. 
Sonja Deden en Wieneke Zijlstra van het OLVG 
zijn ook beschikbaar als psycholoog en hebben zich 
gespecialiseerd in de opvang van HME/MO patiënten. 
Natuurlijk is voor veel ouders de afstand naar Amster-
dam te groot. Plaatselijke psychologen worden vergoed 
door de zorgverzekeraar of  kunnen betaald worden uit 
het PGB (Persoons Gebonden Budget).

Herinneringen 
Voor traumaverwerking blijkt EMDR een goede me-
thode. Met deze methode worden herinneringen op 
een andere manier in de hersenen opgeslagen zodat 
de angst minder wordt. Op de website van HME/MO 
staat ook een artikel over EMDR. Bovendien is er hier-
over op internet veel informatie te vinden.
De MSN-website van de lotgenoten voor de groep pu-
bers wordt nog niet veel door de pubers van de aanwe-
zige ouders gebruikt. Dit is ook een manier van uiten 
voor de puber met lotgenoten. Lotgenoten begrijpen 
natuurlijk vlugger wat je bedoelt. 

Persoons Gebonden Budget
Het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget 
(PGB) kan geschieden met behulp van MEE of  een 
PGB-adviseur. (Sommige adviseurs werken op basis 
van no cure, no pay, en als het PGB toegekend wordt 

kun je hem uit je PGB betalen). Met een PGB heb je 
meerdere mogelijkheden om de zorg voor een HME/
MO-patiënt te verlichten.

Voor de aanvraag van aangepast vervoer naar school 
kun je terecht bij het WMO-loket (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) van je gemeente. De toekenning van 
het aangepast vervoer is afhankelijk van de gemeente. 
In ons geval heeft onze dochter een USVA-comfort-
fiets gekregen. Deze valt wel onder de WMO-regels, 
terwijl een fiets met elektromotor niet onder WMO valt. 
(Voor ons wilde de gemeente bij onze dochter wel een 
uitzondering maken, omdat een fiets met elektromotor 
voor een kind van 12 geen normaal vervoermiddel is). 
Wij hebben uiteindelijk gekozen voor de USVA-fiets. 
Dit is een driewielige ligfiets, die geheel aan de persoon 
aangepast kan worden en waardoor er geen enkele druk 
op het wordt uitgeoefend. 
Voor belangstellenden: Neem een kijkje op de website 
van USVA-bikes (www.usva-bikes.com). Het is een klein 
bedrijf  in Holten met een zeer enthousiast team. Ze 
leveren fietsen door het hele land. Na een aanvankelijk 
grote aarzeling is onze dochter zeer enthousiast over 
deze fiets.
Voor het aanvragen van een dubbel boekenpakket (één 
voor op school en één voor thuis) kun je terecht bij het 
UWV. 

Wachttijden
Verder is nog het punt aan de orde gekomen dat er zulke 
zeer lange wachttijden in het OLVG zijn voor de opera-
tie. Vele ouders hebben hier problemen mee. De wens is 
om meer inzage te krijgen in de planning. Het verkrijgen 
van een datum, ook al kan de wachttijd dan nog lang 
zijn, wordt plezieriger gevonden dan de voortdurende 
onzekerheid. Er wordt te weinig stilgestaan wat voor 
impact het lange wachten heeft op de kinderen. Ook als 
ouder kom je niet geloofwaardig over naar je kinderen 
toe, omdat je ze niets concreets kan geven. Je houdt ze 
in onzekerheid! Jan de Lange zal namens de patiënten-
adviesgroep deze problematiek nogmaals bij het OLVG 
aanhangig maken. 

Al met al vond ik het een prettige bijeenkomst en hoop 
dat de geleverde informatie een bijdrage levert in de 
ondersteuning van onze HME/MO kinderen.

Jolanda Zwarts
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vErSLAg WOrkSHOp 
FOTOSHOOT

Altijd spannend om een fotoshoot te doen op lokatie. 
Maar als eenmaal de Instant Studio is opgezet dan mag 
wat mij betreft het feest dan ook wel meteen beginnen!
Erg leuk dat zoveel kinderen zich hadden opgegeven 
om voor even fotomodel te zijn. En fotomodellen wa-
ren het! Hoewel het af  en toe een beetje stil was in het 
klaslokaal (van te voren had ik me afgevraagd of  ik wel 
14 van die jongelui in het gareel zou kunnen houden!), 
bleek dat iedereen ondanks het wachten op elkaar uit-
gebreid stond te poseren! 
Het is natuurlijk ook onwennig als er zoveel toeschou-
wers in “de Studio” meekijken, toch zag ik als foto-
graaf  meteen dat deze kinderen prachtig op de foto 
kwamen te staan. 
Ik hoop dan ook van harte dat als ze de foto’s zien er 
een klein beetje onzekerheid mag wegsmelten, want ik 
vind dat het allemaal topfoto’s zijn geworden.
Kids, bedankt voor de leuke dag!

Menno Simons, fotograaf

Verslag workshop ‘Ik heb 
hme en wat heb jij???’
Eén van de workshops die 
ik heb gevolgd was de praat-
groep: ’Ik heb HME/MO 
en wat heb jij?’. We praatten 
daarover de ziekte hme/mo, 
de gevolgen, en wat je al-
lemaal te zeggen had over 
je eigen lichaam. We gaven 
elkaar tips waar we (waar-
schijnlijk) veel aan zullen 
hebben. Ik vond het heel 
interessant.
Anne Mare, 12 jaar (bijna 13)

NOTEEr IN uW AgENdA!

zATErdAg 6 juNI

LOTgENOTENdAg 2009 

vErSLAg WOrkSHOp 
zWEMMEN

Op de lotgenotendag vorig jaar ontbrak de workshop 
zwemmen in verband met een verbouwing van het 
zwembad. Dit jaar was de workshop, die is uitgegroeid 
tot een traditioneel onderdeel van de lotgenotendag, 
weer helemaal terug. En wel met een nieuw gezicht: 
Ina Wijma van sportcentrum Eekeburen in Oldekerk. 

Ze trad moeiteloos in de voetsporen van haar collega, 
Anet van der Pol, die tot nog toe de workshop heeft 
geleid. Ina liet zien dat het water een perfecte plek is 
om oefeningen te doen: de zwaartekracht is groten-
deels uitgeschakeld en de bewegingsvrijheid is alom. 
In de ochtend konden de kinderen en de jongeren zich 
in het water uitleven. Al spelenderwijs werden verschil-
lende (sportieve) oefeningen gedaan. 
Voor het middagprogramma had zich helaas slechts 
een beperkt aantal volwassenen opgegeven. Toch was 
de waterpret er niet minder om. Al met al waren de 
diverse workshops zwemmen zeer geslaagd. 

Bauke Bekkema
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vErSLAg WOrkSHOp ErgOTHErApIE
Gedurende twee goed bezochte workshops gaf  
mevrouw Bastiënne de Regt een uiteenzetting over 
Ergotherapie. Mevrouw De Regt is ergotherapeute 
en NLP-therapeute en heeft sinds 2001 een eigen 
Praktijk- en Adviesbureau ‘Mens in Bedrijf ’ in 
Utrecht. Daarvoor was zij meer dan 25 jaar werk-
zaam als ergotherapeute in een algemeen zieken-
huis. 

Aan de hand van een heldere en systematische presen-
tatie gaf  mevrouw De Regt uitleg over wat ergothe-
rapie is en de mogelijke toepassingen ervan, ook bij 
mensen met HME/MO. Achtereenvolgens kwamen 
aan de orde: het doel van ergotherapie, wie kunnen er 
bij de ergotherapeut terecht en hoe gaat hij/zij te werk. 
Essentie van ergotherapie is samen met de problemen 
die een cliënt/patiënt ervaart in zijn/haar dagelijks han-
delen (in de meest brede betekenis) als gevolg van een 
beperking en/of  handicap samen met de therapeut te 
inventariseren, daarvoor oplossingen te vinden en deze 

om te zetten in het dagelijkse leven. De kerngedachten 
zijn: begrijpen wat de problemen zijn (bewustwor-
ding), uitgaande van de wil om daar zo goed mogelijk 
mee om te willen gaan en je zelf  door oefening in 
staat stellen dat te doen en daarna ook vol te houden 
(gedragsverandering). De verschillende aspecten van dit 
proces werden door mevrouw De Regt met sprekende 
voorbeelden toegelicht. Tot slot besteedde zij ook ruim 
aandacht aan praktische zaken zoals hoe kom je bij er-
gotherapie terecht en hoe wordt ergotherapie vergoed. 
Een uitgebreidere toelichting op de mogelijkheden van 
ergotherapie kan worden gevonden op de website van 
mevrouw De Regt’s Praktijk en Adviesbureau ‘Mens in 
Bedrijf ’: http://www.mensinbedrijf.nl en op de website 
van Ergotherapie Nederland, de 1 april 2008 ontstane 
opvolger voor de Nederlandse Vereniging voor Ergo-
therapie, de beroepsorganisatie voor ergotherapeuten 
in Nederland: http://www.ergotherapienederland.nl.

Frans Schelbergen

vErSLAg WOrkSHOp 
SpOrT EN SpEL (2)

31 mei was er een HME/MO Lotgenotendag. Je kon 
vier workshops kiezen. Wij schrijven dit stukje over de 
workshop Sport en Spel.
We begonnen met een warming-up die bestond uit je-
zelf  vermaken met een bal. Je kon bijvoorbeeld basket-
ballen of  voetballen. Daarna moesten we twee teams 
maken voor een soort estafette met een bal doorgeven. 
Wie het eerst aan de overkant was had gewonnen. 

Bij het volgende spel waren er weer twee teams, we kre-
gen één bank, één mat, twee hoepels en drie pittenzak-
jes per team, die moesten we naar de overkant brengen 
zonder op de grond te komen, je mocht wel in de 
hoepels staan. De tweede keer dat we het spel deden, 
mocht je ook niet meer in de hoepels staan. 
Na even uitrusten gingen we verder met het volgende 
spel ‘Iemand is ‘m, Niemand is ‘m’. Hierbij kan ie-
dereen elkaar afgooien met een bal. Toen we dat spel 
drie keer gespeeld hadden gingen we trefballen. Dat 
hebben we ook drie keer gedaan. Daarna deden we een 
spel waarin iedereen een kegel kreeg, door te voetbal-
len moest je de kegels van anderen om schoppen. Als 
afsluiter gingen we tikkertje doen, wie afgetikt was 
mocht weg.
We vonden dit een leuke workshop, vooral omdat we 
lekker bezig konden zijn.

Anne & Eva de Waal.

vErSLAg WOrkSHOp 
SpOrT EN SpEL 

vOOr kINdErEN TOT EN 
MET grOEp 7 (1)

Deze workshop werd gegeven door Sylvia Plette, voor-
malig turnster en docent lichamelijke opvoeding. Na 
een voorstelrondje gingen alle 17 kinderen variërend in 
leeftijd van 6 en 11 jaar een 10 minuten voor zich zelf   
met een bal spelen. Deze ballen waren in alle soorten 
en maten, wat een komisch gezicht was. 
Toen werden er 2 teams gevormd en werd een estafet-
tespel gespeeld waarbij je goed moest nadenken of  de 
bal nu boven of  onder langs moest doorgegeven. Later 
werd het spel ‘iemand is hem, niemand is hem gedaan’ 
gespeeld. Trefbal werd gespeeld in 2 teams waar groot 
en klein voortreffelijk met elkaar samenspeelden. 
Als laatste werd nog een samenwerkingsspel gedaan, 
waar je met de hele groep naar de overkant moest ko-
men, zonder de grond te raken. Als hulpmiddel waren 
kersenpittenzakjes, hoepels, de bank en een mat aange-
reikt. Kortom een zeer geslaagde workshop waarin alle 
kinderen aan bod kwamen.

Martha Bekkema-Nieuwhof
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vuL dE ENquêTE vOOr 
jEugd EN jONgErEN IN

Wij willen graag weten wat jij vindt en wilt (verwacht) van de HME/MO Lotgenoten contact-
groep. daarom willen we je vragen even 5 minuutjes de tijd te nemen om deze vragenlijst in te 
vullen en naar ons op te sturen. We hopen zo nog leukere activiteiten voor jullie te organiseren 
en misschien zelfs een eigen blad voor de jeugd. daar hebben we wel jouw ideeën voor nodig!

Deze enquête bevat twee pagina’s (ook achterzijde). Je kunt de lijst ook invullen op onze website, www.hme-mo.nl.

1. Ik ben  O een jongen O een meisje
 Ik ben  …………….  jaar
 Heb je zelf  HME/MO? O ja O nee

2. Zou je het leuk vinden als er een apart blad kwam voor kinderen/jongeren met HME/MO?
 O ja O nee O weet niet

 Zo ja, wat moet er in dit blad komen te staan? (meerdere antwoorden mogelijk)
 O informatie/nieuwtjes over HME/MO
 O interviews met kinderen met HME/MO
 O niets over HME/MO
 O ervaringen van kinderen over bepaalde operaties
 O puzzels/spelletjes
 O kleurplaat
 O ……………………………………………………………………….
 O ……………………………………………………………………….
 O ……………………………………………………………………….

 Zou je in de redactie van dit blad willen (groepje kinderen die het blad maakt)?
 O ja  (dan a.u.b. je naam invullen………………………..)   O nee

3. Er is een Hyves-website gekomen voor kinderen met HME/MO. Wist jij dit?
 O ja O nee
 Zou je hier aan mee willen doen?
 O ja O nee O ik doe al mee  O weet niet
 (Zo ja: meld je aan via msn@hme-mo.nl of  kijk op www.hmemokids.hyves.nl)

4. Ben je wel eens naar een lotgenotendag geweest?
 O ja O nee
 Heb je ideeën voor activiteiten op de lotgenotendag? Zo ja, welke:
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 O …………………………………………………………………...........………………………………

5. Vind je dat er, naast de lotgenotendag, nog vaker iets voor de jeugd georganiseerd moet worden?
 O ja  O nee O weet niet
 Zo ja, hoe vaak?
 O 1x per jaar O 2x per jaar O …. x per jaar 
 Wat voor activiteiten denk je dan aan?
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 O …………………………………………………………………...........………………………………
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6. De HME/MO lotgenotengroep heeft een eigen website. Deze is vooral voor volwassenen. 
 Zou je het leuk vinden als er een aparte website kwam voor kinderen met HME/MO?
 O ja O nee O weet niet
 Zo ja, wat moet dan op deze site dit blad komen te staan? (meerdere antwoorden mogelijk)
 O informatie/nieuwtjes over HME/MO
 O spelletjes
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 O …………………………………………………………………...........………………………………

7. Zijn er nog andere dingen die je verwacht van de lotgenotengroep?
 O ja O nee O weet niet
 Wat bijvoorbeeld?
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 O …………………………………………………………………...........………………………………
 
8. Zijn jullie officieel lid van de HME/MO lotgenotengroep (= begunstiger van de Stichting Patiënten-
 belangen Orthopaedie [SPO] waar wij onderdeel van zijn)? Vraag het anders even aan je ouders.
 O ja O nee O weet niet

9. Heb je nog andere opmerkingen?

………………………………………………………………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………...……………………………

Hartelijk bedankt voor je medewerking!
Scheur deze vragenlijst voorzichtig uit de Newsflash en stuur de lijst op naar:
HME/MO Lotgenoten Contactgroep
Vragenlijst Jeugd 
Postbus 125
6930 AC Westervoort 

gIFTEN zIjN ALTIjd WELkOM
Om extra activiteiten voor de kinderen en tieners te 
kunnen blijven organiseren is het erg fijn als we af  
en toe een extra gift of  financiële bijdrage mogen 
ontvangen van een bedrijf  maar zeker ook voor 
particulieren. Als u een leuk idee heeft op school of  

vereniging om de HME/MO Lotgenoten Contact-
groep als doelgroep te gebruiken dan vinden we dat 
natuurlijk super.
De jeugdcommissie
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tel 0516-45 17 60, e-mail: hme@patientenbelangen.nl

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Buiten de (eind)redactie: dr. Judith Bovée, Rudolf  van 
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Hulshof, Jolanda Broos, Carola Otten, Corine van Mun-
ster, Ghislaine Widera, Noor Krikhaar, Martha Bekkema 
(distributie) en Bauke Bekkema (distributie).

DRUK: De Hanzeprinterij, Deventer

MEDISCH ADVIES RAAD:
Dr. J.V.M.G. Bovée, dr. S.J. Ham (voorzitter), prof. dr. 
P.C.W. Hogendoorn, drs. F.Q.M.P. van Douveren 

en dr. W. Wuyts

BESTUUR:
Secretaris, contactpersoon lotgenotencontact en algemene 
informatie: Marion Post, Postbus 125, 6930 AC Wester-
voort, tel. 0516-45 17 60
e-mail: hme@patientenbelangen.nl 
website: www.hme-mo.nl.
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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, 
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jAArLIjkSE bIjdrAgE STIcHTINg pATIëNTEN-
bELANgEN OrTHOpAEdIE NAAr 20 EurO

De HME/MO Lotgenoten Contactgroep is sinds 
haar oprichting onderdeel van de Stichting Patiënten-
belangen 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 en worden 
we financieel gesteund door de SPO. U heeft hierover 
vaker in de Newsflash kunnen lezen.
Iedere nieuwe HME/MO-lotgenoot wordt automatisch 
begunstiger van de SPO. De minimum bijdrage aan de 
SPO zal in 2009 € 20,- per jaar zijn.  De SPO ontvangt 
subsidie van het Fonds PGO voor iedere begunstiger 
die de bijdrage heeft voldaan voor april van het betref-
fende kalenderjaar. De begunstigerbijdragen samen met 
deze subsidie maken het mogelijk om allerlei activitei-
ten te ontplooien en te onderhouden ten behoeve van 
de orthopedische patiënt en dus ook u als HME/MO-
patiënt.
Begunstigers die echter aan het einde van het kalen-
derjaar niet betaald hebben, worden door de SPO uit 
de bestanden verwijderd. Dit houdt in, dat ook HME/
MO lotgenoten in dergelijke gevallen worden verwij-
derd! U bent dan ook niet langer bij ons aangesloten.
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 be-
reikbaar op tel.nr. 026-3215154, keuze 2.
Tevens willen wij u er op wijzen dat veel zorgverze-
keraars het lidmaatschap van een patiëntenvereniging 
vergoeden. Informeert u bij uw eigen verzekeraar of  
dit het geval is. Op verzoek zendt de SPO u een lid-
maatschaps- en betalingsbewijs toe.

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 
betreuren dat u hierdoor van onze informatie versto-
ken zou blijven. Dit geldt voor zowel de SPO als de 
HME/MO-groep.

Bestuur HME/MO Lotgenoten Contactgroep
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kINdErpAgINA
Het Ziekenhuis

Voor een kind is het ziekenhuis niet fijn,
Het zou liever bij z’n vriendjes en vriendinnetjes willen zijn,
Maar iedere kind treur niet,
Heeft wel een keer dit verdriet,
Jammer is dit bij mij wel heel vaak zo,
Dankzij mijn botten krijg ik dit cadeau,
Vaak moet ik school dan missen,
En dan kan ik thuis mijn werk weer uit elkaar gaan vissen,
Ziekenhuis is voor een kind niet fijn,
Je moet het begrijpen om een ziekenhuiskind te zijn.

Puzzel
Hier zie je 5 zwemmers. Alle 
5 lijken op elkaar, alleen is er 
1 anders.
Kun jij zien wie er anders is? 
(antwoord elders op deze 
pagina

jOuW INbrENg 
gEvrAAgd

Wil jij zelf  bepalen wat er op de kinderpagina komt? 
Wij zijn op zoek naar stukjes wat we op de kinderpa-
gina kunnen plaatsen. Dit kan van alles zijn, zoals een 
stripverhaal, een gedichtje, een puzzel…..en nog veel 
meer. Als je iets hebt, kun je dit opsturen naar;

HME-MO Lotgenotengroep of  e-mailen naar;
postbus 125   msn@hme-mo.nl
6930 AC Westervoort
Dan zorgen wij ervoor dat het op de kinderpagina 
geplaatst wordt!

(antwoord = 4)

ONTWErp EEN LEukE 
kAArT!

De jeugdcommissie van de HME/MO Lotgeno-
ten Contactgroep organiseert een leuke kaarten-
wedstrijd. Wat moet je doen als je mee wilt doen? 
Ontwerp een leuke beterschapkaart 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  beden-
ken hoe je het wilt doen.

Wat kun je winnen?
De 3 mooiste, leukste en origineelste inzendingen 
winnen een cadeaubon. Je mag zoveel kaarten in-
sturen als je zelf  wilt! Stuur je ontworpen kaart(en) 
naar:

HME/MO Lotgenoten Contactgroep
t.a.v. jeugdcommissie
Postbus 125
6930 AC Westervoort

HyvES-pAgINA ALLEEN vOOr kINdErEN
Zit je op hyves en lijkt het je leuk om lid te worden 
van een speciale HME/MO Kids hyves?

Neem dan een kijkje op www.hmemokids.hyves.nl en 
word lid! Op een button staat dat je lid kunt worden. 
Als je daarop klikt voegt de jeugdcommissie je zo 
snel mogelijk toe, en na toestemming kun je de hyves 
bekijken.
Je kunt hier hyven met anderen kinderen die HME-

MO hebben of  mensen in hun omgeving kennen 
met HME-MO. Natuurlijk kun je ook over andere 
onderwerpen krabbelen dan HME-MO. Je vindt er 
een agenda, leuke polls, foto’s en nog veel meer!

We hopen je snel te zien op onze HME-MO kids 
hyves!!

De jeugdcommissie



      gEEF dE pEN dOOr AAN…
   Een interview met corine van Munster

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 17 jaar en ik woon in de provincie Gelderland.

Heb je zelf  HME/MO of  heb je andere familie-
leden en vrienden die deze aandoening hebben?
Mijn twee broertjes, mijn moeder en ik hebben HME/
MO.

Weten je vriend(innen) dat je HME/MO hebt en 
hoe heb je dat uitgelegd?
Niet iedereen weet het, als je wordt geopereerd dan 
vertel ik het ze, omdat ze wel willen weten waarom je 
wordt geopereerd.

Wat vind je er zelf  van dat je HME/MO hebt?
Ik vind het niet zo erg, maar komt ook omdat ik het 
niet zo erg heb.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die 
ook HME/MO hebben?
Uhmm...tja, blijf  vooral jezelf !

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik zit nu in het eerste jaar van de HBO-V (verpleeg-
kunde), en wat ik wil worden: iets in de gezondheids-
zorg. Wat en waar weet ik nog niet.

Wat is je leukste vak op school en welke het verve-
lendst?
Op de middelbare school: het leukste vak vond ik wis-
kunde het minst leuke vond ik Engels.

Ga je naar de HME/MO lotgenotendag? 
Niet elk jaar, alleen als ik er tijd voor heb.

Heb je hobby’s of  doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kun je niet door HME/MO?
Ik zit niet op een sport. Mijn hobby’s: boeken lezen, 
muziek luisteren en zingen.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Medische programma’s en Boer zoekt vrouw.

Welke zanger/zangeres of  band of  muziek hoor je 
het liefst?
Gospelmuziek.

Heb je (huis)dieren?  
Ja, wij hebben een heel lief  poesje
  
Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet 
lekker?
Het liefst eet ik patat met een kipsaté kroket. Stamppot 
andijvie is aan mij niet besteed.

Aan wie geef  je de pen door?
Antwan van de Kamp. 

OprOEp: kAArTjE vOOr
kINd MET HME/MO 

IN zIEkENHuIS
De lotgenotencontactgroep verstuurt een leuke kaart 
of  presentje aan kinderen en jongeren die als gevolg 
van HME/MO een operatie ondergaan. 
Hiervoor heeft de commissie natuurlijk 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 en 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.
We hebben de pluche-beestjes die we hiervoor kun-
nen gebruiken cadeau gekregen. We kregen wel zo’n 
50 pluche-beestjes van de groothandel Elcee Haly uit 
Smilde. We zijn hen erg dankbaar met deze sponsoring  
in natura.

De jeugdcommissie
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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 WEbSITE
rE-INTEgrATIEWIjzEr.NL

De nieuwe website www.re-integratiewijzer.nl 
van de Landelijke Vereniging van Arbeidsonge-
schikten en het Verwey-Jonker Instituut bundelt 
overzichtelijk alle informatie over de regelgeving 
en praktijk van re-integratie en uitkeringen. Bij-
zonder is de speciale vraag-antwoord-service voor 
bezoekers die op de site geen antwoord vinden op 
hun vragen. 

De re-integratiewijzer.nl is hét digitale tussenstation 
voor iedereen die (weer) aan het werk wil. Bezoekers 
kunnen op deze nieuwe site snel informatie vinden 
over uitkeringen, re-integratie en klachtenprocedures. 
De site biedt ingangen voor verschillende doelgroepen: 
werknemers, zelfstandigen en werkgevers. Behalve 
meer dan 150 vragen en antwoorden en een handige 
adressenlijst, bevat de site drie belangrijke informatie-
delen:
De ‘Uitkeringswijzer’ met informatie over de wetten 
en regels bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid 
en werkloosheid, jonggehandicapten, zwangerschap, 
de Wet Werk en Bijstand en boeten en maatregelen. 
Kortom, wet en regelgeving voor alle soorten uitkerin-
gen waar re-integratie aan te pas komt. 
‘Weer aan het werk’ met alle ondersteunende maatre-
gelen om weer aan het werk te gaan, zoals werkher-
vatting, werken naast de uitkering, vrijwilligerswerk, 
scholing en opleiding  en de REA en WIA. 
Klachten en beroep met uitleg over het kenbaar maken 
van klachten, juridische stappen, mediation, en be-
zwaarprocedures.   
Bovendien levert de nieuwe site tal van tips voor een 
sterke positie tegenover de Arbodienst en uitvoerings-
instellingen (UWV, sociale dienst). 
 

WILT U DE HME/MO-NEWSFLASH 
BLIJVEN ONTVANGEN EN DE ANDERE 

VOORDELEN VAN DE SPO KUNNEN 
GEBRUIKEN?

DAT KAN NATUURLIJK ALS U BIJ ONS 
(= SPO) BENT AANGESLOTEN

NOG GEEN BEGUNSTIGER VAN DE 
SPO? 

MELDT U VANDAAG NOG AAN BIJ ONS 
SECRETARIAAT, TEL. 0516-451760 OF 

E-MAIL: 
HME@PATIENTENBELANGEN.NL

HET KOST U SLECHTS € 20,- PER JAAR


