
Hereditaire Multiple Exostosen/
Multiple Osteochondromen
Lotgenoten Contactgroep Nederland

Van de redactie

Na de feestelijke tiende en de elfde lotgenotendag (toen 
we het tienjarig jubileum van de HME/MO Lotgeno-
ten Conctactgroep hebben gevierd) staan we aan de 
vooravond van een ‘gewone’ twaalfde lotgenotendag op 
zaterdag 6 juni in Utrecht. Nou ja, gewoon... Het blijft 
altijd een bijzondere gelegenheid om zoveel mensen te 
ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten als jij, of  je 
nu HME/MO-patiënt bent of  aanverwant. 

Ook dit jaar belooft het weer een interessante bijeen-
komst te worden met boeiende inleidingen en work-
shops voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. Het 
programma en een toelichting op de programmaonder-
delen vindt u achterin deze Newsflash.

Deze Newsflash heeft de primeur van de nieuwe 
HME/MO Kidskrant. 
Een eigenwijs opge-
maakte krant met leuke 
onderwerpen voor de 
jeugdigen. Een krant helemaal voor jullie en waar jullie 
helemaal zelf  invulling aan kunnen geven. Deze keer 
vind je er onder meer een puzzel en een kleurplaat.

Verder houdt deze Newsflash u op de hoogte van di-
verse ontwikkelingen rondom HME/MO en de belan-
genbehartiging op dit gebied voor HME/MO-patiën-
ten. We willen ook de gulle gift die we ontvingen van 
Bouwbedrijf  Olijslagers op deze plek niet onvermeld 
laten. Ook daarover leest u elders in dit blad meer. 

Al met al denken we weer een aantrekkelijk blad voor u 
te hebben samengesteld. We wensen u 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
Sinds enkele maanden is wereldwijd sprake van een heuse crisis. 
Wat begon als probleem van enkele banken en beleggers is inmid-
dels onderwerp van gesprek aan de keukentafel. Redenen zijn het 
toenemende aantal faillissementen, verlies van werkgelegenheid 
en de ontwikkelingen op de woningmarkt en de daarmee gepaard 
gaande onzekerheid. Hoe gaat dit eindigen; is er nog hoop? 
Directe aanleiding voor de huidige crisis is het jarenlange wanbe-
leid van de Amerikaanse overheid die in al haar wijsheid vond dat 
(bijna) iedere Amerikaan in zijn eigen huis zou moeten kunnen 
wonen. Op zich een nobel streven, maar niet als daartoe gefor-
ceerd geld wordt uitgeleend aan burgers die bij het kleinste vleug-
je tegenwind niet meer in staat zijn hun financiële verplichtingen 
jegens kredietverschaffers na te komen. Aanvankelijk raakte 
daardoor alleen een aantal (hypotheek)banken in de problemen. 
Banken hebben dat voor een deel ook zich zelf  afgeroepen. De 
banken noch hun toezichthouders begrepen precies wat er aan 
haut-finance constructies was bedacht.
Het huisvestingsbeleid in de VS en de problemen bij banken 
zijn slechts druppels die de emmer hebben doen overlopen. 
Langzamerhand wordt duidelijk dat er veel meer aan de hand is. 
De problemen bij banken hebben er toe geleid dat bedrijven en 
instellingen minder gemakkelijk geld (kunnen) lenen dan in het 
verleden het geval was. Dat heeft op zijn beurt een aantal funda-
mentele problemen aan het licht gebracht. De belangrijkste is het 
korte-termijndenken dat – versterkt door een op korte termijn re-
sultaten gestoeld beloningsbeleid en kortzichtige aandeelhouders 
– heeft geleid tot een niet te stillen honger naar krediet. Te veel 
bedrijven hebben nagelaten zich te wapenen tegen een periode 
met mindere resultaten en beschikken niet over de juiste buffers 
om tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. 
Het meest zorgelijke is evenwel dat er de voorbije decennia finan-
cieel/economische conglomeraten zijn ontstaan waarvan in alle 
mogelijke facetten de complexiteit zo groot dat ze de menselijke 
maat te boven gaan. Een gevolg daarvan is een generatie bestuur-
ders die het ook niet meer (kunnen) weten en liever denken aan 
de dag van morgen dan overmorgen, streven naar (te) simpele 
oplossingen, sturen op de boekhouding en niet op de werkelijke 
behoeften van klanten, die kwantiteit belangrijker achten dan kwa-
liteit en duurzaamheid. 
Onorthodoxe problemen vragen om onorthodoxe oplossingen. 
De enige positieve signalen komen nota bene uit de VS en wel 
van de nieuwe president: Barack Obama. Komende maanden 
moet blijken of  hij zijn woorden kan omzetten in daden en de 
tegenkrachten tegen fundamentele verandering kan trotseren. Een 
van de belangrijkste testcases is hoe hij zal reageren op de verzoe-
ken om staatsteun vanuit de noodlijdende auto-industrie: pappen 
en nat houden en de kiezers op korte termijn tevreden te stellen 
of  de belangrijkste bedrijfstak van de Amerikaanse economie 
dwingen zich zelf  opnieuw uit te vinden. Andere hoopgevende 
signalen zijn het ontstaan van fundamentele discussies – ook in 
Nederland - over beloningsbeleid waar duurzaamheid wordt be-
loond en niet korte-termijnsuccessen en het belang van innovatie.

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

De twaalfde lotgenotendag
De twaalfde lotgenotendag is weer in zicht. We hebben 
deze lotgenotendag gepland op 6 juni 2009, wederom 
in de Mytylschool  Ariane de Ranitz te Utrecht. We 
zullen deze dag de langverwachte informatie-DVD 
presenteren waar we de afgelopen tijd hard aan hebben 
gewerkt. De bedoeling is om alle deelnemers van de 
lotgenotendag 2009 per adres een exemplaar cadeau te 
doen. De productie van deze dvd is mogelijk dankzij 
diverse giften die wij mochten ontvangen.  
Wij denken dat we ook dit jaar weer interessante en 
leuke workshops hebben georganiseerd voor zowel 
jong als oud. Meer informatie treft u verderop in deze 
Newsflash.

Jaarverslag 2008 en Activiteitenplan & Begroting 
2009
Zoals ieder jaar hebben we ons jaarverslag 2008 en acti-
viteitenplan 2009 gepresenteerd tijdens het bestuurs-
lijk overleg met onze moederorganisatie, de Stichting 
Patiëntenbelangen Orthopedie (SPO). De stukken 
werden akkoord bevonden en de begroting goedge-
keurd. Verderop in deze Newsflash kunt u zelf  kennis 
nemen van de (verkorte) inhoud van deze stukken. De 
volledige versies zijn tevens terug te vinden op onze 
website, www.hme-mo.nl. De stukken geven een goed 
beeld van onze activiteiten.

Regiobijeenkomsten
In het najaar 2009 willen we weer in diverse regio’s 
weer regiobijeenkomsten organiseren tijdens de Week 
van de Chronische Zieken. Doel van deze bijeenkom-
sten is het lotgenotencontact te bevorderen en ervarin-
gen uit te wisselen.
In 2009 is de Week van de Chronisch Zieken van 6 t/m 
14 november. U ontvangt t.z.t. een persoonlijke uitno-
diging voor het bijwonen van deze regiobijeenkomsten.

Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie (SPO)
Mogen wij u er nog op attent maken dat we er niet 
onderuitkomen om de bijdrage aan de SPO - na 5 jaar 
- te verhogen van € 18 naar € 20. Wij hopen dat u hier 
begrip voor heeft en wij kunnen blijven rekenen op 
uw steun. Wetende dat deze bijdrage met 19% subsidie 
door het fonds PGO wordt verhoogd en volledig ten 
goede komt aan onze HME/MO Lotgenoten Contact-
groep.
Op 4 april 2009 heeft de jaarbijeenkomst van de SPO 
plaatsgevonden in Utrecht. Na de zakelijke jaarvergade-

ring was er een themamiddag over schouderproblemen. 
Tevens konden er algemene orthopedische vragen 
worden gesteld.
Door een statutenwijziging heeft de SPO geen Alge-
meen Bestuur en Dagelijks Bestuur meer. Nu is het 
gewoon Bestuur en de leden van het Algemeen Be-
stuur zitten nu in een Comité van Aanbeveling. Deze 
wijziging heeft o.a. tot positief  gevolg dat het huidige 
bestuur meer daadkracht heeft.
Tevens heeft het bestuur enkele nieuwe, enthousiaste 
bestuursleden gevonden.

Gift Bouwbedrijf  Olijslagers
Op 29 januari werd het nieuwe bedrijfspand van 
bouwbedrijf  Olijslagers in Veghel officieel geopend. 
Cadeaus wilden Bert van Ruremonde, de directeur ven 
het bedrijf  niet. Hij opende in plaats daarvan een reke-
ning voor een goed doel, nl. de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep. Hij koos voor dit doel omdat één van de 
medewerkers een dochter met HME/MO heeft. De ac-
tie bracht maar liefst € 7000 euro op en dit bedrag werd 
op 28 maart jl. in het bijzijn van de bewuste medewer-
ker en zijn dochter dankbaar in ontvangst genomen 
door Ester Voorn en Wilja Brokking van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep. Naast hen waren ook enkele 
andere bestuurs- en kerngroepleden hierbij aanwezig. 
Het geld komt ten goede aan ons Fonds voor kinder-
activiteiten en we zullen dit dat ook goed gaan beste-
den. Een dag zoals we die vorig jaar in Biddinghuizen 
voor de kinderen en tieners hebben georganiseerd zou 
opnieuw aan de orde kunnen zijn. U kunt erop vertrou-
wen dat u hierover van ons gaat horen.
Verderop een verslag hiervan in de Newsflash. 
Mocht u ook in uw omgeving een aanleiding zien voor 
een dergelijke actie, dan houden wij ons hiervoor uiter-
aard aanbevolen.

OLVG
De gesprekken in en met het OLVG zijn nog steeds 
gaande. Samen werken we aan de verbetering van de 
positie van HME/MO patiënten in het OLVG. De 
plaats van de eerder aan u voorgestelde nurse practio-
ner Eelke Lemmens is inmiddels overgenomen door 
Annabet Groeneveld. Annabet vormt een schakel tus-
sen de specialist en u als patiënt.
Annabet stelt zich binnenkort zelf  aan u voor middels 
een interview in de Newsflash.

Kinderen en tieners
Kinderen en tieners nemen een speciale plaats in, zo 
ook binnen onze lotgenotengroep. Al enkele jaren zijn 
we bezig vorm te geven aan een speciaal jeugdbeleid. 
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Hiervoor zijn 3 personen aangesteld die zich hier 
mee bezig houden, nl. Wilja Brokking, Tanja Eisinga 
en Ineke Eisinga. Er is begonnen met de ‘knuffel- en 
kaartenactie’ waarbij kinderen die geopereerd moe-
ten worden een knuffel of  een kaart van ons krijgen. 
Hiervoor kunnen ouders, familie of  vrienden via een 
speciale link op onze website kinderen aanmelden. 
Deze actie loopt inmiddels een jaar en kende helaas wat 
organisatorische aanloopproblemen. Gelukkig loopt 
één en ander steeds beter en hebben diverse kinderen 
al een enthousiaste reactie op de actie gegeven. In de 
toekomst willen we een speciale Kidsnewsflash uit laten 
komen. Deze is speciaal gericht op kinderen en tieners. 
Ook zijn er plannen voor een eigen website.

Kerngroep en Bestuur
Binnen kerngroep en bestuur hebben zich geen wijzi-
gingen voorgedaan. Op het rooster van aftreden stond 
voor januari 2009 Marion Post. Maar gelukkig heeft 
Marion zich na 12 jaar opnieuw voor 3 jaar beschikbaar 
gesteld als secretaris.

Nieuwe voorzitter gezocht
Het streven is toch om in januari 2010 een nieuwe 
voorzitter te hebben. Al een aantal malen is gemeld dat 
Jan de Lange zijn functie als voorzitter wil beëindigen. 
De afgelopen jaren zijn ook diverse mensen voor deze 
functie benaderd maar helaas nog zonder resultaat. Jan 
wil zich als bestuurslid in de toekomst volledig gaan 
richten op de portefeuille Onderzoek en Ontwikke-
ling. Tot nu toe vervult Jan dus een dubbelfunctie: 
die van voorzitter én van bestuurslid Onderzoek en 

Ontwikkeling. Gezien de ontwikkelingen die wij als 
lotgenotengroep doormaken is dat een zeer hoge 
belasting. Vandaar dat Jan de taak van voorzitter graag 
wil afstoten. De nieuwe voorzitter hoeft zich dus niet 
te spiegelen aan de persoon Jan de Lange, maar louter 
voorzitterstaken gaan uitoefenen. Voor een uitgebreide 
functieomschrijving verwijzen wij u graag naar onze 
website www.hme-mo.nl waar u een profielschets kunt 
vinden. Mocht u zich tot die functie aangetrokken voe-
len, schroomt u dan vooral niet om contact met Jan op 
te nemen en eens vrijblijvend bij hem te informeren. 
Het kan toch niet zo zijn dat wij vanaf  2010 zonder 
voorzitter verder moeten?

Het bestuur,
Jan de Lange,  voorzitter en bestuurslid 
  Onderzoek en Ontwikkeling
Marion Post,  secretaris
Ester Voorn, penningmeester
John Ruiter, bestuurslid communicatie
 

NiEuWE NurSE prActitiONEr iN HEt OLvg
voor de afdeling Orthopaedie van het Onze Lieve vrouwe gasthuis (OLvg) is een nieuwe nurse 
practitioner aangesteld. Zij volgt Eelke Lemmens op in deze functie gericht op HME/MO. Haar 

naam is Annabet groeneveld.

In het kennismakingsgesprek wat wij hadden, ontmoet-
ten we een enthousiaste en deskundige gespecialiseerde 
verpleegkundige. Annabet Groeneveld heeft veel 
ervaring in zowel leidinggevende als ook specifieke 
verpleegkundige functies. 
Haar aandachtsgebied zal, naast enkele andere zaken, 
vooral liggen op HME/MO. 
-  Na een inwerkperiode die vooral door John Ham, 

orthopedisch chirurg, zal worden begeleid, zal An-
nabet starten met gezamenlijke spreekuren op de 
polikliniek. Op termijn zal zij ook zelfstandig spreek-
uur voor HME/MO gaan uitvoeren. Uiteraard altijd 
onder supervisie van dr. John Ham.

-  Zodra e.e.a. op de rails staat zal er door Annabet ook 

een wekelijks telefonisch spreekuur worden gehou-
den voor mensen met HME/MO en ouders van kin-
deren met HME/MO. Tijdens dit spreekuur kunnen 
er allerlei vragen gesteld worden door patiënten met 
HME/MO die in het OLVG worden behandeld. 

-  Er wordt momenteel een scorelijst ontwikkeld die 
speciaal gericht is op patiënten met HME/MO. De 
lijsten zullen door de mensen zelf  ingevuld gaan wor-
den. Annabet zal bij deze ontwikkeling nauw betrok-
ken zijn.

We wensen Annabet veel succes in haar nieuwe functie 
en hopen op een prettige samenwerking.

Marion Post (secretaris) en 
Jan de Lange (voorzitter)

HME/MO Op HyvES
Hyves is een populaire internetcommunity waarin 
in een besloten omgeving ervaringen, wetenswaar-
digheden, etc met elkaar gedeeld kunnen worden. 
Er zijn twee hyvesgroepen over HME/MO: 
voor volwassenen: www.hme-mo.hyves.nl en voor 
kinderen tot 16 jaar: www.hmemokids.hyves.nl. 
Via deze sites kunt u zich aanmelden. 
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De ontvangst bij het nieuwe gebouw, dat er prachtig 
uitziet, was erg hartelijk. Naast de directeur en zijn 
vrouw, de heer en mevrouw Van Ruremonde, waren er 
diverse personeelsleden aanwezig. We werden ont-
haald met koffie en gebak. Daarna volgde het officiële 
gedeelte waarin de heer Van Ruremonde ons vertelde 
waarom zijn bedrijf  voor de lotgenotencontactgroep 
had gekozen. 

Betrokken
Een dochter van een personeelslid heeft HME/MO. 
Haar naam zijn we al eens eerder in een Newsflash 
tegengekomen. Zij heet Nine Bosch en heeft in april 
2007 de lotgenotengroep blij gemaakt met een bedrag 
dat was bijeengebracht door de groep kinderen waar-
mee zij haar eerste communie deed. Omdat ze binnen 
de firma Olijslagers erg bij elkaar betrokken zijn, leek 
het hen een goed idee om de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep te ondersteunen. Zo konden ze iets voor 
haar, en andere mensen die dezelfde ziekte hebben, 
doen. Bij de opening van het nieuwe gebouw werden 
de relaties van het bouwbedrijf  Olijslagers gewezen op 
het feit dat zij een bedrag konden storten op een speci-

MOOiE giFt vAN BOuWBEdrijF 
OLijSLAgErS uit vEgHEL 

Een afvaardiging van het bestuur en de kerngroep toog zaterdag 28 maart naar het Brabantse 
veghel voor een bijzondere gebeurtenis. Het plaatselijke Bouwbedrijf Olijslagers Bv had in 

januari een nieuw pand betrokken. Binnen het bedrijf was het idee geboren om bij de opening 
een aantal goede doelen te ondersteunen. Eén daarvan was onze Lotgenoten contactgroep.

ale bankrekening. Daaraan werd goed gehoor gegeven. 
Het bouwbedrijf  zelf  heeft er een afgerond bedrag van 
gemaakt.

Cheque
Na dit verhaal werd aan Esther Voorn (penning-
meester) en Wilja Brokking (jeugdbeleid) een cheque 
overhandigd van maar liefst 7000 euro! In deze tijden 
van recessie is dat een prachtig bedrag, waarmee we 
weer veel dingen kunnen doen (misschien weer net 
zo’n leuke kinderdag als vorig jaar.....). Voorzitter Jan 
de Lange heeft namens ons het bouwbedrijf  en zijn 
relaties heel hartelijk bedankt voor dit mooie cadeau.
Na deze officiële verhalen volgde nog een gezellig sa-
menzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 
Het was een goede gelegenheid om nader kennis te 
maken met de medewerkers van het bedrijf  en de fami-
lie Bosch en nog even na te praten over dit bijzondere 
initiatief. We hebben afscheid genomen met de belofte 
nog te laten horen welke leuke en goede dingen er al-
lemaal met deze cheque gedaan worden. Bouwbedrijf  
Olijslagers, bedankt!

Anja Posthuma
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WAjONgWErkWijZEr.NL ONdErStEuNt iN 
ZOEktOcHt NAAr WErk EN iNkOMEN

Wajongwerkwijzer.nl, een nieuwe website van ken-
niscentrum Welder, is een vindplaats voor mensen die 
informatie geven aan jongeren met een beperking bij 
de overgang van school naar werk. De website biedt 
een schat aan informatie, brochures, dvd’s en door-
links naar websites.
De afgelopen jaren zijn er heel wat instrumenten 
gemaakt die jongeren met een beperking kunnen 
gebruiken bij hun zoektocht naar werk en inkomen. 
Professionals die met Wajong’ers werken, zijn niet 
altijd op de hoogte van dit aanbod. Wajongwerkwijzer.
nl wil docenten, stagebegeleiders, jobcoaches, maat-
schappelijk werkers en alle anderen die  voorlichting 
geven aan deze doelgroep graag ondersteunen. De 
website is bedoeld om hen een overzicht te geven van 
deze instrumenten.
De informatie op www.wajongwerkwijzer.nl is op-
gedeeld in thema’s: school, loopbaanoriëntatie, stage 
lopen, werk zoeken, werken met een beperking en 
uitkering aanvragen. Zo biedt de rubriek ‘School’ in-
formatie over vergoedingen en hulpmiddelen waarvan 
deze leerlingen gebruik kunnen maken. Ook zijn er 
uitgaven te vinden die erop gericht zijn hoe docenten 
en begeleiders op school of  tijdens een stage beter 

kunnen omgaan met jongeren met specifieke klachten. 
Ziezon heeft bijvoorbeeld een onderwijsmap ont-
wikkeld voor leerkrachten en docenten die te maken 
krijgen met een chronisch zieke leerling. 
In de rubriek ‘Werk houden’ is materiaal verzameld 
over werken met een beperking. Een deel is erop 
gericht om jongeren en ouders te laten zien welke 
mogelijkheden er zijn. Zo heeft stichting Pandora 
bijvoorbeeld een brochure uitgegeven over het vinden 
en houden van een baan. Daarin komen onder meer de 
dilemma’s tijdens het werk aan bod. Andere uitgaven 
in deze rubriek richten zich meer op de werkgever of  
begeleider. 

De informatie rond elk thema is overzichtelijk op-
gedeeld in aanvullende websites, brochureaanbod en 
overig materiaal. Sommige brochures zijn te downloa-
den, anderen te bestellen bij stichtingen of  instellingen. 
De website is een resultaat van het project ‘Actieve 
informatievoorziening voor jonggehandicapten via 
netwerken’. Dit is een gezamenlijk project van Vilans 
en Welder dat mogelijk is gemaakt met financiering van 
UWV (zie www.werkenhandicap.nl). 
Nieuwsgierig? Kijk op www.wajongwerkwijzer.nl

www.dokter.nl
Dokter.nl is vernieuwd. Naast een medisch 
forum kunt u ook gebruik maken van MedZoek, 
de medische zoekmachine die u verwijst naar 
betrouwbare medische informatie en instanties.

www.patientenvereniging.pagina.nl
De site is zeer overzichtelijk, omdat er op alfabe-
tische wijze alles te vinden is over een willekeu-
rige ziekte, verslaving of  allergie. Het is een soort 
startpagina.

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
Mantelzorgers kunnen op deze site aansluiten bij 
het forum, verhalen lezen, hun verhaal vertel-
len, vragen stellen en op de hoogte blijven van 
actuele regelgeving.

www.therapeutenwijzer.nl 
Zoek hier naar Therapeuten. Therapeutenwijzer 
is er voor uw gemak.

www.erfocentrum.nl
Het Erfocentrum is het Nationale Kennis- en 
Voorlichtingscentrum Erfelijkheid, Zwanger-
schap en Medische Biotechnologie. Het Erfocen-
trum biedt informatie op drie samenhangende 
gebieden: erfelijkheid, zwangerschap en perina-
tale zorg en medische biotechnologie. 

www.hethic.nl 
De website van het Hulpmiddelen Informatie 
Centrum. Zij kunnen mensen informeren over 
hulpmiddelen, ervaringen van gebruikers worden 
uitgewisseld en zij leggen uit hoe het aanvraag-
traject geregeld is.

www.vrijwilligerscentrale.nl
Vrijwilliger worden? Geïnteresseerd in vrijwilli-
gerswerk? Kijk dan op www.vrijwilligerscentrale.
nl waar de dichtstbijzijnde vrijwilligerscentrale 
is. Op de website staan meer dan vijfduizend 
vacatures voor vrijwilligers.
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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  DNA-Onderzoek
 Vanaf  mijn jeugd heb ik HME/MO. Dit blijkt uit de vele 

extostosen/osteochondromen die ik heb en de operaties die ik 
heb ondergaan. Toen ik 25 jaar was, in 1999, is er bij mij 
DNA-onderzoek gedaan. Toen werd er bij mij in het bloed-
monster geen mutatie gevonden. Nu hoor ik dat het DNA-
onderzoek veel beter is dan toen en dat waar er in 1999 nog 
bij slechts 60% een mutatie werd gevonden, er nu bijna 99% 
wel wordt gevonden. Zou het zinvol zijn om nog een keer een 
erfelijkheidsonderzoek te laten uitvoeren. 

Het is inderdaad zo dat de gevoeligheid van het DNA 
onderzoek sinds 1999 is toegenomen en dat bij een 
aantal patiënten die eerder geen mutatie vertoonden nu 
wel een mutatie aangetoond kan worden door aanvul-
lend onderzoek te verrichten. Of  het aangewezen is het 
onderzoek te herhalen hangt af  van de techniek die in-
dertijd gebruikt werd.  Om na te gaan of  het in uw ge-
val zinvol is het onderzoek te herhalen kunt u het beste 
contact op met het genetisch centrum waar indertijd 
de analyse werd uitgevoerd. Daar kan men het best be-
oordelen of  dergelijk aanvullend onderzoek inderdaad 
aangewezen is. Indien u geen andere familieleden met 
HME/MO heeft blijft de kans groot dat ook het aan-
vullend onderzoek op bloed negatief  zal zijn. Mutatie-
onderzoek op verwijderd osteochondroomweefsel kan 
dan nog een mogelijke optie zijn, al behoort dit niet tot 
het routinematig HME/MO onderzoek.
Dr. Wim Wuyts, biochemicus, hoofd DNA-labo-
ratorium van het Centrum Medisch Genetica van 
de Universiteit Antwerpen, België en lid van onze 
Medisch Advies Raad

2 Belasten van een geopereerd been.
 Al vanaf  mijn jeugd heb ik HME/MO. Nu ben ik net 

geopereerd aan mijn been. Er is een exostose/osteochondroom 
verwijderd van de bovenkant van het kuitbeen. Van de ortho-
peed kreeg ik het voorschrift om gedurende de eerste week het 
been niet te belasten. Vanaf  de tweede week mag ik het been 
iets belasten. Pas in de vierde week kan het been half  belast 
worden. Na 6 weken mag ik het volledig belasten. Maar wat 
is nu precies een beetje en half  belasten? Hoe moet ik dat 
doen?

Na de operatie geen belasting zal wellicht niet zo 
moeilijk zijn om uit te voeren, wel lastig. U zult moe-

ten leren lopen met krukken. Als u dat nog niet eerder 
heeft gedaan is het verstandig om dit onder leiding van 
een fysiotherapeut te oefenen. Geen belasting betekent: 
lopen met krukken en het geopereerde been niet op de 
grond laten rusten. 
Het een beetje belasten wil zeggen dat u alleen maar 
de voet van het geopereerde been bij het lopen met de 
krukken op de vloer zet en probeert af  te wikkelen, 
zonder het been te belasten. Daarmee oefent u de spie-
ren die hiervoor nodig zijn weer wat. 
Half  belasten wil zeggen goede ondersteuning met het 
lopen van de krukken. Als u dat doet moet u de kruk-
ken vooruit zetten tegelijk met het geopereerde been 
en daar op steunen, zodat er een maximale ondersteu-
ning is. 
Als dat goed gaat en u mag volledig belasten dan is het 
verstandig om de eerste tijd nog wel met één kruk wat 
te ondersteunen. Die ene kruk altijd aan de niet aange-
dane zijde gebruiken. 
Na verloop van tijd zal het lopen zonder kruk geen 
probleem meer zijn. 
Rudolf  van Schaik, fysiotherapeut en manueel 
therapeut te Eindhoven

3  Exostosen/osteochondromen op de schedel.
 Mijn dochter heeft al sinds haar eerste jaar HME/MO. 

Zij heeft verschillende flinke exostosen/osteochondromen. Bij 
röntgenonderzoek is gebleken dat ze het eigenlijk in haar hele 
lichaam heeft. Recent hebben we alles nog eens nagekeken en 
toen bleek dat zij ook een verdikking/bult heeft op de rech-
terkant van haar schedel. Nu is mijn vraag: kan je ook op je 
schedel exostosen/osteochondromen hebben?

Op uw vraag of  er ook op het hoofd, de schedel, 
exostosen/osteochondromen kunnen groeien, kan ik 
aangeven dat dit theoretisch niet het geval kan zijn. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met de zogenaamde intra-
membraneuze ossificatie (verbening) van deze locaties. 
Dus een ander type groei.
Er is in de literatuur maar 1 gerapporteerde casus van 
een exostose/osteochondroom van de schedel en geen 
bericht van een osteochondroom uitgaande van de 
aangezichtsbeenderen.
Toch vernemen wij wel meer dat er mensen zijn die 
klachten hebben van het hoofd en aangeven dat zij een 
exostose/osteochondroom op de schedel hebben. Bij 
onderzoek blijkt dat dit in alle gevallen niet om exos-
tosen/osteochondromen ging maar om andere zaken, 
zoals vetbulten of  iets dergelijks. 
Dr. John Ham, orthopedisch chirurg Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en voorzitter van 
onze Medisch Advies Raad.
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ONdErZOEk EN ONtWikkELiNgEN Op HEt 
gEBiEd vAN dE HME/MO

 
Medisch Advies Raad
Op maandag 30 maart jl. is de Medisch Advies Raad 
(MAR) van onze HME/MO Lotgenoten Contactgroep 
bij elkaar geweest. Er is uitgebreid gesproken over de 
ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek bij HME/MO in de verschillende zieken-
huizen. 
Ook werden de leden van de Medisch Advies Raad 
op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen 
de HME/MO Lotgenoten Contactgroep. Zij werden 
bedankt voor hun deskundige advisering bij vragen die 
in de loop van tijd regelmatig worden gesteld.

Antwerpen en OLVG
Zo wordt in Antwerpen bij het Centrum Medische 
Genetica van de Universiteit Antwerpen door dr. Wim 
Wuijts onderzoek gedaan naar de klinische variatie bij 
HME/MO. Hierbij wordt gekeken naar de verschillen 
in verschijningsvormen en de relatie daarbij met de 
mutatie EXT1 of  EXT2. Dit onderzoek wordt binnen-
kort ook gestart in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
(OLVG) Amsterdam. Hiervoor zal eerst de Medisch 
Ethische Toetsingscommissie zich erover buigen. 
Hierna zal ook bij de groep patiënten die in het OLVG 
worden behandeld gekeken worden naar de relatie tus-
sen de klinische variatie en de mutatie.
Ook in het OLVG is drs. Annemarie Goud, orthopeed 
in opleiding, begonnen aan het schrijven van artikelen 
naar aanleiding van onderzoek naar de gevolgen van 
HME/MO, voor wetenschappelijke bladen. Annema-
rie heeft het plan om op de studie naar HME/MO te 
promoveren.

Mini-symposium 
Het mini-symposium is nu gepland in het najaar en zal 
vooral gericht zijn op de verschillende medewerkers in 
het OLVG die bij de behandeling van HME/MO in 
het ziekenhuis betrokken zijn. Daarnaast zullen mensen 
uit ons netwerk uitgenodigd worden. De beoogde spre-
kers waren niet eerder dan dit najaar weer beschikbaar. 
Vandaar dat we het symposium hebben verschoven.

LUMC
Op de afdeling Pathologie van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) wordt ook hard gewerkt 
aan verschillende studies bij bottumoren, zowel goed-
aardige osteochondromen als kwaadaardige ontaarding 
daarvan in chondrosarcomen. Dit onderzoek vindt 
plaats onder leiding van Prof  dr. Pancras Hogendoorn 
en mw. dr. Judith Bovée. Zodra over de resultaten iets 
te melden is zullen we dat zeker doen.

Onderzoek naar de vaatwand bij mutatie 
EXT1 of  EXT2
In het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) is, als 
onderdeel van een groot internationale studie, een 
onderzoek gestart bij mensen met de mutatie EXT1 of  
EXT2 die HME/MO veroorzaakt. Bij dit onderzoek, 
goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscom-
missie, wordt gekeken naar de opname van glucose en 
vet in de bloedvatwanden. Er is gebleken dat bij proef-
dieren met een mutatie EXT1 of  EXT2 een vertraagde 
opname in de bloedvatwanden plaatsvond van glucose 
en vet. 

De vraag is nu hoe is dat bij mensen? Hiervoor wordt 
een groep van 15 mensen met een mutatie EXT1 
of  EXT2 onderzocht. Maar tevens wordt er bij een 
controlegroep van 15 mensen die geen mutatie heb-
ben maar wel een relatie hebben met iemand met een 
mutatie, gekeken hoe hun opname van glucose en vet 
is. Dus stel iemand met EXT1 doet mee aan het onder-
zoek, dan kan zijn broer of  zus zonder deze mutatie 
kan ook meedoen, maar dan in de controlegroep. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Vas-
culaire Geneeskunde van het AMC, drs. Hans Mooij, 
arts-onderzoeker. Bij de mensen die meedoen zullen 
gedurende een ochtend in het AMC allerlei onder-
zoeken worden uitgevoerd. Men wordt van tevoren 
uiteraard goed geïnformeerd over de uitvoering van het 
onderzoek. De reiskosten worden vergoed en daarnaast 
wordt een onkostenvergoeding gegeven.
Wij hebben als lotgenotengroep onze medewerking 
toegezegd bij het vinden van de juiste onderzoeks-
populatie. Sommigen van u hebben daarom al een 
telefoontje gehad met deze vraag. 

Op dit moment zijn er al totaal 16 van de 30 mensen 
bereid gevonden mee te doen. Mocht u na het lezen 
van deze informatie ook belangstelling hebben om mee 
te doen (en u voldoet aan de criteria), neem dan contact 
op met Jan de Lange, 0499-47 929 3 of  jan-delange@
planet.nl
We zijn natuurlijk erg benieuwd naar de resultaten van 
deze studie. We houden u op de hoogte.

Jan de Lange
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ALS HEt OM kiNdErEN gAAt...
De brochure ‘Als het om kinderen gaat...’ is een hand-
reiking aan ouders voor het gesprek over erfelijkheid 
door A.M. Schiphorst. Het boekwerkje is een uitgave 
van het AMC Amsterdam.

Deze brochure is als naslagwerk vooral handig voor 
ouders die voor het eerst met een erfelijke afwijking, in 
ons geval HME/MO, geconfronteerd worden. Het gaat 
vooral in op de vragen: hoe vertel ik mijn kinderen wat 
ze hebben, wanneer vertel ik ze dat en is het nodig om 
erfelijkheidsonderzoek te doen.
Het is niet makkelijk (en ook niet nodig) om het in 
één keer achter elkaar door te lezen. Het is het meest 
geschikt als naslagwerk. Omdat het in principe om alle 
erfelijke aandoeningen gaat, is er veel aandacht voor de 

vraag: Moet ik er mijn kind mee belasten of  niet? Bij 
HME/MO is vaak al jong duidelijk dat kinderen deze 
afwijking hebben en groeien ze er mee op. Dus is de 
vraag wanneer ze het te vertellen, niet zo aan de orde.
Voor mensen met HME/MO in de familie staan er 
niet veel nieuwe dingen in. Er staan nog wel een aantal 
tips in over wat kinderen op welke leeftijd ongeveer 
aankunnen en nodig hebben aan informatie.
Voor mensen voor wie HME/MO nieuw is, kan het 
een houvast zijn bij het maken van de overweging: wel 
of  niet een erfelijkheidsonderzoek.
Al met al wel een nuttige brochure voor wie op zoek is 
naar tips over het omgaan met een erfelijke ziekte. 

Anja Posthuma

kOM OOk NAAr dE 
tWAALFdE 

HME/MO LOtgENOtENdAg

ZAtErdAg 6 juNi 2009
10.30-16.00 uur

MytyLScHOOL AriANE dE rANitZ
iN utrEcHt - kOM OOk!

ZiE ELdErS iN dit BLAd
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www.wetwegwijzer.nl 
De WetWegWijzer wijst u graag de weg naar 
wetten en regels op internet en bedoeld voor 
iedereen die zelf  op zoek wil gaan naar juri-
dische informatie.

www.rijveiligmetmedicijnen.nl 
Is jouw medicijn veilig in het verkeer? Op 
deze website kunt u een antwoord vinden op 
deze vraag.

www.zorgaanzet.nl 
Dit is de website van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er vindt 
u veel informatie over actuele zaken in de 
zorg.

www.vvocm.nl
Website van de vereniging voor oefenthera-
peuten Cesar en Mensendieck. Iemand die 
zijn lichaam niet goed gebruikt of  belast, evt. 
ten gevolge van een aandoening, loopt een 
sterk verhoogde kans op klachten aan het 
bewegingsapparaat. Oefentherapie kan dan 
mogelijk uitkomst bieden. 

www.re-integratiewijzer.nl  
Dit is de site van de Landelijke Vereniging 
van Arbeidsongeschikten en het Verwey-Jon-
ker Instituut. Hierop bundelen beide orga-
nisaties overzichtelijk alle informatie over de 
regelgeving en praktijk van re-integratie en 
uitkeringen. (Bron: AanZet, december 2008)

Wilt u meer weten over chronische pijn 
of hebt u vragen?

u kunt dan contact zoeken met de 
Stichting pijn-Hoop. 

Zij kunnen u verder op weg helpen.
Stichting pijn-Hoop, 
Honthorstlaan 39,
1816 tA Alkmaar

tel. secr.: 072-5119685
website: www.pijn-hoop.nl
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WEt gELijkE BEHANdELiNg 
gELdt Nu OOk vOOr WONEN

Sinds eind maart 2009 geldt de Wet gelijke behandeling 
op grond van handicap of  chronische ziekte (WGBH/
CZ) ook voor wonen. Wat dat betekent voor de dage-
lijkse praktijk, vertelt Marianne Kroes. Zij is de ‘CG-
Raad specialist’ op het gebied van gelijke behandeling. 
De wet gold tot nu toe alleen voor arbeid en beroeps-
onderwijs. Wonen is nu het volgende beleidsterrein 
waarop de wet gaat gelden. 

Wat zal dat voor verschil gaan maken?
Kroes: “Bij wonen is het maken van onderscheid op 
grond van handicap of  chronische ziekte nu verboden. 
Dat geldt bijvoorbeeld bij het aanbieden van woon-
ruimte, het sluiten van woon- of  huurovereenkomsten 
en het inschrijven als woningzoekende. De wet geldt 
dus in ieder geval voor particuliere verhuur, voor 
woningbouwverenigingen, voor de koopsector en voor 
bemiddelaars zoals makelaars.”

Kun je voorbeelden geven van de gevolgen?
“Een woningbouwvereniging mag inschrijving niet 
weigeren op grond van een (functie)beperking. Een 
vereniging van eigenaren van appartementen moet een 
bewoner die een scootmobiel gebruikt, toestaan dat die 
in de gemeenschappelijke ruimte geparkeerd wordt. Of  
stel dat er ergens een verbod voor huisdieren geldt. Dit 
geldt dan niet voor een hulphond die iemand met een 
beperking gebruikt.”

De wetsuitbreiding kan er dus voor zorgen dat mensen met een 
beperking ook op de woonmarkt betere kansen krijgen?
“Ja, en om ze gelijke kansen te geven moeten ze soms 
ongelijk behandeld worden. Zo kan iemand met een 
beperking een langere standaard bedenktijd in een 
koopovereenkomst bedingen, omdat hij bij de gemeen-
te moet informeren naar de mogelijkheden van een 
woningaanpassing. Verder kun je bij koop of  huur van 
een woning ook eisen dat het contract wordt ontbon-
den als de gemeente weigert de woning aan te passen. 
Zo’n ontbindende factor moet de makelaar of  verko-
per accepteren.

Kun je nu bij iemand een woning huren en eisen dat de eigenaar 
die aanpast?
“Nee, zo ligt het niet. Woningaanpassing valt niet 
onder deze wet. Het is en blijft de gemeente die hier 
verantwoordelijk voor is in het kader van de Wmo. 
Waar de WGBH/CZ wonen ook niet over gaat, zijn de 
financiële aspecten zoals hypotheken. Dit gaat vallen 
onder de komende uitbreiding van de wet met goede-
ren en diensten.“

Wat zie jij als grootste pluspunt van de wet?
“Dat mensen met een handicap of  chronische ziekte 
als partij op de woningmarkt niet buitengesloten of  
achtergesteld mogen worden. Is dat onverhoopt toch 
het geval dan kunnen zij kosteloos en zonder advocaat 
een oordeel vragen aan de toezichthouder op de wet: 
de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).”
Bron: CG-raad

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

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur.
E-mail: vraag@korrelatie.nl

www.korrelatie.nl

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.
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hme-mo

Het menselijk skelet
De mens is het enige gewervelde 
dier dat zich geheel rechtop-
staand voortbeweegt. Hierdoor is 
de bouw van zijn skelet uniek.
Tegen de tijd dat we volwassen 
zijn, hebben we ongeveer 206 
botten, maar toen we werden 
geboren waren het er 350.
In de loop van de tijd vergroeien 
verschillende kleine botjes met 
elkaar. De botten vormen sa-
men het geraamte of skelet, dat 
dient voor stevigheid. Belangrijke 
delen van ons lichaam worden 
ook beschermd door botten, zoals 
longen, hersenen en hart. In elke 
voet zitten 26 botjes. Dat lijken 
er een heleboel, toch kunnen 
tenen minder goed bewegen dan 
vingers. 

scheenbeschermers
Elk been bestaat uit vier bot-
ten. Boven je knie zit je dijbeen. 
Onder je knie zitten twee botten. 
Aan de voorkant van je been zit 
je scheenbeen. En aan de ach-
terkant zit een bot dat kuitbeen 
wordt genoemd. Je scheenbeen 
kun je heel goed voelen, omdat 
deze niet bedekt is met veel 
spieren en vet. Misschien heb 
je wel eens een schop tegen 
je scheenbeen gehad. Dat doet 
veel pijn. Niet voor niets dragen 
voetballers scheenbeschermers. Je 

Elke hand bestaat uit 27 kleine 
botjes. Met je vingers en handen 
zijn allerlei bewegingen mogelijk. 
Moet je maar eens nagaan hoe-
veel dingen je per dag met je 
handen en vingers doet: kleren 
aantrekken, tanden poetsen, bo-
terham smeren, schrijven...
De mens heeft ook nog een 
staartrestje. Dat is dat kleine 
botje bij je billen. Misschien ben 
je er wel eens op gevallen. Dat 
doet ontzettend veel pijn. 
Misschien wil je wel eens weten 

wat nou het grootste en het 
kleinste bot in je lichaam is. 
Het langste bot is in ieder 
geval het dijbeen. De lengte 

ervan is meer dan een kwart 
van je totale lichaamslengte. Het 
kleinste botje in je lichaam is de 
stijgbeugel, die zit binnen in je 
oor. Dat botje is ongeveer twee 
millimeter lang. 

Baby
De botten van een baby zijn veel 
zachter en elastischer dan die van 
ons. Dat komt omdat hun geraam-
te van kraakbeen is. Als je wilt 
weten hoe kraakbeen voelt, dan 
moet je maar eens aan het bo-
venste deel van je oor (oorschelp) 
voelen. Je kunt het zo ombuigen. 
Als je ouder wordt, worden je 
botten ook steeds harder.

benen hebben een zware taak. Zij 
moeten je lichaamsgewicht dra-
gen. Als je een eind gelopen hebt, 
kun je dat vaak als eerste in je 
voeten en benen merken.
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PUZZel
Zoek de volgende woorden in de puzzel 
en streep ze weg.

hmemo 
ziekenhuis 
dokter 
orthopeed 
knuffel 
hmemokidshyves
zieka  
lotgenotendag
lotgenotengroep
kinderafdeling
operatie
kaart
botten
newsflash

(antwoord = 4)

Hyves-Pagina voor kinderen
Zit je op hyves en lijkt het je leuk om lid te wor-
den 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 jeugdcom-
missie 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!!

oProeP: kaartje voorkind 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 toe-
komst 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 ontvangen, geef dan aan ons door:

Naam van het kind, thuisadres van het kind, de ge-
boortedatum, 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-mail-
adres: jeugd@hme-mo.nl.
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    geef de Pen door aan…
   Een interview met Antwan van de Kamp

Hoe oud ben je en waar woon je?
Ik ben 12 jaar oud en woon in Warnsveld (gemeente 
Zutphen).

Heb je zelf HME/MO of heb je andere familieleden 
en vrienden die deze aandoening hebben?
Ik heb HME, mijn moeder, 2 tantes en 2 nichtjes 
ook. (Ook veel ooms, tantes, neven en nichten van 
mijn moeder hebben het).

Weten je vriend(innen) dat je HME/MO hebt en hoe 
heb je dat uitgelegd?
Ja, vrienden en klasgenoten weten wat ik heb. Ik 
heb uitgelegd dat er in lichaam extra botgroei is. 
Ook heb ik weleens foto’s laten zien.

Wat vind je er zelf van dat je HME/MO hebt?
Soms baal ik er erg van dat ik HME/MO heb. Ik 
heb vaak pijn, moet vaak geopereerd worden en mis 
daardoor veel op school. Ik krijg echter altijd wel 
veel cadeautjes als ik in ziekenhuis lig. Dat is dan 
wel weer leuk.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook 
HME/MO hebben?
Eerlijk blijven over hoe en wat je voelt en je er niet 
voor schamen.

Naar welke school ga je en wat wil je later wor-
den?
Ik ga naar het voortgezet speciaal onderwijs (afd. 
vmbo) in Arnhem. Ik weet nog niet wat ik later wil 
gaan doen.

Wat is je leukste vak op school en welke het ver-
velendst?
Ik vind rekenen het leukst op school en geschiede-
nis vind ik niks aan.

Ga je naar de HME/MO lotgenotendag? 
Ja, elk jaar.

Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kun je niet door HME/MO?
Mijn hobby’s zijn: X-boxen, muziek luisteren, films 
kijken. Doe op school extra zwemmen, paardrijden 
en rolstoelhockey, rolstoelvoetbal en basketbal. Ik 
zou wel gewoon willen voetballen, maar ik mag dat 
niet in verband met mijn benen.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Spangas, MTV, Discovery Channel, medische progam-
ma’s en films.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je 
het liefst?
Ik vind allerlei soorten muziek leuk.

Heb je (huis)dieren? 
Haha, ja wij hebben bijna een dierentuin: twee witte 
boxers, zes katten, één konijn, twee grondeekhoorn-
tjes en vissen. 

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet 
lekker?
De macaronischotel die mijn moeder maakt vind ik 
lekker. Ik ben niet gek op spruitjes.

Aan wie geef je de pen door? En waarom?
Aan Noud Broos, ik heb hem leren kennen in het 
ziekenhuis en hij is een goede vriend geworden.

lacHen
Als een Belg bij een Nederlander over de vloer 
komt, valt zijn aandacht op het prachtige beren-
vel op de grond. De Belg vraagt hoe hij eraan is 
gekomen. De Nederlander antwoordt: “Je moet voor 
een berenhol gaan staan en beer! beer! roepen. Als 
de beer uit zijn hol komt, schiet je hem neer.” De 
Belg gaat dit dus ook proberen. Na een tijdje hoort 
de Nederlander dat de Belg in het ziekenhuis lag. 
Hij vroeg hoe het kwam, en de Belg antwoordde: 
“Ik riep beer! beer! voor een berenhol, en toen 
kwam er ineens een trein uit!”

Jongetje bij de dokter: ”Als ik hier druk doet het 
pijn, als ik hier druk doet het pijn, als ik hier druk 
doet het pijn en als ik hier druk doet het ook pijn.”
Zegt de dokter: ”Ik weet het al, je hebt een ge-
broken vinger!”
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LEkkEr kLEurEN

In het voorjaar en de zomer speelt iedereen graag buiten. Deze kinderen hebben een mooie boomhut 
gemaakt. Kun jij de tekening mooi inkleuren? Veel plezier! 
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De lotgenotendag blijft onverminderd de belangrijkste 
activiteit van de HME/MO Lotgenoten Contactgroep. 
In 2008 werd de dag voor de elfde keer gehouden. 
Deze keer met een feestelijk tintje, omdat ook het 
tienjarig bestaan van de lotgenotencontactgroep werd 
gevierd. Drs. Jan de Lange, gezondheidswetenschapper 
en voorzitter van de HME/MO Lotgenoten Contact-
groep en dr. John Ham, orthopedisch chirurg, verbon-
den aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amster-
dam presenteerden deze dag de definitieve uitkomsten 
van het onderzoeksproject: “Multiple Osteochondro-
men en gevolgen hiervan in Nederland”, waaraan 267 
lotgenoten hebben deelgenomen. In dit onderzoek 
werden alle aspecten van de HME/MO in de Neder-
landse situatie in kaart gebracht. Niet alleen de gege-
vens over de aantallen exostosen/osteochondromen, 
operaties en evt. vergroeiingen, maar ook de gevolgen 
ervan als pijn, sociaal functioneren, welbevinden enz. 

Workshops
Natuurlijk waren er ook weer diverse workshops voor 
kinderen (zoals een fotoshoot, de creaclub en een ge-
spreksgroep) en volwassenen (ergotherapie, HME/MO 
en intimiteit en gespreksgroep). Het lukte helaas niet 
om een informatie-dvd over HME/MO aan de ruim 
140 bezoekers te presenteren. Dat staat op het pro- gramma voor de komende lotgenotendag die dit jaar op 

zaterdag 6 juni wordt gehouden. Meer over de twaalfde 
lotgenotendag leest u elders in dit blad. Net als de 
lotgenotendag voorzagen ook de regiobijeenkomsten 
vorig jaar weer in de behoefte van lotgenoten om met 
elkaar in contact te komen. Daarom zijn ook voor dit 
jaar weer bijeenkomsten gepland. 
Kinderen met HME/MO en hun broertjes en zusjes 
werden op zaterdag 4 oktober ter gelegenheid van het 
tweede lustrum getrakteerd op een dagje Kids Village 
in Biddinghuizen. Zestig kinderen vermaakten zich 
met snowfun, bowlen en zwemmen, terwijl hun ouders 
onder het genot van een kopje koffie hen gade konden 
slaan. 

Informatie
Ook de aandacht voor het interactieve lotgenotencon-
tact in 2008 wordt in 2009 doorgezet. Newsflash en 
de website www.hme-mo.nl zijn waardevolle informa-
tiebronnen voor HME/MO-patiënten. Met het blad 

HME/MO LOtgENOtEN cONtActgrOEp
BLijFt ZicH ActiEF iNZEttEN vOOr HME/MO’ErS

de HME/MO Lotgenoten contactgroep blijft de belangen vertegenwoordigen van HME/MO-pa-
tiënten en hun verwanten. daarbij blijft het niet bij het gezamenlijke belang, maar er komt ook 

steeds meer aandacht voor de individuele patiënt, ook digitaal. dat blijkt uit het jaarverslag 
2008 en het activiteitenplan 2009. Beide overzichten zijn te vinden op www.hme-mo.nl. Hier-

onder volgt een korte weergave.

	2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

De HME/MO Lotgenoten Contactgroep had 
in 2008 liefst 249 adressen (in 2002: 127) in het 
bestand van gezinnen waar één of  meer personen 
HME/MO hebben. De grafiek laat een behoor-
lijke groei zien van mensen met HME/MO die 
zich bij de contactgroep aanmelden. De verwach-
ting is dat de lotgenotencontactgroep zo’n 375 
HME/MO’ers vertegenwoordigt. De schatting is 
dat er ongeveer 600 personen met HME/MO in 
Nederland zijn.
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Beter in Beweging, dat sinds 2008 een katern is in het 
blad Zorg in Beweging (oplage 50.000 exemplaren), 
wordt een nog grotere groep geïnformeerd over onze 
activiteiten. 
Ook op digitaal gebied is in 2008 een en ander in gang 
gezet. Als onderdeel van het kinder- en jeugdbeleid, 
waar een werkgroep samen met het bestuur invul-
ling aan geeft, werd in 2008 een besloten ‘hyvesgroep’ 
opgezet voor kinderen met HME/MO. Hyves is een 
internetcommunity die zeer populair is onder kinderen, 
jongeren en veel volwassenen. Al langer was er een al-
gemene hyvesgroep, aanvankelijk het initiatief  van een 
lotgenote. De Lotgenoten Contactgroep deelt nu in het 
beheer van de hyvesgroep, die zich nu meer op volwas-
senen toelegt.

Giften
De Lotgenoten Contactgroep werd ook in 2008 verrast 
met enkele giften. Het bedrijf  Sabic Innovative doneer-
de 1500 dollar (1010 euro). Dat gebeurde op voor-
spraak van de vader van een lotgenootje, die voor een 
gift een goed doel mocht aanwijzen. Een oma van een 
ander lotgenootje doneerde 500 euro. Verder ontving 
de lotgenotencontactgroep 50 pluche knuffels van het 
bedrijf  Elcee Haly. Deze knuffels zijn bestemd voor het 
initiatief  om kinderen die opgenomen worden in het 
ziekenhuis een knuffel of  een mooie kaart te sturen. 

Het jaarverslag 2008 en het activiteitenplan 2009 zijn 
twee omvangrijke documenten die een goed beeld 
geven van het werk van de HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep. Daarom nog enkele hoogtepunten uit 
beide documenten. 

2008 was ook het jaar van onder meer: 
-  de nieuwe samenstelling van de Medische Advies 

Raad (dr. F.Q.M.P. van Douveren voor dr. J.B.A. van 
Mourik);

-  de groei van de e-mailgroep tot 55 leden;
-  de deelname door kerngroep- en bestuursleden aan 

de cursus ‘Groepsgewijs en digitaal lotgenotencon-
tact’ van opleidingsinstituut Odyssee.

2009 wordt het jaar van onder meer: 
- de verdere uitwerking van het kinder- en jeugdbeleid 

(met mogelijk een eigen website);
- een wetenschappelijk minisymposium voor personen 

die gespecialiseerd zijn in HME/MO;
- verdere verbetering van de logistiek (klinisch pad) 

voor HME/MO-patiënten in het OLVG;
- een onverminderd actieve HME/MO Lotgenoten 

Contactgroep. 
John Ruiter
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kOM OOk NAAr dE 
tWAALFdE 

HME/MO LOtgENOtENdAg

ZAtErdAg 6 juNi 2009
10.30-16.00 uur

MytyLScHOOL AriANE dE rANitZ
iN utrEcHt - kOM OOk!

tijdens de 12e HME/MO-lotgenotendag worden 
er verschillende workshops gehouden, zowel 
voor de kinderen als de volwassenen. in het 

programma kunt u lezen op welke tijdstippen de 
workshops worden gehouden. 
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prOgrAMMA HME/MO-LOtgENOtENdAg 6 juNi
De lotgenotendag wordt gehouden in Mytylschool ‘Ariane de Ranitz’, Blauwe Vogelweg 11 in Utrecht. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit:

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

VANG (gehele dag beschikbaar) te brengen.

10.30 – 11.15 uur:  Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 - workshop  J1 Zwemmen voor kinderen tot 12 jaar o.l.v. Koen Zijlstra
 -  workshop  J2 Crea-club voor kinderen v.a. 12 jaar o.l.v. Agnes Eisses en Christine de Vries

11.15 – 12.00 uur:  Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 -  workshop J3 Zwemmen voor kinderen vanaf  12 jaar o.l.v. Koen Zijlstra
 -  workshop J4 Crea-club voor kinderen tot 12 jaar o.l.v. Agnes Eisses en Christine de Vries

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 - 12.00 uur:   Inleiding over de ontwikkelingen op orthopedisch gebied bij HME/MO door Dr. John Ham, 
orthopedisch chirurg OLVG Amsterdam, voorzitter van onze Medisch Advies Raad, en drs. 
Annemarie Goud, orthopedisch chirurg in opleiding OLVG Amsterdam.

12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze

13.00 - 14.15 uur: 1e ronde WORKSHOPS
 Volwassenen
 -  workshop 1 Gespreksgroep ouders van kinderen t/m groep 7 o.l.v. GZ-psychologen 
    Sonja Deden en Wieneke Zijlstra verbonden aan het OLVG Amsterdam
 -  workshop 2 Gespreksgroep ouders van tieners vanaf  groep 8 
  o.l.v. orthopedagoge Myelle Willems
 -  workshop 3 Voetproblemen bij HME/MO o.l.v. orthopedisch schoenmaker Pieter 
  Kouwenberg van de firma OIM en Annelies Kantelberg, podotherapeute verbonden 
    aan het Máxima Medisch Centrum locatie Eindhoven
 -  workshop 4 Sport en spel voor volwassenen o.l.v. bewegingsagoog Koen Zijlstra
 -  workshop 5 Wat kan MEE betekenen voor volwassenen met HME/MO 
   en kinderen met HME/MO en hun ouders
 Kinderen
 -  workshop J5 Djembé kinderen tot 12 jaar o.l.v. Jaap Pluijgers
 -  workshop J6 Rappen met Stenniz (Dennis Renkema) voor kinderen vanaf  12 jaar
 -  workshop J7 Crea-club o.l.v. Agnes Eisses en Christine de Vries, voor alle leeftijden

14.15 - 14.30 uur: Theepauze

14.30 - 15.45 uur: 2e ronde WORKSHOPS (zie toelichting
 Volwassenen
 Workshops volwassenen zelfde 5 workshops als 1e ronde
 Kinderen
 -  workshop J8 Djembé kinderen vanaf  12 jaar o.l.v. Jaap Pluijgers
 -  workshop J6 Rappen met Stenniz (Dennis Renkema) voor kinderen vanaf  12 jaar, vervolg 
   van voor de theepauze
 -  workshop J9 Crea-club o.l.v. Agnes Eisses en Christine de Vries, voor alle leeftijden

15.45 – 16.00 uur: Bedankjes en hierna afsluiting met optreden van de RAPPERS! en een drankje en een hapje
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Dit jaar worden er voor de lunch 2 ronden en na de 
lunch 2 ronden georganiseerd van de verschillende 
workshops voor kinderen. Let goed op de indeling in 
leeftijd! Op het opgaveformulier kun je per deelnemer 
3 voorkeuren in volgorde aangeven voor 2 maal 2 
ronden in de ochtend en 2 maal 2 ronden in de middag, 
dus in totaal kunnen jullie vier workshops bezoeken.
De volgorde van binnenkomst van de aanmeldings-
formulieren bepaalt je deelname. Wij proberen zo veel 
mogelijk rekening te houden met jullie wensen.

Ochtend:

workshop J1 
Zwemmen, eerste ronde ochtend voor kinderen tot 12 
jaar en
workshop J3 
Zwemmen, tweede ronde ochtend voor kinderen vanaf  
12 jaar
o.l.v. Koen Zijlstra, bewegingsagoog Revalidatie Fries-
land
Koen is haast klaar met zijn opleiding tot bewegings-
agoog. Als onze lotgenotendag gehouden wordt is zijn 
studie naar verwachting afgerond. Koen heeft inmid-
dels veel ervaring opgedaan bij verschillende velden in 
de zorg. De laatste periode vooral bij Revalidatie Fries-
land op diverse locaties. Hij heeft zowel met kinderen 
als volwassenen gewerkt.
Bij het zwemmen van de kinderen zal Koen eerst wat 
uitleg geven over de mogelijkheden van het water. Het 
water is op een aangename temperatuur van 32 graden. 
Het kan dus geen belemmering zijn om dat water eens 
te proberen. Er kan natuurlijk lekker gespeeld worden 
in het water. Naast het vrij spelen in het water zal zeker 
het spelelement niet ontbreken. 
Kinderen met of  zonder HME/MO kunnen meedoen.
Denkt u bij deelname aan het zwemmen aan het 
meenemen van zwemkleding en handdoek!! Graag ook 
bij opgave voor het zwemmen aangeven of  u/jij kunt 
zwemmen en uw/jouw leeftijd.

workshop J2 
Crea-club, 1e ronde ochtend voor kinderen vanaf  12 
jaar 
workshop J4 
Crea-club 2e ronde ochtend voor kinderen tot 12 jaar 
o.l.v. Agnes Eisses uit Raalte en Christine de Vries van 
het OLVG
Het blijkt elk jaar weer dat er veel behoefte is aan crea-

tief  bezig zijn tijdens de soms hectische lotgenotendag. 
Het creatieve atelier is ook dit jaar weer de hele dag 
open voor de jeugd van 6 tot 16 jaar. Er kan worden 
gekozen uit vier verschillende activiteiten: 
- iets bouwen met Skillsticks en ijslolliestokjes.
- een linnen tas beschilderen b.v. met  het logo van je 

sportclub of  gewoon gezellig met vlinders en bloe-
men.

- een windlicht beschilderen met glasverf.
- van vilt iets naaien b.v. een GSM-hoesje, een sleutel-

hanger of  een poppetje.
Voor het aantal linnen tassen en windlichten is het 
belangrijk om te weten hoeveel we nodig hebben, dus 
geef  (bij opmerkingen op het aanmeldingsformulier) 
even aan wat je wilt als je je inschrijft. De workshop is 
ook dit jaar weer in handen van Agnes Eisses en José 
van der Kamp. Er is dit jaar ook gekozen om een peda-
gogisch medewerker van het OLVG mee te laten doen 
bij de workshop Crea-club. Natuurlijk heeft Christine 
de Vries zelf  ook veel ervaring met het begeleiden 
van de kinderen bij allerlei activiteiten. Maar zij kan 
eventueel ook de kinderen informatie geven over wat 
er allemaal in het ziekenhuis gebeurt of  er kan over 
andere dingen gepraat worden tijdens de verschillende 
activiteiten.

tOELicHtiNg Op dE WOrkSHOpS 
vOOr dE kiNdErEN

De gehele dag is er kinderopvang beschikbaar 
voor met name de kleine kinderen. Deze wordt 
geleid door deskundige begeleiding. Maar ook 
andere kinderen die even geen activiteit willen 
bijwonen kunnen hier natuurlijk terecht. 
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Middag:

workshop J5 
Djembé, 1e ronde middag voor kinderen tot 12 jaar 
workshop J8 
Djembé 2e ronde middag voor kinderen vanaf  12 jaar 
o.l.v. Jaap Pluijgers 
Jaap heeft al eerder met veel succes meegewerkt aan 
onze lotgenotendagen. Daarom deze lotgenotendag 
weer in de herhaling. Jullie kunnen je helemaal uitleven 
op de djembés en andere exotische trommels en je zo 
inleven in de wereld van de percussie.

workshop J7 
Crea-club, 1e ronde middag voor alle leeftijden 
workshop J9 
Crea-club, 2e ronde middag voor alle leeftijden
o.l.v. Agnes Eisses uit Raalte en Christine de Vries
Zie workshops J2 en J3. Misschien kun je nu wel iets 
afmaken waar je ’s morgens mee begonnen bent.

workshop J6 
Rappen, 1e en 2e ronde in de middag voor kinderen 
vanaf  12 jaar
met Stenniz (Dennis Renkema)
Jawel, dit keer een echte rapper. Stenniz treedt regelma-
tig in het land op bij allerlei festiviteiten. Deze middag 
is hij bij ons. De kinderen vanaf  12 jaar kunnen tijdens 
de 1e ronde met Stenniz werken aan het opstellen 
van teksten. Hij zal vragen stellen als Hoe wil je dat je 

mensen zonder HME/MO jou zien? Vind je dat je te 
weinig medelijden krijgt of  juist te veel? etc. Met de 
antwoorden wordt een tekst gemaakt en wordt in de 2e 
ronde geoefend voor de uitvoering tijdens de afsluiting. 
Stenniz zal later de tekst in zijn woorden weergeven en 
een cd-track produceren die hij aan onze lotgenoten-
contactgroep richt. 
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WOrkSHOpS vOOr dE vOLWASSENEN

Na de lunch staan de workshops voor de volwassenen op het programma. dit jaar worden er 5 
verschillende workshops georganiseerd. 

U kunt per persoon 2 maal een workshop bijwonen. 
Op het opgaveformulier kunt u per deelnemer 3 voor-
keuren 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.

We hebben eerder gemerkt dat er bij de gespreksgroep 
voor ouders behoefte bestond om toch een duidelijk 
onderscheid te maken in de leeftijdscategorie van de 
kinderen. Dan kan men gerichter spreken over de 
ervaringen en problemen bij kleinere kinderen met 
HME/MO en bij kinderen vanaf  ongeveer groep 8. 
Die hebben weer met heel andere zaken te maken o.a. 
op de middelbare school.
Daarom organiseren wij een workshop voor ouders 
met kinderen t/m groep 7 en voor ouders met kinde-
ren vanaf  groep 8.

workshop 1
Gesprekgroep voor ouders van kinderen t/m 
groep 7 
o.l.v. drs. Sonja Deden en drs. Wieneke Zijlstra als 
GZ-psychologen verbonden aan het OLVG Am-
sterdam.
U hebt twee maal de gelegenheid om met andere 
ouders te speken over de ervaringen met uw kind(eren) 
met HME/MO die op de basisschool zitten t/m groep 
7. Ouders lopen tegen uiteenlopende zaken aan die 
rechtstreeks met de HME/MO van hun kind te maken 
hebben. Dat levert vaak vragen op. 
Hoe gaat het op school, bij de gymnastiek, bij sport? 
Maar hoe gaan andere ouders daar mee om? 
De beide begeleiders van de workshop hebben veel er-
varing met de begeleiding van kinderen van die leeftijd 
en hun ouders. Zij werken vanuit het ziekenhuis maar u 
kunt hen ook inschakelen gewoon vanuit de thuissitu-
atie of  als het kind ontslagen is uit het ziekenhuis of  als 
er een opname voor de deur staat. 

workshop 2 
Gespreksgroep ouders van tieners vanaf  groep 8 
o.l.v. drs. Myelle Willems, orthopedagoge
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. 

Myelle zal als begeleider van deze gespreksgroep trach-
ten 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. 

workshop 3 
Voetproblemen bij HME/MO 
o.l.v. orthopedisch schoenmaker Pieter Kouwen-
berg van de firma OIM (www.oim.nl) en Annelies 
Kantelberg, podotherapeut verbonden aan het 
Máxima Medisch Centrum locatie Eindhoven
Voetproblemen komen veel voor bij mensen met 
HME/MO. Uit het onderzoek naar de gevolgen van 
HME/MO in Nederland bleek alleen al dat ongeveer 
een derde van zowel de kinderen als de volwassen 
aangaf  vergroeiingen/deformaties te hebben aan de 
enkel/voet. 

Maar daarnaast zijn er vele die exostosen/osteochon-
dromen op de enkel, voet en/of  tenen hebben. Wij 
horen regelmatig dat mensen met HME/MO nog al 
eens lange zoektochten achter de rug hebben om hun 
voetproblemen te kunnen oplossen. Via steunzolen, 
orthesen of  andere zooltjes wordt dan eindelijk de stap 
gezet om orthopedische schoenen aan te meten. 
Maar wanneer is wat verstandig? Wat kan de podothe-
rapeut betekenen en wat de orthopedisch schoenma-
ker? 

Pieter Kouwenberg heeft veel ervaring als orthopedisch 
schoenmaker. Hij werkt veel met o.a. revalidatieartsen, 
orthopeden, sportartsen en podotherapeuten. 
Annelies heeft veel ervaring als podotherapeute en 
heeft voorheen ook samengewerkt met Pieter Kouwen-
berg. 

OpgAvEFOrMuLiEr Op 
pAgiNA 23
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workshop 4 
Sport en spel voor volwassenen 
o.l.v. Koen Zijlstra, bewegingsagoog Revalidatie 
Friesland
Meer informatie over Koen Zijlstra kunt u lezen onder 
de workshop zwemmen J1 en J3 bij de kinderen.
Tijdens eerdere lotgenotendagen hebben we meerdere 
malen workshops georganiseerd voor Sport en Spel. 
Maar dat was altijd voor de kinderen. Dit jaar willen we 
volwassenen kennis laten maken met sport en spel. Als 
u ook kennis wilt maken wat sport en spel voor u zou 
kunnen betekenen, dan bent u van harte uitgenodigd 
om mee te doen aan deze workshop.

workshop 5 
Wat kan MEE betekenen voor volwassenen met 
HME/MO en kinderen met HME/MO en hun 
ouders?
o.l.v. twee medewerkers van MEE-Nederland. 
(Bij het ter perse gaan van deze Newsflash waren 
hun namen nog niet bekend.)
MEE ondersteunt iedereen met een beperking, ook 
met lichamelijke beperkingen. Bij MEE kunnen cliën-
ten, opvoeders, familieleden, verzorgers en vertegen-
woordigers terecht met vragen en verzoeken om advies 
of  ondersteuning. MEE wijst de weg in de wirwar van 
regelingen, procedures en instanties. De activiteiten 
van MEE richten zich op het vergroten van de zelfred-
zaamheid zodat cliënten actief  kunnen deelnemen aan 
de samenleving. MEE werkt onafhankelijk van zorg-
aanbieders en instanties. Voor ondersteuning van MEE 
is geen verwijzing of  indicatie nodig en de diensten van 

MEE zijn gratis. Er is altijd een MEE-organisatie in de 
buurt, maar MEE komt waar nodig of  gewenst, ook op 
huisbezoek.
De workshop is er op gericht dat u wordt geïnformeerd 
over wat MEE kan bieden voor mensen met HME/
MO. Er zal ook een informatietafel in de hal ingericht 
worden met allerlei informatie over MEE.

kOM OOk NAAr dE 
tWAALFdE 

HME/MO LOtgENOtENdAg

ZAtErdAg 6 juNi 2009
10.30-16.00 uur

MytyLScHOOL AriANE dE rANitZ
iN utrEcHt - kOM OOk!
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OpgAvEFOrMuLiEr 12E HME/MO-LOtgENOtENdAg ZAtErdAg 6 juNi 2009
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*

Opmerkingen

1e keuze nr.

2e keuze nr.

3e 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?
 
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 23 mei 2009 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 23 mei 2009 overmaken naar:
Rekeningnr. 4338569
t.n.v. SPO-HME Lotgenotengroep te Westervoort
o.v.v. Lotgenotendag en duidelijk voorzien van naam en adres.

Let op: Bij annulering binnen 14 dagen voor de lotgenotendag vindt geen restitutie plaats!

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

Aantal kinderen : ______________

Leeftijd kinderen : ______________
(kinderen van 7 jaar en ouder kunnen 
deelnemen aan het reguliere programma, 
gaarne hieronder keuzes aangeven)
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dNA-diAgNOStiEk 
Bij HME/MO  

Het is momenteel goed mogelijk om erfelijkheidson-
derzoek naar HME/MO te laten verrichten. Hierbij 
kan door middel van het onderzoeken van het DNA 
uit een bloedmonster de diagnose HME/MO beves-
tigd worden. 
Hiervoor dient u een verwijzing te hebben van uw 
huisarts of  orthopedisch chirurg. U kunt dan een 
afspraak maken met het regionaal erfelijkheidscentrum 
bij u in de buurt. HME/MO is een autosomaal domi-
nante aandoening en hierover kunt u daar alle informa-
tie krijgen. Ook kunt u hier terecht voor gesprekken 
over de erfelijkheidsaspecten van de HME/MO.
Bij dit regionale erfelijkheidscentrum wordt een 
bloedmonster afgenomen en dit wordt dan opgestuurd 
naar het DNA-laboratorium van de Stichting Klinisch 
Genetisch Centrum in Leiden. Hier wordt alle DNA-
diagnostiek naar HME/MO voor Nederland uitge-
voerd. De uitslag van het DNA-onderzoek kunt u na 
ongeveer 3 maanden verwachten. 
Mocht u algemene vragen hebben over de uit te voeren 
DNA-diagnostiek in Leiden, dan kunt u hiervoor het 
algemene telefoonnummer van het DNA-laboratorium 
in Leiden bellen. Dat is: 071-5276082

ErkENNiNg ANBi

Eind 2008 heeft de SPO, en daarmee ook de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep, de erken-
ning gekregen als organisatie die valt onder het 
register van Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

Dit is belangrijke informatie voor mensen of  or-
ganisaties die een donatie of  een gift willen doen 
aan de SPO of  een van haar lotgenotengroepen.
Dit kan misschien aanleiding voor u zijn om nu 
toch die gift of  donatie te doen die u al eerder 
van plan was. De gift of  donatie valt dan in ieder 
geval formeel als gift onder de aftrekpost van de 
belastingopgave.

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

AdrESWijZigiNgEN EN MutAtiES 

dOOrgEvEN
Denkt u bij verhuizing aan het tijdig doorgeven van uw 
adreswijziging?
Onbestelbare poststukken worden door de TNT aan 
de Lotgenoten Contactgroep retour gezonden en wij 
zullen genoodzaakt zijn uw gegevens uit onze bestan-
den te verwijderen als wij u niet meer kunnen traceren. 
Wij zouden het zeer betreuren dat u hierdoor van onze 
informatie verstoken zou blijven. Dit geldt voor zowel 
de SPO als de HME/MO-groep.

HME/MO E-MAiLgrOEp

De HME/MO Lotgenoten Contactgroep kent een 
e-mailgroep. In deze groep vinden over en weer 
uitwisselingen plaats van allerlei ervaringen rondom 
HME/MO. Merendeel van ouders met kinderen met 
HME/MO, maar ook van volwassenen die zelf  al een 
lange weg achter de rug hebben met het hebben van 
HME/MO, of  zelfs voor het eerst geconfronteerd 
worden met HME/MO. Allen vinden veel herkenning 
en erkenning van allerlei zaken die met HME/MO 
gepaard gaan. 
Daarmee is er een grote diversiteit aan vragen, tips en 
ervaringen ontstaan, die met andere leden gedeeld kan 
worden. Of  het nu ziekenhuisopnames betreft, om-
standigheden over werk, of  gewoon even je hart willen 
luchten over de dagelijkse beslommeringen rondom 
HME/MO, het kan allemaal binnen de e-mailgroep. 

Bent u nog geen lid, maar lijkt het u ook prettig om in 
een besloten groep met anderen op basis van respect 
en vertrouwen ervaringen te delen rondom HME/MO, 
dan bent u van harte welkom! Volwassenen kunnen 
zich aanmelden via het e-mailadres: 
HME-Lotgenoten-owner@yahoogroups.com

Wilt u meer informatie over uw kind in het zie-
kenhuis, dan kunt u terecht bij het volgende adres:

Kind en Ziekenhuis, Korte Kalkhaven 9
3311 JM Dordrecht Tel: 078-614 63 61

e-mail: info@kindenziekenhuis.nl
website: www.kindenziekenhuis.nl


