
HME-MO Vereniging Nederland 
voor mensen met Hereditaire Multiple Exostosen/
Multiple Osteochondromen en hun relaties

Van de redactie
Een ‘gewone’ lotgenotendag stond er dit jaar op het 
programma. Maar dat betekent niet dat het een saaie 
dag is geworden. Er was een interessante inleiding, de 
verschillende workshops werden goed bezocht en als 
klap op de vuurpijl was er een heuse rap over HME/
MO. Een aantal jongeren heeft hem gemaakt en als 
afsluiting laten horen en zij werden met een groot ap-
plaus beloond.
Verder werd onze informatie-DVD gepresenteerd. 
Deze heeft veel tijd en inspanning gekost, maar dat 
heeft geresulteerd in een unieke informatiebron over 
HME/MO en alles wat daarmee te maken heeft.
De verslagen van de inleiding en de workshops kunt u 
elders in deze Newsflash lezen. Ook over de regiobij-
eenkomsten leest u deze Newsflash.
In het ‘hart’ is weer de Kidskrant te vinden, vol met 
zaken speciaal voor de jeugd. Creatievelingen onder 
hen mogen daar trouwens nog steeds een bijdrage aan 
leveren…
Het bestuur doet verslag haar belangrijkste activiteit 
van de afgelopen weken: het oprichten van de HME-
MO Vereniging Nederland. Dit omdat, zoals velen 
van u al hebben kunnen lezen, de Stichting Patiënten-
belangen Orthopedie per 1 januari 2010 opgeheven 
wordt. De details hierover worden verderop in de blad 
beschreven.
Diverse andere zaken worden nog besproken, waar-
onder het voorstellen van de nieuwe nurse-practioner 
van het OLVG, de wachtlijstproblematiek bij datzelfde 
OLVG en de ontvangst van een gift, ditmaal van het 
bedrijf  HZPC in Joure. We wensen u veel leesplezier.
En omdat deze Newsflash vlak voor de feestdagen 
verschijnt wensen wij u bovendien gezellige feestdagen 
en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe.

De redactie
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COLuMN
Van de drup in de regen
In 2006 is na veel soebatten het Nederlandse stelsel van zorgver-
zekeringen ingrijpend vernieuwd. Doel daarvan was verzekerden 
maatwerk te kunnen bieden en via marktwerking de tot dan toe 
snel stijgende kosten van medische zorg (en daarmee de subsidie-
ring door de overheid) een halt toe te roepen. 
Sedertdien worden verzekerden jaarlijks uitgedaagd kritisch 
naar hun ziektekostenverzekeringen (met name de aanvullende 
verzekeringen) te kijken. In de tussentijd worden de dekkingen 
in het standaardpakket minder en gaan premies (de kosten van 
het standaardpakket zijn sedert eind 2006  gemiddeld met 30% 
gestegen) en eigen-risico (nu al € 165,- per verzekerde per jaar) in 
snel tempo omhoog. Je moet daarbij goed opletten, want als je al 
een paar jaar in naam dezelfde aanvullende polis bij een bepaalde 
verzekeraar hebt lopen is de kans groot dat de voorwaarden fors 
zijn gewijzigd.  
In feite wordt van de argeloze verzekerde het onmogelijke ver-
wacht: 
1) Inschatten welke en hoeveel zorg verzekerde en niet te verge-
ten de medeverzekerden komend jaar nodig hebben. 
2) Vergelijken van de ingewikkelde voorwaarden van de (tiental-
len) polissen die verzekeraars aanbieden, en 
3) De uitkomsten van de eerste twee taken combineren met de 
wildgroei aan kortingsregelingen die inmiddels worden aangebo-
den. 
Inmiddels hebben ook op het gebied van zorgverzekering verge-
lijkingssites (zoals kiesbeter.nl, zorgkiezer.nl, verzekeringssite.nl 
en independer.nl) hun intrede gedaan teneinde de consument te 
helpen de juiste keuze te maken. Echter, gezien de resultaten van 
een onlangs uitgevoerd testje door het tv-programma TROS Ra-
dar, blijkt dat ook zij er niet uitkomen: de vergelijkingssites tonen  
voor eenzelfde potentiële klant alle een andere voorkeur, waarbij 
de verschillen oplopen tot honderden euro’s op jaarbasis.  
Omdat het maken van de juiste keuze een nagenoeg onmogelijke 
taak is, is het niet vreemd dat slechts weinig verzekerden (minder 
dan 10%) geneigd zijn van verzekeraar te switchen en verzeke-
raars rustig door kunnen gaan met het uitkleden van het stan-
daardpakket en het verhogen van de premies en dit alles gesteund 
door de overheid. Waar dit type marktwerking toe kan leiden 
kun je zien in de VS: geen ander zogenaamd ontwikkeld land ter 
wereld telt zoveel onverzekerden (te duur). Tegelijkertijd wordt er 
per hoofd van de bevolking nergens zoveel betaald  aan zorgver-
zekeringen als in de VS. De winsten van de zorgverzekeraars zijn 
daartegen gigantisch. Een compleet ander beeld levert buurland 
Canada, waar geen sprake is van marktwerking. Sterker nog: in 
Canada bestaan zelfs geen ziektekostenverzekeraars; de zorg voor 
iedereen wordt betaald uit belastingen en de totale kosten voor 
gezondheidszorg zijn veel lager.
Hoe lang moet het nog duren voordat in Nederland duidelijk 
wordt dat het pas enkele jaren geleden geïntroduceerde zorgstelsel 
hopeloos faalt en ons van de drup in de regen heeft doen belan-
den? We willen hier toch geen Amerikaanse toestanden, of  toch?

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

HME-MO Vereniging Nederland in oprichting
Dit is het laatste stukje van het bestuur van de HME/
MO Lotgenoten Contactgroep! Het zal u niet ontgaan 
zijn: onze moederorganisatie, de Stichting Patiëntenbe-
langen Orthopaedie (SPO) stopt per 2010 met al haar 
activiteiten. 
Mensen die bij de SPO aangesloten zijn hebben 
hierover een brief  ontvangen. Deze brief, getekend 
door voorzitter Pieter Clifford, hebben wij achter deze 
bestuursrubriek in deze Newsflash opgenomen. 
Met het einde van de SPO komt er ook een einde aan 
de HME/MO Lotgenoten Contactgroep als onderdeel 
van de SPO. Maar natuurlijk blijven we wel bestaan, 
maar in een andere opzet. Wij zullen ons verzelfstandi-
gen en hebben op 7 november jl. met een aantal leden 
een vereniging opgericht met de naam de HME-MO 
Vereniging Nederland. Op 9 december zijn de statuten 
getekend en worden we ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ook kunnen we nu een eigen bankreke-
ning openen.

Toen wij in 1998 de eerste lotgenotenbijeenkomst orga-
niseerden hadden we het idee dat we als groep niet of  
nauwelijks een zelfstandig bestaan op zouden kunnen 
bouwen. We kozen de veilige weg door ons als groep 
aan te sluiten bij de SPO. De SPO was onze rechtsper-
soon en onder de paraplu van de SPO hebben we kun-
nen bouwen aan een gedegen patiëntenorganisatie. We 
hebben ruim 11 jaar belangrijk werk kunnen verrichten 
op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting, be-
langenbehartiging en onderzoek. In al die jaren hebben 
we ook een hechte achterban van lotgenoten weten te 
verzamelen.
We hebben inmiddels ons bestaansrecht bewezen.

Sinds het bekend worden van het einde van de SPO 
heeft het HME-MO bestuur, hard gewerkt aan het op-
stellen van brieven, aanmeldingsformulieren, statuten, 
reglementen etc. Inmiddels hebben velen van u zich als 
lid of  donateur bij ons aangemeld en daar zijn wij erg 
blij mee. Dat stelt ons in staat om in 2010 de Vereni-
ging verder uit te bouwen en voor 2011 subsidie aan te 
vragen.

Op zaterdag 16 januari a.s. is de eerste Algemene 
Ledenvergadering. Deze zullen we houden vanaf  10.30 
uur in gebouw De Schakel in Nijkerk, ook goed bereik-
baar met de trein. Iedereen die zich als lid heeft aange-
meld ontvangt hiervoor persoonlijk een uitnodiging.
Mocht u zich nog niet aangemeld hebben als lid, dan 
verzoeken wij u vriendelijk om dit z.s.m. te doen. Het 
aanmeldingsformulier vindt u op pagina 6 van 
deze Newsflash en is tevens te downloaden op 
onze website www.hme-mo.nl.
Na het voldoen van uw bijdrage krijgt u kosteloos de 
informatie DVD over HME-MO toegezonden (één 
exemplaar per huishouding).

Bestuurs- en Kerngroepzaken
Bestuurslid John Ruiter heeft onlangs te kennen gege-
ven dat hij wegens drukke werkzaamheden graag een 
stapje terug wil doen en daarom terugtreedt uit het 
bestuur. John was als bestuurslid o.a. verantwoordelijk 
voor de communicatie en hij was tevens eindredacteur 
van de Newsflash. Gelukkig blijft John wel kern-
groeplid en redacteur van de Newsflash, zodat hij nog 
steeds betrokken is en wij van zijn journalistieke kennis 
gebruik kunnen blijven maken.
Anja Posthuma neemt vanaf  heden de taak van eind-
redacteur voor haar rekening. Ze was al als redactielid 
betrokken bij de totstandkoming van de Newsflash 
maar breidt haar taak op deze wijze uit. Wij wensen 
haar daarbij veel succes, maar vooral ook veel plezier.

Helaas hebben de kerngroep- en bestuursleden het 
afgelopen jaar veel met ziekte en ongemak te maken 
gehad. Vanaf  deze plaats willen wij nogmaals iedereen 
veel sterkte wensen met zijn/haar eigen persoonlijke 
situatie.
Gelukkig was er ook goed nieuws: Tanja Eisinga 
(jeugdcommissie) beviel op 23 juli jl. van zoontje Finn. 
Ook vanaf  hier de hartelijke felicitaties voor de nieuw-
bakken papa en mama.
De huidige bestuursleden Jan de Lange, Ester Voorn 
en Marion Post hebben zich bereid verklaard om sa-
men het oprichtingsbestuur te vormen.
Jan stelt zich in tegenstelling tot eerdere berichten de 

Voorzitter Jan de Lange, secretaris Marion Post en penningmees-
ter Ester Voorn ondertekenen op het notariskantoor de oprich-
tingsacte van de HME-MO Vereniging Nederland. 
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eerstkomende jaren beschikbaar als voorzitter van de 
nieuwe vereniging. Uiteraard zijn we hier heel erg blij 
mee. De vacature van voorzitter is dus ingetrokken. In 
de eerste Algemene Ledenvergadering op 16 januari a.s. 
zal het bestuur definitief  gekozen moeten worden.

Regiobijeenkomsten
In de Week van de Chronisch Zieken hadden we in 
drie verschillende plaatsen regiobijeenkomsten geor-
ganiseerd, te weten in Leek (noord), Nuenen (zuid) en 
Almere (west). De eerste twee bijeenkomsten werden 
goed bezocht en de verslagen hiervan vindt u verderop 
in deze Newsflash.
In het westen en midden van het land wil het echter 
maar niet lukken. Al enkele jaren stranden onze pogin-
gen omdat er simpelweg geen aanmeldingen zijn. Wat 
daar de reden van is weten wij niet. Hebt u suggesties, 
dan horen wij dat graag. Wellicht zal er volgend jaar wel 
weer een bijeenkomst in het oosten plaatsvinden.

Andere activiteiten
Andere activiteiten stonden door alle oprichtingswerk-
zaamheden noodgedwongen op een laag pitje. Toch 
gaan we onvermoeibaar verder en staat er natuurlijk 
ook in 2010 een lotgenotendag op het programma. 
We zijn inmiddels met de voorbereidingen hiervan van 
start gegaan. Zaterdag 29 mei 2010 hopen wij u allen 
weer te mogen begroeten.

Helaas zijn er ook zaken bij ingeschoten. We wilden 
een leuke dag organiseren voor jonge lotgenoten van 
ca. 16-26 jaar. Maar door alle genoemde zaken m.b.t. 
ziekte en de verzelfstandiging is dat er helaas niet van 
gekomen. Wij hopen dat dit later nog opgepikt kan 
worden.

OLVG
Ook de lange wachtlijst voor operaties in het OLVG 
heeft onze aandacht. We zijn in contact getreden met 
de Raad van Bestuur en hopen u hierover binnenkort 
meer te kunnen vertellen. Enige achtergrondinformatie 
leest u op pagina 7.

Nieuwe toekomst
Rest ons nog om de huidige en oud-bestuursleden en 
medewerkers van de SPO te bedanken voor de jaren-
lange fijne samenwerking.
Wij gaan een nieuwe toekomst tegemoet. We zien dat 
als positieve kans en uitdaging. Doet u mee?

Het bestuur,
Jan de Lange, voorzitter
Marion Post, secretaris
Ester Voorn, penningmeester

giFt ONtVANgEN EN 
StANd VAN ZAkEN 

FiNANCiëN

Wij waren zeer verrast toen wij recent op onze 
bankrekening € 2000,- ontvingen. Het was voor 
ons in eerste instantie een raadsel wie ons dit had 
geschonken. We kwamen er achter dat het ging 
om het bedrijf  HZPC. Een bedrijf  voor poot- en 
consumptieaardappelen in Joure. We hebben dit 
bedrijf  een mailtje gestuurd om te achterhalen hoe 
het zat. Het mysterie werd ontrafeld toen Tine 
Torensma uit Oosternijkerk, aangesloten bij ons, 
belde met de mededeling dat HZPC haar werk-
gever is. Dit bedrijf  heeft de gewoonte om rond 
kerst altijd aan 5 goede doelen een bedrag van € 
2000,- te schenken. Tine had de HME/MO-groep 
genomineerd en wij zijn dus uitgekozen .We zijn 
Tine natuurlijk zeer dankbaar voor het feit dat zij 
aan ons heeft gedacht. Maar bovenal het bedrijf  
HZPC  dat uiteraard een bedankbrief  van ons zal 
ontvangen..
We zijn erg blij met de giften/donaties die wij 
regelmatig krijgen. Zeker nu wij een eigen vereni-
ging zijn en voor 2010 nog geen subsidie krijgen 
van het Fonds PGO. Dit fonds, onderdeel van het 
ministerie van VWS, is belast met het verzorgen 
van de subsidies aan Patiënten-, Gehandicapten- en 
Ouderenorganisaties. Wij hebben al een gesprek 
gehad met een subsidieadviseur van dit fonds en 
uitgelegd hoe onze situatie is. Zij hebben ons al 
erkend als categorale patiëntenorganisatie en wij 
kunnen voor 2011 subsidie aanvragen. Voor 2010 
is dit helaas niet meer mogelijkheden. Gelukkig 
hebben we de afgelopen tijd zuinig aan gedaan en 
zal het wel lukken om zonder dit PGO-fonds, maar 
met uw contributie en enkele giften en donaties de 
kosten voor 2010 te dekken. 
De SPO was een ANBI-erkende organisatie. ANBI 
staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Met 
deze erkenning kunnen mensen deze giften ver-
antwoorden aan de belasting. Nu deze erkenning 
vervalt vanwege het opheffen van de SPO  zullen 
we zelf  deze erkenning moeten aanvragen. We ho-
pen dit zo snel mogelijk te kunnen doen. Zodra wij 
de ANBI-erkenning hebben, is deze met terugwer-
kende kracht geldig vanaf  de datum van oprichting 
van de Vereniging. Dat is dus 9 december 2009. 
Goed om te weten voor degenen die overwegen 
een gift/donatie te geven.

Het bestuur
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NA tWiNtig jAAr EiNdE ACtiVitEitEN VAN 
StiCHtiNg pAtiëNtENBELANgEN OrtHOpAEdiE

Geachte heer, mevrouw,
Op 18 mei 1989 werd de Stichting Patiëntenbelangen 
Orthopaedie (SPO) opgericht om mensen met orthopedische 
klachten te helpen. In de afgelopen twintig jaar groeide de 
SPO met de steun van deskundigen uit het vakgebied en 
vele enthousiaste vrijwilligers uit tot een organisatie, die de 
weg kent binnen de orthopedische zorg. De SPO onderzocht 
welke rol ziekenhuizen, medisch specialisten, verzekeraars en 
de politiek spelen in de noodzakelijke zorg rond de patiënt. 
De stichting behartigt aan de hand van die bevindingen de 
belangen van alle mensen die op enig moment in hun leven 
orthopedische zorg nodig hebben.

De SPO werd lid van het samenwerkingsverband van 
(koepels van) patiëntenorganisaties, de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (NPCF). De stichting gaf  regelmatig 
het magazine Beter in Beweging uit en verspreidde folderma-
teriaal in een tijd dat dit nog niet door anderen werd gedaan. 
De SPO heeft zich laten zien op jaarvergaderingen van de 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) alsook op 
de 50+ Beurzen en heeft zich waar mogelijk gemanifesteerd. 
De stichting heeft de HME/MO lotgenotengroep onder haar 
vleugels genomen en vertegenwoordigers afgevaardigd naar de 
CRAZ (de landelijke CliëntenRaad Academische Zieken-
huizen), de protocollencommissie van de NOV en andere. De 
SPO heeft daarnaast patiëntentevredenheidsonderzoeken laten 
uitvoeren.

Tijden veranderen. Steeds meer mensen krijgen voldoende 
informatie van de behandelend orthopeed en het ziekenhuis of  
zoeken informatie via internet. Vooral mensen met een tijde-
lijk orthopedisch probleem blijken nauwelijks tot geen behoefte 
te hebben aan een patiëntenorganisatie. Veel mensen realise-
ren zich onvoldoende dat een patiëntenorganisatie een vuist 
kan maken als het gaat om wijzigingen in politiek beleid of  
andere zaken die de kwaliteit van leven van patiënten kunnen 
beïnvloeden. Cijfers wijzen uit dat nog geen drie procent van de 
mensen die een orthopedische behandeling ondergaan, contact 
zoekt met de SPO. Het is jammer dat de SPO niet meer voor 
de resterende orthopedisch patiënten heeft kunnen betekenen.

Ook het opnemen van de verschillende gespecialiseerde belan-
gengroepen in de SPO met het doel kennis te delen, samen 
te werken en samen sterk te staan, heeft niet de gehoopte 
symbiose opgeleverd. Daarnaast heeft de SPO onvoldoende 
medewerking van professionals gekregen bij het verzamelen 
van keuzeondersteunende gegevens, terwijl dit de basis is voor 
een goede patiëntenondersteuning. Klaarblijkelijk bestaat er 
niet voldoende behoefte aan een overkoepelende orthopedische 
belangenorganisatie, zowel van de kant van (tijdelijk) orthope-
disch patiënten als vanuit de professionele kant.

Met dit gegeven in handen heeft het bestuur na lang wikken en 
wegen moeten besluiten de SPO op te heffen. Helaas is het niet 
gelukt voldoende patiënten en andere belanghebbenden aan de 
SPO te binden om zo een stevige positie in de belangenbeharti-
ging te realiseren. Dat is heel jammer, maar de werkelijkheid 
heeft ons ingehaald. De bestaande orthopedische patiëntenorga-
nisaties en koepels als de NPCF en andere organisaties zullen 
de belangen van de orthopedische patiënt blijven behartigen.
De HME/MO Lotgenoten Contactgroep, onderdeel van de 
SPO, zal verzelfstandigen. Zo blijft er toch nog een deel van de 
SPO voortbestaan.

Namens het Bestuur en de Raad van Toezicht

Pieter Clifford, voorzitter SPO

P.S. Na 1 januari 2010 kunt u nog enkele maanden op 
www.patientenbelangen.nl terecht. Het bureau is tot Kerst 
2009 op de gebruikelijke openingstijden bereikbaar.



Hereditaire Multiple Exostosen - Multiple Osteochrondromen
Vereniging Nederland
opgericht per 9 december 2011

Aanmelding HME-MO Vereniging Nederland

Naam *

Adres *

Postcode + woonplaats *

Telefoon *

E-mailadres

Ik meld me aan als af te schrijven bedrag per jaar
O	 lid	(zie	ook	A)	 	 	€	25	(minimum	bijdrage)	 	 		€	50
	 	 	 	€	40	 	 	ander	bedrag,	nl.	€	______
O	 donateur	(zie	ook	B)	 donatie	€	______										per	jaar								eenmalig

en	machtig	hiermee	de	HME-MO	Vereniging	Nederland	om	de	jaarlijkse	bijdrage	door	middel	van	automatische	incasso	
van	mijn	rekening	af	te	schrijven.	(Als	u	geen	gebruik	maakt	van	de	automatische	incasso	ontvangt	t.z.t.	een	nota.)	

A)	Aanvullende	informatie	leden	(graag	aankruisen	wat	van	toepassing	is):
O Zelf HME-MO-patiënt
O	 Eerstelijnsverwantschap	met	HME-MO-patiënt	(ouders,	zoon,	dochter)
O	 Tweedelijnsverwantschap	met	HME-MO-patiënt	(broer,	zus,	opa,	oma)

Naam 1e gezinslid met HME-MO geb.datum

Naam 2e gezinslid met HME-MO geb.datum

Naam 3e gezinslid met HME-MO geb.datum

Naam	4e	gezinslid	met	HME-MO geb.datum

B)	Aanvullende	informatie	donateurs	(graag	aankruisen	wat	van	toepassing	is	en	aanvullen)

O Andere relatie tot de HME-MO-patiënt 	_______________________________________________________________

O	 Beroepsmatige	interesse	 	_______________________________________________________________

O	 Anders,	nl.:	 	_______________________________________________________________

Alles	ingevuld?	Wilt	u	dan	dit	formulier	insturen	naar	onderstaand	adres?	N.B.	vergeet	uw	handtekening	niet!
Of	vul	dit	formulier	in	op	de	website	www.hme-mo.nl.	

Secretariaat:	HME-MO	Vereniging	Nederland,	Geert	Lammertslaan	8,	8421	RT	Oldeberkoop
Tel.nr.	0516-45	17	60		-		www.hme-mo.nl		-		info@hme-mo.nl

 * verplichte invoervelden

	**	verplichte	invoervelden	bij	automatische	incasso

Bankrek.nr.	**

Ten name van ** Woonplaats	**

Datum	* Handtekening *

12-09



Newsflash najaar 2009 HME-MO Vereniging Nederland 7

LANgE WACHttijdEN OpErAtiES OLVg
de laatste maanden kwamen er steeds meer klachten over de lange wachttijden voor operaties 
van HME/MO-patiënten (kinderen en volwassen) in het Onze Lieve Vrouwe gasthuis (OLVg) in 

Amsterdam. Met name voor kinderen is een wachttijd van een jaar niet acceptabel.

Hierover hebben wij ook 
contact gehad met de be-
trokkenen. Verbetering kon 
ondanks hun medewerking en 
inzet echter nog niet bereikt 
worden. Wij hebben verschil-
lende mensen gevraagd om 
hun concrete klachten over 
de wachttijd aan ons kenbaar 
te maken. Op maandag 1 
december jl. is er een gesprek 
geweest in het OLVG met 
dr. Ham en de nurse practio-
ner/verpleegkundig specialist, 
Annabet Groeneveld. Ook 
met het medisch hoofd van de 
afdeling orthopaedie van het 
OLVG, dr. De Meulemeester.
Afgesproken is dat de huidige wachtlijst wordt geëvalu-
eerd. De ingebrachte klachten worden hier uiteraard bij 
meegenomen. Er zal concreet gewerkt worden aan het 
oplossen van het probleem.
Verder is afgesproken dat de nurse practioner, Annabet 
Groeneveld, telefonisch spreekuur gaat houden.
Bij haar kunnen alle klachten en vragen aan de orde 
gesteld worden. Zij zal haar uiterste best doen om u
een antwoord te geven. Voor meer informatie hierover 
verwijzen wij u graag naar het interview met haar elders
in deze Newsflash.

Raad van Bestuur
Maar bovenal willen wij onze klachten en zorgen 
neerleggen bij de Raad van Bestuur van het OLVG. 
Kern van ons probleem is dat er in het OLVG inmid-
dels de grootste praktijk voor HME/MO-patiënten is 
opgebouwd, maar liefst 300 patiënten. Daar zijn we erg 
blij mee, want daarmee is ook de expertise opgebouwd 
en dat komt ons als patiënten ten goede. We willen im-
mers de beste zorg die we kunnen krijgen. Wij blijven 
er overigens naar streven dat er in het land meer centra 
ontstaan die zich meer richten op en specialiseren in 
HME/MO.

Het aantal van 300 patiënten met HME/MO is relatief  
een zeer groot aantal bij deze zeer zeldzame aandoe-
ning. Theoretisch zouden er in Nederland 320 patiën-
ten met HME/MO zijn, uitgaand van 1 op 50.000 ge-
vallen. Wij denken echter gezien de cijfers, o.a. door de 

grote populatie bij het onderzoek naar de gevolgen van 
HME/MO, dat er in Nederland ongeveer 600 mensen 
met HME/MO zijn. Maar daarmee kan inmiddels wel 
gesproken worden over een zogenaamde topreferentie 
voor het OLVG voor HME/MO. Dit schept niet alleen
verwachtingen bij de patiënten maar ook verplichtingen 
bij de leiding van het ziekenhuis.

Uitbreiding bepleit
Wij menen dat de capaciteit voor het opereren bij men-
sen met HME/MO gewoon onvoldoende is op dit mo-
ment. Wij zullen dan ook pleiten voor een uitbreiding 
van deze capaciteit. Er is een uitgebreide brief  naar de 
Raad van Bestuur gestuurd. De medewerkers van Or-
thopedie die wij hebben gesproken stonden achter deze 
brief  aan de Raad van Bestuur. Wij hebben in deze 
brief  onze klachten en zorgen verwoord en gevraagd 
om een onderhoud met hen over deze problemen. 

Mocht u na uw contacten met het OLVG klachten 
hebben over deze wachttijd of  andere zaken dan ver-
nemen wij dit graag. Wij zeggen u toe hier dan ook snel 
werk van te maken.
Een kortere wachttijd is voor kinderen maar sowieso 
voor alle mensen die geopereerd moeten worden - 
omdat ze vaak ook voortdurend pijn hebben - echt een 
noodzaak.
Wij hopen dat er snel verbetering kan komen in deze 
situatie.

Het bestuur.
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aandachtsgebied HME/MO. Een introductie.

Annabet is één van de drie verpleegkundig specialisten 
Orthopedie die per 1 augustus hun studie hebben afge-
rond. Ze neemt het aandachtsgebied HME/MO over 
van haar collega Eelke Lemmens (zie Nieuwsflash nr. 
17). Eelke heeft onder andere stroomlijning gebracht 
in de afspraken voor verschillende afdelingen van het 
OLVG met name voor HME/MO-patiënten die van 
ver naar dit ziekenhuis komen. 
“Ik heb affiniteit met patiënten met een chronische 
aandoening. Als gevolg van pijn en lichamelijke be-
perkingen heeft HME/MO een grote impact op het 
dagelijkse leven van deze patiënten. Daarnaast zijn veel 
ouders bezorgd over de lichamelijke ontwikkeling van 
hun kind”, vertelt Annabet.
Wekelijks kan Annabet vier uur besteden aan (patiënten 
met) HME/MO. Ze zal daarvoor in principe de don-
derdagochtend gebruiken. Een aantal ochtenden heeft 
ze tijdens spreekuren op de poli over de schouders van 
dr. Ham meegekeken. “Dat is om een beter beeld van 
de aandoening te krijgen en om te zien wat er bij de 
patiënten en dan met name kinderen leeft”, licht ze toe.

Praktische vragen
De komende periode wordt haar takenpakket op de 
poli verder ingevuld. Het is haar bedoeling om dr. 
Ham enigszins te ontlasten, zodat hij zich nog meer 
op het zien van HME/MO-patiënten kan richten. “Ik 
ga me onder meer richten op het beantwoorden van 
praktische vragen rondom HME/MO, bijvoorbeeld 

over fysiotherapie of  de nazorg na een behandeling. Ik 
voer daarover natuurlijk wel eerst ruggespraak met dr. 
Ham.”
In het verlengde daarvan neemt ze ook een telefonisch 
spreekuur voor haar rekening (zie kader). Annabet: 
“Een grote wens van velen is een verkorting van de 
wachtlijst voor een operatie in het OLVG. De afdeling 
Orthopedie van het OLVG heeft veel bovenregionale 
specialismen en bezet daardoor al een relatief  groot 
deel van de OK-capaciteit van het ziekenhuis.”
Ze vervolgt: “Een bijkomstigheid is dat veel HME/
MO-operaties complex zijn en dr. Ham vaak assistentie 
nodig heeft van een andere medisch specialist. De com-
binatie - twee medisch specialisten op één operatieka-
mer die vaak ook langer beschikbaar moet zijn – maakt 
het plannen nou eenmaal lastig”, aldus Annabet. 
Om patiënten evenwel een betere indicatie van de 
wachttermijn te geven, gaat ze samen met dr. Ham een 
jaarplanning opstellen. “Verder wil ik een luisterend oor 
bieden aan iedereen die vragen heeft over de wacht-
tijden of  over andere vraagstukken. Helaas mag ik me 
niet met de planning van het ziekenhuis bemoeien, 
maar gelukkig vinden sommige mensen het gewoon al 
prettig om te worden gehoord.”

John Ruiter

EVEN VOOrStELLEN: ANNABEt grOENEVELd,
VErpLEEgkuNdig SpECiALiSt HME/MO

Het merendeel van de HME/MO-patiënten bezoekt het Onze Lieve Vrouwe gasthuis in Amster-
dam, waar orthopedisch chirurg dr. S.j. (john) Ham de behandeling van deze medische aandoe-

ning als specialisme heeft. Voortaan kunnen patiënten in dit ziekenhuis ook te maken krijgen 
met Annabet groeneveld. Zij is sinds kort nurse practitioner/verpleegkundig specialist met als 

Met het HME/MO-spreekuur…
Elke donderdag van 11 tot 12 uur bezet Annabet 
Groeneveld, nurse practitioner/verpleegkundig 
specialist Orthopedie, het wekelijkse spreekuur 
voor HME/MO-patiënten van het Onze Lieve 
Gasthuis in Amsterdam. (Ouders en partners van) 
HME/MO-patiënten kunnen hier terecht met alle 
medische en praktische vragen over deze aandoe-
ning. Annabet zal de vragen beantwoorden, indien 
gewenst na overleg met dr. S.J. Ham. Het telefo-
nisch spreekuur is te bereiken via het algemene 
nummer van het OLVG: tel. 020-5999 111. Vraag 
naar seinnummer 44 5 77.
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dEELNEMErS ONdErZOEk gEZOCHt

in september hebben wij een oproep gedaan om mee te doen aan een onderzoek bij mensen 
met HME/MO. Het betreft een onderzoek in het AMC bij de afdeling Vasculaire geneeskunde.

Er wordt gezocht naar mensen die HME/MO hebben 
en waarvan een mutatie bekend is of  die bereid zijn om 
hier onderzoek naar te doen. 
Verder is men op zoek naar de broer of  zus van de de-
gene die meedoet, om ook mee te doen. Het mooiste is 
dus als u zich met z’n tweeën meldt voor dit onderzoek 
maar individuele aanmeldingen zijn zeker welkom.

Meer details over HME/MO
Het doel is om te onderzoeken of  de mutaties ook 
veranderingen aanbrengen in de bloedvaten en de 
aanmaak van insuline. Dit onderzoek, het zogenaamde 
BEEM-onderzoek, is een onderdeel van een veel groter 
internationaal onderzoek naar de gevolgen van derge-

lijke mutaties. We hopen dat door dit onderzoek weer 
meer duidelijkheid komt over de details bij mensen met 
HME/MO.
Sinds de oproep hebben zich al verscheidene lotgeno-
ten en hun familieleden gemeld en het onderzoek is in 
volle gang. Maar arts-onderzoeker Hans Mooij is nog 
steeds op zoek naar enkele HME-MO patiënten die 
deel willen nemen aan dit onderzoek. 

Wilt u meer weten over het onderzoek of  wilt u zich 
ook nog aanmelden, lees dan onderstaande informatie 
goed door.

Jan de Lange
voorzitter

ONdErZOEk Bij MENSEN MEt HME/MO 
EN HuN FAMiLiAirE rELAtiES

De afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC 
in Amsterdam is op zoek naar mensen met HME/
MO en hun broer/zus om deel te nemen aan een 
onderzoek naar de bloedvaten en de glucosehuis-
houding. Het onderzoek kan nieuwe inzichten 
geven in het ontstaan van vaatproblemen en sui-
kerziekte.

Mensen met HME/MO hebben vaak een defect in het 
gen EXT-1 of  EXT-2, waardoor er multiple osteo-
chondromen ontstaan. Dit gen zorgt voor de aanmaak 
van een stof, heparan sulfaat, die in het hele lichaam 
voorkomt. Heparan sulfaat is o.a. betrokken bij de 
aanmaak van de beschermende suikerlaag die aanwezig 
is in alle bloedvaten, de glycocalyx. Door te kijken wat 
het effect is van een enkele mutatie op deze bescher-
mende laag, proberen we nieuwe inzichten te verkrijgen 
in het ontstaan van vaatproblemen. Verder lijkt heparan 
sulfaat betrokken bij het produceren van insuline, het 
hormoon dat belangrijk is bij de glucoseregulering. Het 
onderzoek waar we u vragen aan mee te doen zou in de 
nabije toekomst kunnen leiden tot de toepassing van 
nieuwe medicijnen tegen hart- en vaatziekten. Tevens 
wordt er geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen 
over de risico’s op hart- en vaatziekten bij mensen met 
HME/MO.

U kunt in aanmerking komen voor deelname wanneer 
u voldoet aan de volgende kenmerken:

• U bent tussen de 18 en 79 jaar 
• U heeft HME/MO; de mutatie is bekend of  wordt 

onderzocht
• U heeft geen diabetes of  hart-of  vaatziekten

Tevens zoeken we mensen om mee te doen aan het 
onderzoek die broer of  zus zijn van iemand met een 
mutatie maar zelf  geen mutatie hebben.

U kunt in aanmerking komen voor deelname wanneer 
u voldoet aan de volgende kenmerken:
• U bent tussen de 18 en 79 jaar
• U heeft geen HME/MO en geen mutatie
• U bent een relatie van iemand die ook meedoet aan 

dit onderzoek
• U heeft geen diabetes of  hart- en vaatziekten

Het onderzoek duurt 1 dag, waarin u gevraagd wordt 
nuchter naar het AMC te komen. Op deze dag worden 
verschillende metingen verricht aan de bloedvaten en 
wordt bloed afgenomen voor onderzoek. Voor deze 
dag wordt een onkosten- en een reiskostenvergoeding 
beschikbaar gesteld.
Heeft u interesse, of  wilt u nadere informatie dan 
kunt u van 12.30 tot 18.30 uur contact opnemen met 
arts-onderzoeker Hans Mooij (020-5665975).  U kunt 
ook een e-mail sturen naar: H.L.Mooij@amc.uva.nl. U 
wordt dan teruggebeld (dus graag uw telefoonnummer 
vermelden).
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COLLECtiEVE 
ZOrgVErZEkEriNg

De Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie (SPO) 
was aangesloten bij het Patiëntencollectief  waardoor 
wij een Collectieve Zorgverzekering bij ASR konden 
aanbieden aan al onze leden. Als onderdeel van de SPO 
konden wij deze service ook bieden. Nu de SPO stopt 
met haar activiteiten worden wij een eigen vereniging, 
zoals u elders in deze Newsflash kunt lezen.
Dat betekent dat wij ons nu als HME-MO Vereniging 
zullen aansluiten bij het Patiëntencollectief  en daarmee 
ook onze leden deze Collectieve Zorgverzekering kun-
nen aanbieden.

Offerte
Voor degenen die al eerder een Collectieve Zorgverze-
kering bij ASR hebben afgesloten, verandert er niets. 
Mocht u ook willen weten of  deze verzekering iets 
voor u is dan kunt u een offerte aanvragen via de web-
site van SEZ: www.sez-assurantien/pc.asp
Bij de aanvraag voor een offerte kunt u nu nog aange-
ven dat u lid bent van de Stichting Patiëntenbelangen 
Orthopaedie. Als vereniging worden we daar zelf  nog 
niet genoemd. Dat moet nog geregeld worden.

Jan de Lange
voorzitter

ZiEkENHuiS 
SurViVALgidS

Schrijfster Yvonne Prins schreef  naar aanleiding van 
haar eigen ziekenhuiservaringen de ‘Ziekenhuis survi-
valgids’.
Wie naar het ziekenhuis moet, betreedt een heel andere 
wereld: een maatschappij in een maatschappij, met 
eigen wetten en regels. Een bezoek aan het ziekenhuis 
is als een reis naar een vreemd land, die nogal tegenvalt.
Het eten is er anders, je kent de mensen niet, je moet 
televisiekijken of  een krant kopen om iets van het 
thuisfront mee te krijgen, je kamer is niet zoals in de 
folders en er zijn weinig leuke dingen te doen.
Of  je nu naar het ziekenhuis moet voor een poliklini-
sche afspraak of  voor een langer verblijf, deze survi-
valgids biedt volop informatie over de wereld waar de 
witte jassen het voor het zeggen hebben. Nuttige infor-
matie over onder andere onderzoeken, second opinions 
en de communicatie met artsen en verpleging, maar 
ook herkenbare en vaak hilarische anekdotes over de 
ziekenhuisbureaucratie, de beste wachtkamerstrategieën 
en de onbegrijpelijke logica van de routesystemen. 
De gang naar het ziekenhuis blijft een noodzakelijk 
kwaad, maar met deze gids verveel je je in elk geval niet 
tijdens jouw reis. 
Ziekenhuis Survivalgids, 1e druk / 2008, Uitgever Scrip-
tum, ISBN-13: 9789055945818. Richtprijs  € 17,95.
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hme-mo

AmbulAnce vAn kArton
Van spullen die je weggooit, kun 
je vaak nog leuke pakketten in 
elkaar knutselen. Van het drink-
karton van bijvoorbeeld Chocomel 
kun je een ambulance maken.

Dit heb je nodig:
-  leeg drinkkarton (van bijv. melk) 
-  papier -  karton - kurk 
-  schaar -  lijm - verf
-  penseel 

Wat moet je doen?
Beschilder het drinkkarton geel of 
wit. Knip uit karton 4 wielen, be-
schilder ze en plak ze tegen het 
drinkkarton. De ramen, lampen en 
strepen op de ambulance maak je 
met gekleurd papier. Je kunt de 
belettering erop schilderen.
Het zwaailicht is gemaakt van een 
blauw geschilderde kurk.

leuke websites
www.neuzenroode.nl
De website van de CliniClowns, 
voor kinderen van 8 tot en met 
18 jaar. Je kunt hier bijvoorbeeld:
• contact maken met andere zieke 
kinderen

• spelletjes spelen
• deelnemen aan allerlei doe acti-
viteiten.

www.kindersite.olvg.nl
De kinderwebsite van het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis in Amster-
dam, met o.a.

• een rondleiding door het zieken-
huis

• kleurplaten
• een quiz

www.jadokterneedokter.nl
Een website die vertelt wie er 
voor jou beslist, bedoeld voor 
iedereen van 6 tot 18 jaar.
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sudoku
Deze Sudoku gaat van 1 tot en met 6. 
Los jij hem op? Succes

(antwoord = 4)

Hyves-pAginA voor kinderen
Zit je op hyves en ben je nog geen lid van de 
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 jou ook snel te zien op onze 
HME-MO kids hyves!!

De jeugdcommissie

5 1 3

3 1 2 5 4

5 3 4 1 2

1 3

2 3 6

1 5 6 2

leuk boek over ziek zijn
Het boek Ziek van Gideon Samson gaat over Belle. Ze ligt van de eer-
ste tot de laatste bladzijde in bed. En dat is niet omdat ze de hele tijd 
zo moe is. Belle betekent trouwens ‘’mooi’’ in het Frans maar dat doet 
er eigenlijk niks toe. Belle houdt van hardlopen en van dansen. En van 
haar opa (heel veel) omdat hij haar alles behalve zielig vindt. En Belle 
houdt ook van spaghetti, maar dat staat helemaal nergens in het boek 
dus je mag het zo weer vergeten. Al is het wel waar. 

Omdat Belle alleen maar in bed ligt, wordt er in dit boek weinig hard-
gelopen. En de eerste danspasjes komen pas ver na bladzijde honderd. 
Toch gebeurt er een hoop. Mama liegt. De dokters kletsen. Papa vliegt 
ervandoor en oma valt van de trap. Ondertussen tettert Brie er als 
een valse trompet doorheen en vertelt opa behoorlijk goeie grappen. En 
Jantje is er ook nog, maar hij haalt het einde niet eens. Of juist wel? 
Dit boek gaat over Belle. Ze is ziek.

Ziek, geschreven door Gideo Samson voor kinderen vanaf 12 jaar.
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    geef de pen door AAn…
   Een interview met Noud Broos

Hoe oud ben je en waar woon je?
Ik ben 11 jaar en woon in Baarlo (Limburg).

Heb je zelf HME/MO of heb je andere familieleden 
en vrienden die deze aandoening hebben?
Ik heb zelf HME/MO, mijn zusje, vader, oma en nog 
andere familieleden ook.

Weten je vriend(innen) dat je HME/MO hebt en hoe 
heb je dat uitgelegd?
Ik heb voor mijn eerste operatie aan de klas (groep 
4) uitgelegd wat HME/MO is en wat de operatie 
inhield. De reden daarvoor was dat ik een orthofix 
kreeg en mijn klasgenoten zouden weten hoe het 
eruit zou zien als ik weer terugkwam op school. 
Daarna heb ik in groep 5 een spreekbeurt gehouden 
over HME/MO. Verder houden mijn vrienden reke-
ning met mij als we samen iets doen wat ik niet zo 
goed kan als gevolg van HME/MO zodat ik wel kan 
meedoen.

Wat vind je er zelf van dat je HME/MO hebt?
Soms is het wel vervelend, vooral als ik geopereerd 
ben en een aantal weken moet revalideren en dus 
niet alles mee kan doen. Maar verder kan ik meest-
al wel gewoon meedoen.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook 
HME/MO hebben?
Mijn tip is dat als ze iets niet kunnen door de 
HME/MO, ze er andere bezigheden voor in de plaats 

moeten zoeken die ze wel kunnen en leuk vinden 
om te doen.

Naar welke school ga je en wat wil je later wor-
den?
Ik zit op basisschool De Bolleberg en wil later heel 
graag orthopeed worden. Dan kan ik Dr. Ham van 
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gaan helpen, want 
hij heeft het wel heel erg druk.

Wat is je leukste vak op school en welke het ver-
velendst?
Ik vind tekenen het leukste vak, maar de rest vind 
ik ook niet vervelend om te doen. Ik vind alle vak-
ken eigenlijk wel leuk om te doen.

Ga je naar de HME/MO lotgenotendag? 
Ik ga bijna altijd naar de lotgenotendag, want ik 
vind het er wel gezellig.

Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je 
willen maar kun je niet door HME/MO?
Mijn hobby is cornet spelen bij de brassband en 
spelen met mijn hond Nika. Ik zou best wel willen 
voetballen, maar dat lukt niet goed door de HME/
MO.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Ik kijk heel graag naar programma’s op Discovery, 
maar ik vind Nickelodeon ook wel leuk.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je 
het liefst?
Coldplay en Michael Jackson vind ik leuk.

Heb je (huis)dieren? 
Ja, 2 honden: Freddie, een boerenfox van 14 jaar, 
en Nika, een Jack Russell van 1 jaar.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet 
lekker?
Ik eet het liefst spaghetti, krab vind ik echt heel 
erg vies!

Aan wie geef je de pen door? En waarom?
Ik geef de pen door aan mijn zusje Ankie, omdat zij 
ook HME/MO heeft en het ook heel erg leuk vind 
om op al deze vragen antwoord te geven.
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LEkkEr kLEurEN

Mega Mindy is goed in alles! Kun jij goed kleuren, nou laat dat maar eens zien dan. Veel succes! 
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HME/MO LOtgENOtENdAg 
WEdErOM ZEEr gESLAAgd

Zaterdag 6 juni jl. vond voor de twaalfde keer een lotgenotendag plaats voor mensen met de 
zeldzame botaandoening Hereditaire Multiple Exostosen/Multiple Osteochondromen (HME/

MO). de dag werd bezocht door ca. 108 personen, waarvan een derde deel bestond uit kinderen 
onder de 12 jaar.

Tijdens de lotgenotendag 
konden de aanwezigen luiste-
ren naar een interessante lezing 
over de chirurgische ontwik-
kelingen bij HME/MO van dr. 
John Ham, orthopedisch chirurg 
verbonden aan het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 
Een verslag van de lezing treft u 
elders in deze Newsflash aan.

Workshops
Daarna waren er verschillende 
workshops georganiseerd waaruit iedere deelnemer 
twee keuzes kon maken. Zo kon men kiezen uit:
- Gespreksgroep voor ouders van kinderen t/m 11 jaar 

met HME/MO
- Gespreksgroep voor ouders van tieners vanaf  11 jaar 

met HME/MO
- Voetproblemen bij HME/MO
- Sport&Spel
- Wat kan MEE betekenen voor mensen met HME/

MO
De kinderen hadden een eigen programma en hadden 
de keuze uit:
- Sport&Spel - Crea
- Djembé - Rappen

Van alle workshops zijn verslagen geschreven die u ook 
in deze Newsflash aantreft. Gedurende de dag hadden 
lotgenoten volop gelegenheid om met elkaar kennis te 
maken en ervaringen te delen. De kinderen ondervon-
den hierbij nauwelijks drempels en maakten veel plezier 
samen.
Aan het einde van de dag brachten de jeugdige rappers 
nog een zelfgeschreven rap over HME/MO ten ge-
hore. Deze rap is inmiddels door professionele rappers 
ingezongen en als MP3-bestand beschikbaar op onze 
website www.hme-mo.nl. De tekst van de rap kunt u 
lezen in het verslag van de workshop. De organisatie 
kan weer terugzien op een zeer geslaagde dag.

Marion Post, secretaris

‘AFrikA’ iN utrECHt
Eén keer per jaar waan je je in de spelzaal van de 
Mytylschool Ariane de Ranitz in de binnenlanden 
van Afrika, als er tijdens de HME/MO Lotgeno-
tendag op djembés/trommels wordt gespeeld. 

Ook dit jaar was slagwerker Jaap Pluijgers weer met 
zijn slaginstrumenten van de partij. Hij had deze keer 
gekozen voor vaten en emmers. In de eerste workshop 
kon de jeugd tot 12 jaar zich uitleven. Na de pauze was 
het de beurt aan de jeugd van 12 jaar en ouder. 
Jaap weet lekker gemakkelijk over te brengen hoe je 
de trommelt. Van ritmes maakt hij woorden: sinaasap-
pelsap wordt tik-boem-tik-tik-boem en aanrechtkastje 
boem-boem-tik-tik. Het is mooi om te zien hoe op 

deze manier iemand die nog nooit serieus heeft ge-
trommeld  snel het ritmisch trommelen onder de knie 
krijgt. 

Tempowisselingen
Verschillende ritmes, tempowisselingen, iedereen een 
solo: Jaap weet er altijd een boeiend feest van te maken. 
De belangstelling onder de jeugd om aan de workshop 
mee te doen, is dan ook steevast groot. De workshop 
djembé is uitgegroeid tot een vertrouwd onderdeel van 
de lotgenotendag en eigenlijk niet meer van het pro-
gramma weg te denken. 

John Ruiter
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Operatieve mogelijkheden
Gelukkig kon dr. Ham melden dat er tegenwoordig 
een aantal operatieve mogelijkheden bestaan om door 
HME/MO veroorzaakte problemen aan te pakken. 
Zo is het mogelijk om osteochondromen operatief  
te verwijderen en kan de stand van het bot operatief  
gecorrigeerd worden d.m.v. een correctie-osteotomie. 
Ook kan een standverandering bewerkstelligd worden 
door middel van zgn. epiphysiodese, krammetjes of  
plaatjes in de groeischijf  die de groei tijdelijk stopzet-
ten. Verlengen of  juist verkorten van bot komt ook 
voor, evenals het verwijderen van een deel van het bot 
(bijv. bij een rib of  het kuitbeen).
Vervolgens ging dr. Ham in op de diverse problemen 
bij de verschillende lichaamsdelen en welke mogelijke 
ingrepen deze problemen zouden kunnen verhel-
pen. Eén en ander ging gepaard met duidelijk beeld-
materiaal. 

HME/MO-ervaring neemt toe
De conclusie van dr. Ham is dat de ervaring met de 
ingrepen bij HME/MO toeneemt. Er zijn steeds meer 
verschillende orthopedische technieken die toegepast 
kunnen worden. Ook is er met name in het OLVG veel 
samenwerking met andere disciplines, zoals de plasti-
sche chirurg, de vaatchirurg en de oncologisch ortho-
peed uit het AMC.
Ten behoeve van de stroomlijning van consulten en be-
handelingen zijn er in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
inmiddels ook een nurse-practitioner/verpleegkundig 
specialist, een orthopedagoog en kinderpsycholoog bij 
de grote groep HME/MO-patiënten in dit Amster-
damse ziekenhuis betrokken.

Marion Post

(Uitgebreide inhoudelijke informatie over HME/MO en de 
verschillende problemen en behandelmethoden zijn allemaal te 
vinden op de HME/MO-informatie-DVD.)

VErSLAg iNLEidiNg ‘ONtWikkELiNgEN Op 
OrtHOpEdiSCH gEBiEd Bij HME/MO’ (dr. S.j. HAM)

Toen dr. John Ham werd gevraagd om een inlei-
ding te houden over de nieuwste ontwikkelingen 
op orthopedisch gebied bij HME/MO dacht hij 
dat er gemakkelijk vanaf  te komen. Want ‘nieuwe 
ontwikkelingen, nee, die zijn er niet’. Maar geluk-
kig werden de geïnteresseerde toehoorders toch 
getrakteerd op een boeiende inleiding waaruit 
bleek dat er toch wel degelijk heel veel gunstige 
ontwikkelingen te melden zijn.

Dr. Ham begon met uit te leggen wat een osteochon-
droom nu eigenlijk is, nl. een benige uitgroei met een 
kraakbeenkap. Bij de aandoening HME/MO hebben 
patiënten meerdere (multiple) osteochondromen. De 
aandoening werd verondersteld bij 1: 50.000 mensen 
voor te komen maar onderzoek wijst uit dat dit aantal 
hoger moet zijn.
Inmiddels zijn 2 genen bekend waarop de fout kan lig-
gen waardoor HME/MO ontstaat. Bij 60-70% van de 
gevallen komt de aandoening familiair voor en in 30-40 
% is sprake van een spontane mutatie. Binnen families 
is vaak sprake van klinische variaties, dus niet iedereen 
heeft dezelfde verschijnselen. HME/MO komt bij 
vrouwen even vaak voor als bij mannen, maar het lijkt 
alsof  de verschijnselen bij mannen vaker ernstiger zijn. 
De aandoening wordt bij 50% van de gevallen al op 
3,5-jarige leeftijd ontdekt en de diagnose wordt dan 
door een röntgenfoto bevestigd.

Problemen
De problemen waar HME/MO-patiënten mee te 
maken krijgen zijn divers. Maar liefst 80% (!) van de 
volwassen patiënten en 65%(!) van de kinderen ervaart 
pijn. Daarnaast zijn vergroeiingen, standsafwijkingen 
en functiebeperkingen van de gewrichten veel voor-
komende klachten. Beenlengteverschil komt ook veel 
voor bij HME/MO, in 10% van de gevallen zelfs meer 
dan 2 cm. Veel patiënten (ca. 40%) zijn relatief  klein. 
Ook komt het vaak voor dat 2 naast elkaar gelegen 
botten aan elkaar groeien of  druk op elkaar uitoefe-
nen. Problemen met zenuwen en bloedvaten zijn ook 
veelvoorkomend.
Patiënten geven ook regelmatig aan dat ze problemen 
hebben met de cosmetiek. Het hebben van een afwij-
kende lichaamsbouw, knobbels, littekens etc. kan een 
grote stempel drukken op het leven van HME/MO-
patiënten. De aanwezigheid van de osteochondromen 
leidt ook vaak tot vroegtijdige artrose. En helaas komt 
het ook voor dat er een kwaadaardige ontaarding van 
een osteochondroom ontstaat.
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iNFOrMAtiE-dVd OVEr HME/MO
Tijdens de HME/MO lotgenotendag op 6 juni 
jl. heeft ondergetekende met trots de informatie-
DVD over HME/MO gepresenteerd. De DVD 
geeft informatie over de aandoening, de kenmer-
ken en de gevolgen van HME/MO maar ook 
informatie over de HME/MO Lotgenoten Con-
tactgroep.

De productie van de DVD werd mogelijk gemaakt 
door enkele grote giften. De DVD is tot stand geko-
men onder redactie van dr. John Ham, orthopedisch 
chirurg in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, drs. Jan de 
Lange, voorzitter van de HME/MO Lotgenoten Con-
tactgroep en ondergetekende. Veel auteurs die op de 
DVD met name genoemd worden hebben hun steentje 
aan de DVD bijgedragen.
De behoefte aan een informatie-DVD was erg groot bij 
de HME/MO-patiënten omdat het zeldzame karakter 
van de aandoening veel problemen in het dagelijkse 
leven met zich mee brengt. Behalve dat men zelf  
informatie kan opzoeken, kan de DVD ook gebruikt 
worden om mensen en instanties uit de naaste om-
geving van patiënten te informeren. Bijvoorbeeld op 
school, bij de sportclub, familie en vrienden, maar ook 
behandelaars of  verzekerings- en keuringsarts.

Coproductie
De DVD is een coproductie van de HME/MO 
Lotgenoten Contactgroep en het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis Amsterdam.
Sinds kort is Annabet Groeneveld als nurse practi-
tioner/verpleegkundig specialist aangesteld om de 
consulten en behandelingen van HME/MO patiënten 
in het OLVG te stroomlijnen.Ook Annemarie Goud, 

orthopeed in opleiding in het OLVG, is betrokken bij 
HME/MO-patiënten. Zij gaat meer onderzoek doen 
naar HME/MO en heeft zich voorgenomen hierop 
af  te studeren. Aangezien beide dames een belang-
rijke rol gaan vervullen voor HME/MO-patiënten in 
het OLVG werd na de presentatie aan hen het eerste 
exemplaar van de DVD uitgereikt. De DVD is tevens 
gratis uitgereikt aan de deelnemers van de lotgenoten-
dag.
Belangstellenden kunnen de DVD tot 1 januari 2010 
bestellen door € 5,- over te maken naar Postbankreke-
ning 4338569 t.n.v. SPO-HME/MO Lotgenotengroep 
te Westervoort o.v.v. DVD en naam, adres, postcode 
en woonplaats. De DVD zal na ontvangst van de beta-
ling worden toegestuurd. Wie zich aanmeldt als nieuw 
leden van de HME-MO Vereniging ontvangt de DVD 
gratis.

Marion Post, 
Secretaris

Secretaris Marion Post (r) overhandigt de eerste DVD’s aan 
Annemarie Goud (l) en Annebet Groeneveld van het OLVG.

VErSLAg WOrkSHOp SpOrt & SpEL 
VOOr VOLWASSENEN

Door workshopleider Koen Zijlstra werd voor de 
zeven sportieve deelnemers aan de workshop met 
de ruime beschikbare middelen in de sportzaal 
een parcours uitgezet. 

Dat parcours bestond uit vier onderdelen: tennis, een 
vorm van netbal (opvangen van een bal in een net), 
tafeltennis en basketbal. Nadat er vier teams van twee 
personen (Koen deed ook mee) waren gevormd volgde 
er eerst een oefenrondje van drie minuten per onder-
deel. Al gauw bleek dat sommige onderdelen, met 
name het scoren van ballen in de basket,  toch niet zo 
eenvoudig waren als op het eerste gezicht leek.  Na het 

oefenrondje werd er gestreden voor het ‘echie’ met 
eeuwige roem als hoofdprijs. Met groot enthousiasme 
werden de verschillende onderdelen afgewerkt en 
waren er in toenemende mate zweetdruppeltjes (van de 
inspanning) te zien. Na ruim een uur werd het laatste 
punt gescoord. 

Ofschoon er geen onpartijdige scheidsrechter in de 
zaal aanwezig was leek het erop dat Nadia en Giel de 
meeste punten hadden behaald en aan de haal gingen 
met de in het vooruitzicht gestelde eeuwige roem. 

Frans Schelbergen
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EVALuAtiE tWAALFdE LOtgENOtENdAg
Voor de twaalfde HME/MO Lotgenotendag afgelopen juni hadden zich 108 deelnemers aangemeld: 67 
volwassenen en jongeren, 24 kinderen t/m 12 jaar en 17 gasten en medewerkers. Door in totaal 22 vol-
wassenen en 25 jongeren en kinderen is na afloop een evaluatieformulier ingevuld. Een korte impressie 
van de resultaten.

Van de volwassen deelnemers die het evaluatiefor-
mulier hebben ingevuld bezocht ruim 30% de Lot-
genotendag voor de eerste keer. Voor de kinderen 
bedroeg het percentage bijna 17%. 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 cijfers van de afge-
lopen drie jaren met respectievelijk een waardering van 
8.6, 8.4 en 8.9. Hoger dan gemiddeld scoorde work-
shop Rappen (rapportcijfer maar liefst 9.6), gevolgd 
door Sport en spel (rapportcijfer 9.2).  De workshop 
Djembé en de Crea-club werden beloond met respec-
tievelijk een rapportcijfer van 8.5 en 8.0. Als suggesties 
voor een volgende Lotgenotendag werden onder meer 
genoemd: voetballen, zwemmen, inline skaten, koken, 
toneelspelen en het uitnodigen van een clown.

Evaluatie door de volwassenen
De volwassenen hebben, met een gemiddelde van 7.9 
voor de Lotgenotendag in zijn geheel, een iets lager 
rapportcijfer gegeven; de vorige drie jaren waren de 
gemiddelde rapportcijfers respectievelijk 8.0, 8.3 en 
8.4. De inleiding van dr. John Ham en drs. Annemarie 
Goud kreeg het rapportcijfer 9.1. Het hoogst gewaar-
deerd werden de Gespreksgroepen voor Ouders van 
kinderen t/m groep 7 en vanaf  groep 8  (rapportcijfer 
voor beide 7.7), gevolgd door de workshop Voetpro-
blemen, de workshop Sport en Spel voor Volwassenen 
en de workshop MEE met gemiddelde rapportcijfers 
respectievelijk 7.5, 6.8 en 6.5. 

Ideeën
Tot slot is ook aan de volwassenen gevraagd naar idee-
en voor volgende Lotgenotendagen. Als onderwerpen 
werden onder meer ingebracht: een workshop waarin 
vragen kunnen worden gesteld aan dr. John Ham, een 
workshop over de rol van de revalidatiearts bij niet-
operabele problemen, uitwisseling van ervaringen met 
operaties en een workshop muziek.

Frans Schelbergen
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Indrukken
Deelnemers hadden ruime gelegenheid tot het stellen 
van vragen (niet altijd in verband met HME/MO) en 
het delen van indrukken. Onder andere verschillende 
aspecten van de verzekeringen werden behandeld.
Volgens de grote meerderheid van de deelnemers was 
de presentatie interessant. We konden leren over de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van orthopedische 
schoenmakerij en podotherapie. Sommigen van ons, 
de patiënten, konden ontdekken dat er misschien toch 
manieren bestaan om ons te helpen in ons dagelijks 
omgaan met HME/MO, omdat er mogelijkheden zijn 
waarover we nog niet hadden gehoord. 

Gezien de interesse van de deelnemers is het misschien 
een goed idee om dit onderwerp nog een keer in de 
nabije toekomst op het programma te zetten.

Artur Widera

VErSLAg WOrkSHOp gESprEkSgrOEp VOOr
tiENErS VANAF grOEp 8 

Acht ouders van wie het kind naar de middelbare 
school gaat (of  vanaf  het schooljaar 2009-2010 zal 
gaan) leverden een bijdrage aan de workshop Ge-
spreksgroep voor tieners vanaf  groep 8. 

Na de voorstelronde, waarin de ervaringen werden 
besproken, vertelde workshopleider orthopedagoge 
Myelle Willems over de fase waarin pubers verkeren. 
Voor de puberteit bevinden ze zich als het ware in een 
cirkel met het gezin. Als puber maken ze zich  los van 
deze cirkel. Dan volgt de overgang maar een aparte 
cirkel van het eigen ‘ik’. Deze overgangen vormen een 

geleidelijk proces. Ouders met kinderen die al op de 
middelbare school zaten deelden hun ervaringen over 
aanpassingen (extra boekenpakket als verlichting van 
tillen, elektrische fiets). 

Daarnaast is er gepraat over pijnbeleving. Aan de orde 
kwam: bij pijn kan je gedachte positief  zijn (de pijn is 
minder dan gisteren, kijken wat ik vandaag kan) of  je 
gedachte kan negatief  zijn (de pijn is niet vol te hou-
den, waaraan heb ik dit verdiend?). De pijn veroorzaakt 
een pijngedrag: je kunt ondanks de pijn mobiel blijven 
of  door de pijn immobiel zijn.

VErSLAg WOrkSHOp VOEtprOBLEMEN

Voor de workshop Voetproblemen hadden we deze 
keer Pieter Kouwenberg en Annelies Kantelberg 
te gast. Pieter Kouwenberg werkt als orthopedisch 
schoenmaker bij OIM Orthopedie en Annelies 
Kantelberg is podotherapeute bij Maxima Medisch 
Centrum te Eindhoven.

De workshop werd twee keer gegeven. De presentatie 
gaf  een overzicht van allerlei elementen met betrekking 
tot voetproblemen. Zo konden we zien wat de meest 
voorkomende problemen zijn met betrekking tot de 
voeten, en vooral in verband met HME/MO.

Goede aanpassingen
Voetproblemen worden vaak in een multidisciplinair 
team behandeld, met een reeks van consultaties tussen 
medische specialisten, podotherapisten en instru-
mentenmakers. Veel van de voorkomende problemen 
en klachten kunnen heel goed 
verholpen of  verminderd wor-
den met goede aanpassingen aan 
schoenen. De aanpassingen kunnen 
uitgevoerd worden op ‘normale’ 
schoenen die in de winkel verkrijg-
baar zijn. Als deze optie om welke 
reden dan ook niet voorhanden is, 
kunnen de schoenen ook speciaal 
voor de individuele patiënt gemaakt 
worden. Sommige modeloplossin-
gen werden getoond samen met de 
uitleg over de principes achter de 
werking van die oplossingen.
Ook de presentatie van podothe-
rapeute en de rol die podotherapie 
kan spelen was zeer informatief.
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VErSLAg: MEE HELpt MENSEN MEt HME/MO
Zaterdag 6 juni hebben we op de lotgenotendag 
aan een aantal geïnteresseerde leden en fami-
lieleden iets verteld over MEE en wat MEE kan 
betekenen voor mensen met een chronische ziekte 
of  handicap. 

MEE ondersteunt mensen met een verstandelijke of  
lichamelijke beperking. Bij MEE kunnen cliënten, 
opvoeders, familieleden en 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.

Herkenning
Het was leuk tijdens de workshop te merken dat een 
aantal bezoekers een beroep had gedaan op MEE. 
Bijvoorbeeld om hulp bij het aanvragen van een fiets 
met hulpmotor. Er was tijdens de workshop veel 
herkenning onderling voor wat betreft de ingewikkelde 
bureaucratie en de ingewikkelde, en voor buitenstaan-
ders vaak onbegrijpelijke, richtlijnen en criteria. Bij-
voorbeeld bij het UWV of  bij het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).  Een steuntje in de rug kan 
daarbij net het verschil maken. Door bijvoorbeeld hulp 
bij het aanvragen, of  ondersteuning bij het uitzoeken 
van mogelijke voorzieningen. Ook kan MEE onder-
steunen bij het indienen van bezwaar bij afwijzing van 
een voorziening.

Verschillende deelnemers bleken regelmatig gebruik te 
maken van de informatie op de website van MEE. Op 
www.mee.nl staat een verwijzing naar de verschillende 
regio’s. Op de websites is veel informatie te vinden 
over relevantie voorzieningen en regelgeving. Echt de 
moeite waard om eens te gaan kijken!
 
Wederzijds
Voor ons was de lotgenotendag geslaagd! In ieder geval 
hebben wij een beeld gekregen van de aandoening 
HME/MO. Een aandoening waar we nog nooit van 
gehoord hadden. Een aantal mensen heeft na de work-
shop de weg naar MEE gevonden! De DVD maakt nu 
deel uit van onze bibliotheek in Amsterdam. 
Kortom, hebt u vragen of  wilt u iemand die meedenkt, 
meekijkt of  meegaat wanneer het gaat om zaken die 
betrekking hebben op uw aandoening? Bel MEE ! Er 
wordt dan samen met u gekeken welke vorm van on-
dersteuning mogelijk is.
 

Suzanne van Hilst, Leanne Beukers
Consulenten MEE Amstel en Zaan

SOCiALE FuNCtiE CrEAtiEVE WOrkSHOp jEugd
De creatieve workshop tijdens de lotgenotendag is in 
de loop van de jaren uitgegroeid tot meer dan alleen 
maar een plaats om te knutselen. Het is intussen echt 
een sociaal gebeuren geworden. Tijdens de creatieve 
workshop is het mogelijk om elkaar na een jaar weer 
te ontmoeten, bij te kletsen en intussen ook nog iets 
moois te maken of  gewoon lekker bezig te zijn.

Dit jaar was naast Agnes en Jose aanwezig een mede-
werkster van het OLVG aanwezig om de workshop 
te leiden. Ze had in het ziekenhuis al een aantal kin-
deren had ontmoet. De workshop bood haar de kans 
de jeugd nu eens anders te leren kennen dan in het 
ziekenhuis.   Ook andere belangstellenden, zoals ouders 
en bestuursleden kwamen om het hoekje kijken en 
bleven soms gezellig even hangen. De creatieve resul-
taten mochten er ook zeker zijn. Er werden houten 
bouwwerken gemaakt met Skillsticks en ijslolliestokjes, 

windlichten werden met glasverf  beschilderd, van vilt 
konden poppetjes worden genaaid en eenvoudige lin-
nen tassen werden hippe tassen. 

Agnes Eisses
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VErSLAg WOrkSHOp rAppEN
De workshop Rappen werd bezocht door 12 tie-
ners. De meeste ervan hebben HME/MO maar 
er waren ook enkele broertjes en zusjes zonder 
HME/MO aanwezig.

De workshop werd geleid door de rappers StenniZ en 
So-Lo, die normaal als Dennis en Alex door het leven 
gaan. De beide rappers probeerden na het voorstel-
rondje de tieners te laten vertellen over wat het bete-
kent om HME/MO te hebben. Wat maakt jou anders, 
waar loop je tegenaan, wat vind je vervelend, wat vind 
je juist leuk etc. Ondertussen werden de door de tieners 
naar voren gebrachte emoties, termen en kreten op een 
groot vel papier geschreven.
Vervolgens legden Dennis en Alex uit hoe een rap 
wordt opgebouwd met coupletten, refrein en bridge 
etc. Aan de hand van de eerder genoemde kreten werd 
door de tieners onder leiding van Dennis en Alex een 
tekst op rijm gezet. Zodoende kwamen er vier couplet-
ten uit en een refrein, samen dus een rap. Een rap die 
gaat over wat het voor een kind betekent om HME/
MO te hebben.
Na eerst geoefend te hebben werd de rap uiteindelijk 
door de tieners samen met Stenniz en So-Lo in de 
grote zaal ten gehore gebracht voor een enthousiast 
publiek bestaande uit ouders en andere deelnemers 
aan de lotgenotendag. Stenniz en So-Lo beloofden de 
tieners om de rap in de studio in te zingen en de track 
uiteindelijk op MP3 beschikbaar te stellen. Deze MP3 
is uiteraard terug te vinden en te downloaden op www.
hme-mo.nl en op de speciale HME/MO Kidshyves.
Het was erg leuk om te zien hoe in een korte tijd van 
2,5 uur een complete rap tot stand kwam. Een rap die 
voor kinderen met HME/MO en hun ouders een hele 
speciale betekenis heeft.

Marion Post

HME/MO-RAP:
NOOIT ANDERS WILLEN ZIJN
Tekst: Eva, Anne, Douwe, Anne Mare, Dorinde, Frouk-
tje, Sigrid, Bente, Mandy, Dave, Thomas en Antwan
Performded by: StenniZ & So-Lo

Er was eens een kind
Apart, omdat een ander dat vindt
Van buiten anders, van binnen pijn
Het kind had nooit anders willen zijn

Refrein 
Anders zijn is raar
 Je zit gewoon anders inelkaar
 In de ogen van anderen apart
 Maar wie is er nou verward (2x)

Het kind heeft een ziekte, maar is verder normaal
Maar elk boek heeft een eigen verhaal
Van binnen groot, van buiten klein
Maar het kind had nooit anders willen zijn
Refrein

Gezien als spijbelaar
Maar eigenlijk is dat niet waar
Het is schijn, niemand weet wat er speelt in zijn brein
Het kind had nooit anders willen zijn
Refrein

Soms hulp nodig, maar niet durven te vragen
Elke dag pijn, anderen lopen te klagen
Dat steeds moeten verdragen, tuurlijk is dat niet fijn
Omdat het kind nooit anders had willen zijn.
Refrein

MANdy’S VErSLAg
Op de lotgenotendag heb ik deelgenomen aan de work-
shop rappen. We leerden het rappen van rappers. Na 
een voorstelronde gingen we aan de slag. We gingen 
met z’n allen een rap verzinnen over HME/MO. Ie-
dereen verzon een stukje. Het was heel leuk en gezellig. 
Toen de rap klaar was, gingen we het oefenen. In het 
begin was het moeilijk maar later ging het erg goed. We 
moesten aan het eind van de dag ook nog optreden. Ik 
vond het een erg leuke rap, die goed over het leven met 
HME/MO ging. Later is de rap op mp3 gezet. Ik vond 
de lotgenotendag dit jaar weer erg leuk en gezellig.

Mandy Zwarts.

Meer informatie over StenniZ: www.lokuramusic.com (download 
gratis het nieuwe album van StenniZ & Lokura).
Meer informatie over So-Lo: www.solomuzik.nl (download gratis het 
officiële debuut album “So-Lo gaat solo”).
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VErSLAg BijEENkOMSt rEgiO Zuid
 Op maandagavond 9 november was het weer tijd voor de jaarlijkse lotgenotenavond. We wa-
ren uitgenodigd in café rene in Nuenen. Als eerste wil ik hierbij Café rene in Nuenen bedanken 
voor de gezellige ruimte die ze gratis ter beschikking hebben gesteld.
 
Om 20.00 uur waren de meeste mensen gearriveerd. Ik 
vond dat er in vergelijking met voorgaande jaren een 
groot aantal lotgenoten aanwezig was.
 
Voorzitter Jan de Lange van de Lotgenoten Contact-
groep opende de bijeenkomst door iedereen welkom 
te heten. Hij vertelde dat de SPO (Stichting Patiën-
tenbelangen Orthopedie) wordt opgeheven en dat de 
HME/MO Lotgenoten Contactgroep als eigen vereni-
ging verder zal gaan. Verdere informatie staat ook in 
brieven die je als begunstigde in de bus hebt gekregen. 
Jan kondigde aan dat iedereen nog per brief  bericht 
over de nieuwe vereniging ontvangt.
 
Nadat iedereen zich had voorgesteld hebben we veel 
informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen. 
We hebben het vooral gehad over wat nu de ergste 
vorm van HME/MO is en wanneer vind je zelf  dat je 
behoort tot deze groep.  Dit is voor een ieder natuur-
lijk anders. Iedereen gaat er op een andere manier 

mee om. Pijn en bewegingsbeperkingen zijn wel grote 
aandachtspunten geweest. Doordat we met een redelijk 
grote groep waren, 15 lotgenoten, ontstonden er later 
groepjes, wat prettiger was omdat je dan makkelijker je 
vragen aan elkaar kon stellen.

Gezellige avond
Al met al was het een zinnige en gezellige avond die we 
rond 22 uur hebben afgesloten. Ik vond het leuk om 
ook eens nieuwe gezichten te hebben gezien die avond. 
Ik vind het altijd een hele plezierige avond en vind het 
fijn om elkaars ervaringen te horen en om te zien hoe 
mensen er mee om kunnen gaan. Ik ben er volgend jaar 
zeker weer bij.
Aan het eind van de bijeenkomst werden door alle 
aanwezigen de aanmeldingsformulieren voor de nieuwe 
HME-MO Vereniging ingevuld. Dat leverde dus alvast 
15 leden op.

Ester Schonenberg

VErSLAg rEgiOBijEENkOMSt NOOrd
Op dinsdag 10 november jl. kwamen maar liefst 17 personen in Leek bijeen voor de HME-MO 

regiobijeenkomst. Ondergetekende heette iedereen welkom en bedankte Martha en Bauke Bek-
kema voor het regelen van de ruimte in dienstencentrum de Schutse. Vervolgens werden de 

aanwezigen geïnformeerd over het opheffen van de SpO (Stichting patiëntenbelangen Orthope-
die) en over de in oprichting zijnde HME-MO Vereniging Nederland. 

De aanwezigen waren veelal oude bekenden van el-
kaar, maar dit maal waren er ook 2 nieuwe lotgenoten 
aanwezig. Om ook deze mensen met iedereen kennis 

te laten maken werd er weer een ‘ouderwets’ voorstel-
lingsrondje gedaan. Op zich is dat ook wel prettig, want 
zo kwam iedereen weer even aan bod met zijn/haar 
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actuele situatie ten opzichte van HME-MO.
Tijdens het rondje werd ook veelvuldig ingehaakt op 
hetgeen dat op dat moment gezegd werd. Zo kwam de 
onbekendheid met HME-MO van de meeste artsen, 
maar ook van de andere zorgverleners zoals thera-
peuten en verpleegkundigen aan de orde. De nieuwe 
informatie-dvd over HME-MO kan daarbij een goede 
hulp zijn en een hoop duidelijkheid verschaffen.
Ook de (veel te) lange wachtlijst voor operaties in het 
OLVG was een belangrijk gespreksonderwerp. Duide-
lijk was dat iedereen zich hier grote zorgen over maakte 
en het verzoek aan de HME-MO Vereniging in oprich-
ting is dan ook gedaan om hiervoor aandacht te vragen 
in het OLVG.

Wajong
Tenslotte kwam ook de Wajong aan de orde. Wat 
kan deze sociale voorziening betekenen voor jonge 
HME-MO-patiënten, hoe werkt het, wanneer moet ik 
het aanvragen, vervalt de Wajong als ik er 5 jaar geen 
gebruik van heb gemaakt, word ik gestigmatiseerd? Een 
heleboel vragen, waar over en weer over gesproken 
werd.
De Wajong is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten en is bedoeld voor jongeren 
die voor hun 17e verjaardag gehandicapt of  langdurig 
ziek zijn geworden. Maar ook voor iemand die voor 
de 30e verjaardag gehandicapt of  langdurig ziek is 
geworden en in het jaar daarvoor minimaal 6 maanden 
heeft gestudeerd. De UWV bekijkt of  iemand voor een 
Wajong in aanmerking komt. 
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het salaris 
wat je verdient. Op momenten dat je het nodig hebt 
(bijv. als je werkeloos of  ziek bent) ontvang je een uit-
kering uit de Wajong. Het kan dus zijn dat je een hele 

poos geen uitkering uit de Wajong nodig hebt. Je kunt 
de Wajong dan zien als vangnet.

Voordelen voor werkgever
Hoewel je bij het solliciteren niet hoeft te melden dat 
je een Wajong hebt, zitten er ook voor een werkge-
ver voordelen aan het aannemen van iemand met een 
Wajong. De werkgever betaalt bijvoorbeeld minder 
sociale premies voor je, aanpassingen aan de werkplek 
komen voor vergoeding in aanmerking en wanneer je 
ziek bent, wordt de Ziektewetuitkering betaald door de 
UWV en dat kost de werkgever niets. Ook als je meer 
arbeidsongeschikt zou raken, hoeft de werkgever geen 
hogere WAO-premie voor je te betalen. 
Uitgebreide informatie is te verkrijgen bij de UWV, zie 
ook www.uwv.nl/wajong
Tijdens deze bijeenkomst waren diverse jonge lot-
genoten aanwezig die een Wajong hebben en er zeer 
tevreden mee zijn. Het geeft hen een stuk zekerheid 
over het inkomen. Zij adviseerden wel om de Wajong 
op tijd aan te vragen! Dus voor je 18e als je HME-MO 
hebt, anders kost het veel meer moeite.

Aanmelden
De avond werd afgesloten met het uitdelen van de 
aanmeldingsformulieren voor de nieuwe HME-MO 
Vereniging Nederland, die direct werden ingevuld en 
afgegeven. Ik kon huiswaarts met de wetenschap dat 
alle aanwezigen zich hebben aangemeld voor de nieuwe 
vereniging! Een heerlijk idee dat zoveel mensen het 
werk van HME/MO Lotgenoten Contactgroep (straks 
de HME-MO Vereniging )weten te waarderen en ons 
daarbij willen ondersteunen.
Dank daarvoor!

Marion Post
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WEdStrijd ‘pEN ALS LOtgENOOt’

Voor de negende keer wordt dit jaar de wedstrijd 
’Pen als Lotgenoot‘ gehouden. Dit is een artistieke 
wedstrijd waarbij mensen met een chronische 
ziekte, aandoening of  handicap maar ook betrok-
kenen van álle leeftijden kunnen meedoen. 
Er zijn drie categorieën “tekst”, “geluid en beeld” 
en  “cartoon”. De verschillende categorieën zijn 
er, omdat creativiteit voor iedereen op een ander 
vlak kan liggen.
Het doel van de wedstrijd is het delen van er-
varingsverhalen met lotgenoten, maar ook met 
niet-chronisch zieken zodat zij meer begrip krijgen 
voor chronisch zieken en gehandicapten.
De wedstrijd is gestart in de ’Week van de Chro-
nisch Zieken‘ en loopt tot eind juni 2010.
Meer informatie is te vinden op de site: www.
depenalslotgenoot.nl.

WILT U DE HME-MO-NEWSFLASH 
BLIJVEN ONTVANGEN EN VAN ALLE 

VOORDELEN VAN HET LIDMAAT-
SCHAP PROFITEREN?

DAT KAN NATUURLIJK ALS U BIJ ONS 
BENT AANGESLOTEN

NOG GEEN LID VAN DE HME-MO 
VERENIGING?

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

E-MAIL: 
INFO@HME-MO.NL

HET KOST U MINIMAAL SLECHTS € 25,- 
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 HME-MO Vereniging 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 verstoken zou blijven. 

HME/MO E-MAiLgrOEp
De HME-MO Vereniging 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. 

‘Spelregels’ van deze lijst zijn Respect en Vertrou-
wen. Voorwaarden om over soms diepe gevoelens en 
indrukken te kunnen praten, zijn wederzijds respect en 
vertrouwen. Iedereen gaat op een andere manier met 
HME en alles wat daar bij komt om. Ook al is dat niet 
jouw manier en vind je dat iemand helemaal verkeerd 
bezig is, blijf  elkaar altijd met respect  bejegenen. 
Vertrouwen: De leden van deze lijst praten hier over 
hun gevoelens t.o.v. HME, hun aandoening en hun 
persoonlijke situatie. Dit kan alleen als er een vertrou-
wen is, dat deze informatie ook vertrouwelijk wordt 
behandeld. Alles wat geschreven wordt op deze lijst is 
uitsluitend bedoeld voor de leden van deze lijst en niet 
voor publicatie of  extern gebruik.

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

AgENdA 2010
Zaterdag 16 januari
Algemene ledenvergadering HME-MO Vereniging 
Nederland, gebouw De Schakel, Nijkerk

Zaterdag 29 mei 
Lotgenotencontactdag Utrecht

Vrijdag 5 t/m zaterdag 13 november
Week Chronisch Zieken (met o.m. regiobijeen-
komsten HME-MO Vereniging Nederland)


