
Van de redactie
Als leesvoer voor de donkere avonden ligt hier weer de 
nieuwe Newsflash voor u. We doen hierin zoals gebrui-
kelijk verslag van de diverse activiteiten die het afgelo-
pen jaar georganiseerd zijn.
Zo was er in mei een zeer geslaagde HME-MO dag. Aan 
de hand van de verslagen daarvan kunt u het allemaal 
nog een keer beleven of er een indruk van krijgen 
wanneer u deze dag om de één of andere reden gemist 
hebt. De datum voor de volgende HME-MO dag staat 
ook alweer vast: zaterdag 28 mei 2010!
Verser in het geheugen ligt de kinderdag van 2 oktober. 
Een grote groep kinderen (en meegekomen volwas-
senen) heeft genoten van een boottocht en een bezoek 
aan het vogelpark Avifauna. Mede door het mooie weer 
was het een groot succes. Verderop in dit blad is het 
verhaal van één van de kinderen te lezen. Voor de wat 
oudere jeugd willen we graag volgend jaar een zeilacti-
viteit organiseren, zie hiervoor de oproep elders in dit 
blad.
Nog korter geleden waren er de regioavonden. In ‘zuid’ 
kon het helaas niet doorgaan, maar de avonden in 
‘noord’ en ‘oost’ waren intensief en waardevol, zoals in 
de verslagen te lezen is. 
Behalve de activiteiten is er ook nog een aantal artike-
len naar aanleiding van onderzoek dat uitgevoerd is of 
gaat worden.
De Kidsflash is gevuld met verhalen van kinderen, de 
vaste rubrieken en een leuke kleurplaat.
Ook het bestuur heeft niet stilgezeten. Dat is bezig ge-
weest met de ANBI-erkenning, het fonds PGO en allerlei 
andere zaken waarover u bij ‘Nieuws van het bestuur’ 
meer kunt lezen. Daarnaast is er regelmatig contact 
met het OLVG. De beloofde extra specialist is inmiddels 
benoemd: drs. A.J. van der Zwan. Voor zover u hem nog 
niet ontmoet heeft, kunt U een beetje kennis met hem 
maken via het interview in deze Newsflash.
In het bestuur en de kerngroep hebben enkele verschui-
vingen plaatsgevonden. Over de wijzigingen vertellen 
we u graag meer tijdens de algemene ledenvergadering 
van 2 april 2011 (misschien kunt u deze datum alvast in 
uw agenda noteren….).
We wensen u veel leesplezier!
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Sinds enkele weken is het voor mij en een aantal 
van mijn collega’s mogelijk gemaakt te werken op 
tijden die wij het prettigst vinden en op plaatsen die 
ons het beste uitkomen. Inmiddels kijkt niemand 
er meer van op als je ’s avonds laat een mailtje 
verstuurt, je ’s ochtends rond 11.00 uur meldt voor 
een overleg op een kantoor in mijn woonplaats (in 
plaats van het hoofdkantoor in Amsterdam, waar 
ik voorheen elke dag te gast was) en om 15.00 uur 
weer weggaat om enkele boodschappen te doen en 
je op zaterdagochtend vanuit de echtelijke sponde 
met behulp van een laptop - de webcam blijft dan 
uiteraard uit - nog even de opzet van een presenta-
tie doorneemt met een gelijkgestemde collega. 
Om dat alles te faciliteren stelt mijn werkgever met 
liefde de benodigde technische hulpmiddelen (lap-
top, pda, etc.) beschikbaar en mijn leidinggevende 
stimuleert me om vooral niet elke dag naar kantoor 
te komen. 

Is mijn werkgever gek geworden? Ik denk het niet. 
Ervaringen bij organisaties die het eerder hebben 
aangedurfd zijn bijna zonder uitzondering positief 
tot zeer positief; enerzijds neemt de productiviteit 
toe zowel kwalitatief als kwantitatief en anderzijds 
levert het tevredener werknemers op. De kosten 
van kantoorvestigingen nemen af en de organisatie 
kan goede sier maken op het gebied van duurzamer 
ondernemen, want: efficiënter gebruik van tijd,  
ruimte en andere schaarse middelen en ook nog 
goed voor het milieu.
Natuurlijk is er ook hier een ander kant van de 
medaille. Het is immers uitdrukkelijk niet de bedoe-
ling dat je slechter gaat functioneren en/of minder 

Column door Frans Schelbergen

12 Medische vraagbaak
13 HME-MO Kids
17 Een loopfiets voor Laura Weber
17 Zeilweekeinde voor jongeren?
18 HME-MO dag 2010 boeiend als 

vanouds
19 Workshop Volwassenen Zumba
19 Gespreksgroep ouders
20 Multidisciplinaire benadering 
 en behandeling bij HME-MO
23 Workshop Zumba 12+ 
23 Workshop met lekkere hapjes

24 Workshop bekkenproblematiek
24 Talenten op Crea-club 
25 Workshop Osteopathie volop in 

de belangstelling
26 Hoge waardering voor dertien-

de HME-MO dag
27 Geslaagde Kinderdag in Avi-

fauna
28 Junior dokterswoordenboek
28 HME-MO E-mailgroep
28 Korte berichten
 

Inhoudsopgave

gaat presteren. Dit betekent onder meer dat je aan 
je collega’s en (interne) klanten moet laten weten 
wanneer je aan het werk bent en/of je daarbij mag 
worden ‘gestoord’ en zo nee, wanneer dan wel. 

Een ander issue is de vermenging werk en privé die 
soms een nadeel kan zijn:  ‘Je werkt vandaag toch 
thuis, kun je vanavond voor het eten zorgen?’ Part-
ner en kinderen zullen er aan moeten wennen dat ik 
vaker thuis ben: ‘Mag de muziek wat zachter?’ 
Aan de andere kant heeft thuis werken ook voorde-
len Er is geen excuus meer om niet naar de ouder-
avond van je kind te gaan, omdat de avondspits 
weer eens roet in het eten gooit. Het grootste gevaar 
voor mij is naar mijn idee om niet te weinig maar 
juist te veel tijd aan werk te besteden. Het wordt een 
uitdaging bij lastige klussen voldoende doorloop-
tijd te eisen en je niet te laten verleiden gisteren al 
met resultaten te komen, en om dat te bereiken er 
onevenredig veel (eigen) tijd in stoppen. Tot slot: het 
periodieke beoordelingsgesprek zal ook anders wor-
den: meer dan voorheen zal je zèlf moeten aantonen 
dat je onmisbaar je bent.
Eerlijk gezegd moet ik nog wel wennen aan ‘het 
nieuwe werken’ maar ik  ben er voor mezelf van 
overtuigd dat op termijn de voordelen ruimschoots 
zullen opwegen tegen de nadelen, zeker wanneer 
dit op grotere schaal ingang vindt. Ook zal het voor 
grotere groepen mensen gemakkelijker worden 
bijvoorbeeld zorgtaken of fysieke ongemakken te 
combineren met werk, omdat je niet per se elke dag 
om 7.00 uur - al dan niet met rollator - de deur uit 
hoeft. 
Frans Schelbergen.



HME-MO Vereniging heeft 169 leden

Nieuws van het bestuur
In deze rubriek praten we u graag bij over de belangrijkste zaken waar wij ons mee bezighouden

Per 1 november telt de HME-MO Vereniging 169 
leden en 24 donateurs. Hiermee zijn we qua leden-
tal nog een eindje verwijderd van het aantal dat wij 
begin dit jaar hadden verwacht, nl. 200 leden. 

Maar anderzijds zijn we zeer tevreden met de 
aanwas en het huidige ledental. We blijven er 
bij dat het aantal nog wel omhoog kan, want we 
missen nog steeds een behoorlijk aantal bekende 
adressen uit het verleden. We hebben echter 
besloten om deze mensen niet langer actief te 

benaderen, maar van het standpunt uit te gaan 
dat ze ons wel weten te vinden als ze ons nodig 
hebben. We willen ons voornamelijk richten op 
activiteiten voor onze huidige leden en hiermee 
naar buiten treden. Uiteraard willen we ook op 
andere manieren aan de weg timmeren zodat we 
mensen alsnog kunnen bewegen om lid van de 
vereniging te worden. Daarmee ondersteunen zij 
ons en blijft het mogelijk om onze werkzaamhe-
den voort te zetten.

Eind 2010 
toezegging 
Fonds PGO 
Patiëntenorganisaties kunnen in 
Nederland subsidie aanvragen bij 
het Fonds PGO (voor Patiënten-, 
Gehandicapten- en Ouderenorga-
nisaties. Dit fonds is een onder-
deel van het ministerie van VWS).
Dit jaar vielen wij echter buiten 
de boot, omdat de termijn om 
subsidie aan te vragen voor 2010 
al verstreken was toen wij de ver-
eniging oprichtten.
Uiteraard hebben wij voor 2011 
wel subsidie aangevraagd. Het 
aantal leden en donateurs dat bij 
ons op 1 april 2010 was gere-
gistreerd was leidend voor de 
hoogte van de subsidieaanvraag. 
De uiteindelijke toezegging voor 
de hoogte van de te ontvangen 
subsidie wordt pas eind 2010 
verwacht.

Fiscus vriendelijk dankzij 
ANBI-erkenning
Wij zijn als vereniging ook zeer verheugd dat ons de status van Alge-
meen nut beogende instelling is verleend door de Belastingdienst in 
’s Hertogenbosch.

De erkenning is aangemerkt vanaf de datum van oprichting, nl. 9 decem-
ber 2009. Het voordeel van deze erkenning is dat giften aan een organi-
satie met een ANBI-status aftrekbaar zijn bij de belasting. Dat is dus van 
groot belang voor ons als vereniging. Mocht u overwegen om ons met een 
gift te verblijden, dan kan onze ANBI-status u wellicht over de drempel 
helpen. Wij zouden u zeer erkentelijk zijn.

Landelijke HME-MO dag
De landelijke HME-MO dag was ook dit jaar weer een groot succes. Voor 
een impressie verwijzen wij u graag naar de verschillende verslagen ver-
derop in deze Newsflash. Een foto-impressie is te vinden op onze website 
www.hme-mo.nl.
De dag is inmiddels door bestuur en kerngroep geëvalueerd, mede aan 
de hand van de ingeleverde evaluatieformulieren. De samenvatting van 
uitkomst van de formulieren treft u verderop in deze Newsflash. 
Ondertussen zijn wij al weer aan het bedenken wat we in 2011 op het pro-
gramma kunnen zetten. De datum is al bekend: de landelijke HME-MO dag 
is in 2011 op zaterdag 28 mei.

Regiobijeenkomsten HME-MODit jaar werden er ook 
weer regiobijeenkom-
sten georganiseerd. 
Helaas is gebleken 
dat er in en rond de 
Randstad geen be-
langstelling voor deze 
bijeenkomsten bestaat. 

We hebben dan ook be-
sloten om daar na vele 
pogingen geen energie 
meer in te steken.
In het Noorden (Leek) 
was de opkomst prima. 

In het Oosten (Deven-
ter) was dit keer de 
belangstelling wat aan 
de magere kant. 
In het Zuiden waren 
een paar afzeggingen 

van de toch al weinig 
aanmeldingen dus die 
avond in Nuenen is 
niet doorgegaan. Het 
verslag van de gehou-
den bijeenkomsten 
treft u elders in deze 
Newflash aan.
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Nieuws van het bestuur

Vereniging zoekt aansluiting bij VSOP

OLVG en wachtlijstproblematiek
In de vorige Newsflash heeft u kunnen lezen dat er door de zorgverze-
keraars een grote stap gezet is t.a.v. de erkenning van het OLVG als het 
landelijk behandelcentrum voor HME-MO in Nederland. 

Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat er een extra 
orthopedisch chirurg aangesteld kon worden die 
samen met dr. J. Ham hard werkt om de wacht-
lijstproblematiek van HME-MO patiënten in het 
OLVG weg te werken. De extra orthopedisch chi-
rurg heet Arnard van der Zwan. U heeft al kennis 
met hem kunnen maken op de landelijke HME-
MO dag en verderop in deze Newsflash vindt u 
een interview met hem.
Naast de aanstelling van drs. Van der Zwan is ook 
nurse-practitioner Annabeth Groeneveld bezig 
om in het OLVG de belangen van de HME-MO 
patiënten te behartigen. Zij heeft iedere don-
derdagmorgen telefonisch spreekuur en het is 

erg belangrijk dat u contact met haar opneemt 
indien u met vragen zit of problemen onder-
vindt. Annabeth is donderdags van 11 tot 12 uur 
bereikbaar op tel.nr.020-5999111, vragen naar 
seinnummer 44577.

Wachttijden
Mocht u hierna nog steeds problemen ondervin-
den, neemt u dan contact op met ons secretariaat. 
Het is voor ons als bestuur erg belangrijk te weten 
of er problemen zijn met wachttijden. Wij zullen 
dat zeker meenemen in de contacten die wij heb-
ben met de mensen in het OLVG. Samen zullen we 
dan zien wat wij nog voor u kunnen betekenen.

De VSOP is een alliantie voor erfelijkheids-
vraagstukken. VSOP staat voor Vereniging 
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisa-
ties. De HME-MO Vereniging Nederland zoekt 
hierbij aansluiting.

De VSOP is een samenwerkingsverband van on-
geveer 60 patiëntenorganisaties, de meeste voor 
aandoeningen met een genetisch, aangeboren 
of zeldzaam karakter. De VSOP behartigt al ruim 
30 jaar hun gezamenlijke belangen op het terrein 
van erfelijkheidsvraagstukken, ethiek, zwanger-
schap, biomedisch onderzoek en de zorg voor 
zeldzame aandoeningen. Geïnspireerd door het 
patiëntenperspectief zetten zij zich in voor: 
•	tijdige	informatie	en	keuzebegeleiding	bij	erfe-

lijkheidsvraagstukken, en meer begrip voor de 
visie van patiënten daarop;

•	betere	zorg	en	preventie	bij	aandoeningen	met	
een genetisch, aangeboren of zeldzaam karakter;

•	meer	wetenschappelijk	onderzoek	en	the-
rapieontwikkeling voor deze andere aan-
doeningen, en meer samenwerking met 
patiënten(organisaties) daarbij.

In het verleden hadden wij al goede contacten 
met de VSOP maar door onze status binnen de 
SPO was het destijds niet mogelijk om ons als 
groep aan te sluiten. 
Nu we een zelfstandige vereniging zijn hebben 

wij gemeend om ons aan te moeten sluiten bij 
deze belangrijke alliantie. Maar uiteindelijk neemt 
u als leden hierover een beslissing in de volgende 
Algemene Ledenvergadering. Om ons goed te in-
formeren over hetgeen de VSOP ons kan bieden 
hebben wij vooruitlopend op uw beslissing een 
kosteloos aspirant-lidmaatschap aangevraagd. 
Wij hopen u bij de volgende ALV een goed voor-
stel hieromtrent te kunnen doen.

Leden maken literatuurlijst
Het was al jarenlang onze wens om de bestaande (medisch 
wetenschappelijke) literatuur over HME-MO in kaart te 
brengen. Deze wens werd ook uitgesproken door enkele 
leden tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari jl. 

Eén en ander heeft er toe geleid dat er twee leden, Sylvia 
Meinders en Gerard van Dijke, zijn benaderd om op zoek te 
gaan naar dergelijke stukken en deze te verzamelen. De lijst 
is inmiddels opgesteld en nu is het onze taak om zorgvuldig 
te kijken naar de rechten die op deze stukken liggen. Het is 
niet mogelijk om de lijst zonder meer openbaar te publiceren. 
Dit zal in ieder geval op het te ontwikkelen besloten deel van 
onze website worden. 
Het behoeft geen uitleg dat het ontzettend veel tijd kost om 
dit goed en zorgvuldig te doen. Het kan dan ook nog enige tijd 
duren voor u als geïnteresseerd lid de lijst kunt raadplegen.
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Nieuws van het bestuur

NOV start kanaal over orthopedie en wachtkamer-tv

Activiteiten voor de jeugd en jongvolwassenen

We vinden het belangrijk dat kinderen en tie-
ners met elkaar in contact komen en zodoende 
ervaren dat zij niet de enige zijn met HME-MO 
en de (vervelende) gevolgen daarvan. 

Tijdens de landelijke HME-MO dag wordt dan 
ook altijd aandacht aan de jeugd besteed. Maar 
dit loopt altijd parallel aan de inhoudelijke acti-
viteiten die daar voor de volwassenen worden 
georganiseerd. 
Ook is er een speciale KidsFlash als katern in 
deze Newflash opgenomen en is er een speci-
ale HME-MO Kids Hyvescommunity. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een eigen website voor onze 
jeugdige lotgenoten. Eén en ander wordt georga-
niseerd door onze jeugdcommissieleden Ineke 

Eisinga, Tanja Eisinga en Wilja Brokking. 
Hierbij willen we graag leeftijdsgericht werken. 
Voor de oudere tieners en jongvolwassenen zijn 
we bezig met de organisatie van een zeiltocht 
in 2011. We denken hierbij vooralsnog aan de 
leeftijdscategorie van 16 tot circa 26 jaar. Meer 
informatie hierover volgt later.
Op zaterdag 2 oktober 2010 was er een speciale 
kinderdag in Avifauna. Deze dag was volledig 
verzorgd en werd druk bezocht. Verderop in deze 
Newsflash kunt u het verslag van deze dag lezen.
Deze kinderdag maar ook andere kinder- en 
jeugdactiviteiten zijn mogelijk gemaakt door een 
groot aantal giften die wij in het verleden moch-
ten ontvangen. Daar zijn wij uiteraard zeer blij 
mee.

Informatie-dvd HME-MO vertraagd
De in 2009 uitgekomen informatie dvd over HME-MO is nog steeds een 
groot succes. De dvd is inmiddels door veel belangstellenden besteld. 

Een ieder die zich als lid of donateur van de HME-MO Vereniging aan-
meldt, krijgt de dvd gratis als welkomstgeschenk. De uitgifte van de 
herdruk heeft echter vertraging opgelopen. Daardoor is de toezending aan 
de leden die zich direct voor de vereniging hebben aangemeld uitgesteld. 
Een aantal leden heeft de dvd echter al ontvangen tijdens de ALV of de 
HME-MO dag. In onze volgende Newsflash hopen wij  te kunnen melden 
dat iedereen de dvd inmiddels heeft ontvangen.

De NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging), waar 
vrijwel alle orthopedisch chirurgen lid van zijn, heeft alle 
patiëntenverenigingen op het gebied van de orthopedie ge-
vraagd of ze geïnteresseerd zijn in een samenwerking met 
hen maar ook met elkaar.  Wij zijn altijd voor een goede en 
constructieve samenwerking met elkaar. 

Ook zal er een soort wachtkamer-tv worden 
opgezet. Inmiddels is men gestart met een pilot, 
die eerst aan de achterban van de NOV is gepre-
senteerd.  In dit kader heeft Jan op 9 november 
een interview gehad dat werd opgenomen in een 
studio. Hier komt HME-MO als ziekte naar voren 
maar natuurlijk ook het doel en de activiteiten 
van onze vereniging. Het is de bedoeling dat er 
meer van dit soort informatie wordt geplaatst op 
het digitale kanaal. 
We zijn samen met de andere patiëntenorgani-
saties op het gebied van de orthopedie door de 
NOV uitgenodigd om aanwezig te zijn op een 
overleg op 9 december a.s. in Utrecht. Het doel 
van de bijeenkomst is om te bekijken op welke 
manier we de samenwerking met de NOV en 
onderling verder gestalte kunnen geven.

Net als toen wij nog een onderdeel waren van de 
SPO zal het in de toekomst dan mogelijk zijn om 
ook artikelen te plaatsen in ‘Zorg voor Bewe-
ging’, het magazine van de NOV voor patiënten. 
Op 4 juni jl. had Jan de Lange als voorzitter van 
de HME-MO Vereniging een gesprek met de NOV. 
Het was een positief gesprek waarin o.a. naar 
voren kwam dat de NOV plannen had om een di-
gitaal 24-uurs kanaal te starten over orthopedie, 
te bereiken via internet. 

Bijdragen: 
Bestuur 
HME-MO 
Vereniging: 
Jan de 
Lange, 
Marion 
Post en 
Ester 
Voorn

ALV 2 april 2011
Om alvast te noteren: De 
tweede Algemene Leden Verga-
dering (ALV) van de HME-MO 
Vereniging Nederland wordt ge-
houden op zaterdag 2 april 2011 
van 10.30 tot 12.00 uur met 
aansluitend een lunch. De ALV 
wordt gehouden in De Schakel 
te Nijkerk. Agenda en stukken 
worden van tevoren beschikbaar 
gesteld.
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Nieuws van het bestuur

Versterking Bestuur en 
commissie Kerngroep
In de vorige Newsflash hebben wij al aangegeven dat het 
bestuur behoefte heeft aan uitbreiding om zodoende de 
taken beter te kunnen verdelen. 

Besturendag
Bestuursleden Jan de Lange en Marion Post 
hebben op 3 juli jl. deelgenomen aan een 
training ‘werken aan eigen professionaliteit’ 
van trainingsinstituut Odyssee. Deze training 
was al twee keer  eerder gegeven aan de 
besturen van de NVVR  (Nederlandse Vereni-
ging van Rugpatiënten De Wervelkolom ) en 
de VAH (Vereniging Aangeboren Heupafwij-
kingen). Onze afvaardiging voegde zich deze 
derde bijeenkomst bij het gezelschap. 

Tijdens dit soort bijeenkomsten worden de 
werkwijzen van elkaar doorgelicht en worden 
er ideeën en tips uitgewisseld en verbeterpun-
ten geformuleerd. Dit blijkt voor de besturen 
een duidelijke meerwaarde te hebben. We zijn 
tenslotte allemaal met dezelfde zaken bezig. 
Tijdens de training kregen de verenigingen 
handvatten om de eigen vereniging verder te 
professionaliseren en het werk te vergemak-
kelijken.

Vrijwilligers
Eén van de speerpunten was het werken met 
en vasthouden van vrijwilligers. Ook werd er 
veel gesproken over het gebruik van een beslo-
ten deel op de website. De inhoud daarvan zou 
alleen toegankelijk moeten zijn voor leden, die 
d.m.v. een inlogcode toegang hebben tot wat 
wij inmiddels onze ‘intellectuele content’ mo-
gen noemen. Een voordeel hiervan is dat men-
sen eerder besluiten om lid van de vereniging 
te worden. De VAH had nl. een groei van 15% 
nadat zij op deze wijze zijn gaan werken. Over 
dit punt willen wij als HME-MO Vereniging dan 
ook nog eens goed nadenken.

Workshop Sleutelscènes
Jan en Marion hebben namens de vereniging 
tevens deelgenomen aan een workshop Sleu-
telscènes, ook georganiseerd door Odyssee.
Het doel van een sleutelscene is om te komen 
tot een werkwijze waarop je ervaringskennis 
en ervaringsdeskundigheid kunt herkennen, 
vastleggen en gebruiken ten behoeve van lot-
genotencontact. De workshop was echter een 
korte kennismaking met de systematiek. Jan 
en Marion waren beide niet helemaal tevreden 
over de workshop; het doel van de workshop 
werd volgens hen niet geheel bereikt.

Kerngroeplid Anja Posthuma, tevens eindre-
dacteur van de Newsflash, heeft zich inmiddels 
beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. 
Anja draait al enige jaren mee als kerngroeplid en 
is zodoende behoorlijk bekend met allerlei zaken 
waar wij als bestuur mee te maken krijgen. Zij zal 
binnenkort alvast worden ingewerkt en het hui-
dige bestuur zal haar als kandidaat voordragen 
tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering.

Kerngroep
Door deze verschuiving kwam ook weer een 
plekje vrij in de kerngroep. Wij prijzen ons erg 
gelukkig met de terugkomst van Chantal Beurs-
kens. Chantal zat al eerder een aantal jaren in 
onze kerngroep maar heeft in 2002 (dus tijdelijk) 
afscheid genomen.
Chantal is inmiddels moeder van 2 kinderen 
die ook beide HME-MO hebben en is daarmee 
ook een echte ervaringsdeskundige. De taak die 
Chantal zal krijgen in de kerngroep moet nog 
vorm krijgen, maar we heten haar van harte wel-
kom. Verderop in de deze Newsflash stelt zij zich 
zelf nog even aan u voor.

Bijzondere gift
Na afloop van de wedstrijden om de Wereldvoetbaltitel wer-
den wij verrast door een bijzondere gift van 100 euro op onze 
rekening. Het was alleen niet duidelijk wie deze gift had ge-
daan. Na wat zoeken kwamen wij erachter dat we dit bedrag 
ontvangen hadden van Arnard van der Zwan, orthopedisch 
chirurg OLVG. Wat was het geval: Arnard had de interne pool 
voor het wereldkampioenschap voetbal van de polikliniek Or-
thopedie gewonnen en besloten dat hij het geld wel aan een 
goed doel wilde geven. Arnard, hartelijk dank voor dezebijzon-
dere gift.
U ziet dat wij vanuit allerlei creatieve activiteiten verrast 
worden door een gift voor ons werk als HME-MO Vereniging. 
Heeft u bepaalde ideeën dan staan wij daar natuurlijk voor 
open. Vergeet u hierbij niet dat wij als HME-MO Vereniging 
erkend zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit 
is van belang voor het opvoeren van een gift bij de belasting. 
Zo’n gift heeft in die zin dus een formele status. U wordt er 
beter van, en wij ook!
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‘Contact met HME-MO patiënt is altijd langdurend’

Interview Arnard van der Zwan

Veel mensen die onder behandeling zijn bij het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis hebben inmiddels kennis 
gemaakt met drs. Arnard van der Zwan. Sinds 1 juni 
werkt hij nl. samen met dr. S.J. (John) Ham als arts 
voor de HME-MO patiënten. Hoog tijd dus om hem 
eens wat uitgebreider voor te stellen. 

Op een vroege maandagochtend spreek ik 
Arnard van der Zwan op afdeling C8 in het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Hij 
vertelt dat hij afkomstig is uit een artsenfamilie: 
zijn beide opa’s waren chirurg en beide ouders 
waren arts. Dat was voor hem geen reden om 
geneeskunde te gaan studeren, integendeel. “Ik 
wilde bewust iets heel anders doen: bouwkunde 
in Delft. Maar door de ziekte en het overlijden 
van mijn vader kwam ik weer in contact met de 
geneeskunde en werd uiteindelijk toch genees-
kundestudent.”

Specialisatie
Zijn opleiding als algemeen chirurg begon vervol-
gens in Amersfoort, de stad waar hij ook opgroei-
de. Arnard: “Mijn specialisatie voor orthopedie 
was daarna in het OLVG, waar ik kennismaakte 
met HME-MO, en het UMC Utrecht. Afgelopen 
januari heb ik mijn opleiding officieel afgerond 
en sinds 1 juni werk ik samen met dr. Ham als 
arts voor HME-MO patiënten. Het is de bedoeling 
dat we gedurende een jaar samen operaties doen 
en polsspreekuren houden. Na verloop van tijd 
kunnen er ook extra spreekuren komen.
Hij vervolgt: “Het is trouwens niet zo dat ik 100% 
van mijn tijd aan HME-MO besteedt. Daarnaast 
ben ik ook nog ‘gewoon’ orthopeed. Omdat ik 
nog aan het begin van mijn loopbaan sta, wil ik 
me graag breed ontwikkelen. Naast HME-MO 
vind ik ook de heupchirurgie en traumatologie 
interessante werkgebieden.”

Vervelende ziekte
Hij erkent dat HME-MO een vervelende ziekte is 
om te hebben. “Maar vanuit het perspectief van 
een arts is het een interessante ziekte. Het heeft 
een breed ziektebeeld: botknobbels en groei-
stoornissen in bijna het hele lichaam.”
Hij vindt het een uitdaging dat er nog veel aspec-
ten van de ziekte onbekend zijn. “Er kunnen nog 
veel dingen voor onderzocht worden. Bijvoor-
beeld: welke behandelingen zijn er mogelijk en 
wat is het resultaat op lange termijn? Hoe leggen 

we die resultaten op een goede manier vast? 
Omdat er in het OLVG veel mensen met HME-MO 
onder behandeling zijn, kan daar op een goede 
manier onderzoek naar worden gedaan.

Intensief contact
Wat hij ook bijzonder vindt aan HME-MO is het 
contact met de patiënt. “Wanneer iemand voor 
een nieuwe heup komt, is het contact met de pa-
tiënt in principe kortdurend: na de operatie is het 
klaar. Met iemand met HME-MO is het contact 
langdurend en dus veel intensiever. Je leert de 
mensen beter kennen”.

Anja Posthuma

Drs. Arnard van der Zwan: “Vanuit het perspectief van een arts is 
HME-MO een interessante ziekte.”
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Onderzoek en ontwikkeling HME-MO

Nieuwe vorderingen in het wetenschappelijk 
onderzoek in Amerika op het gebied van HME-MO

Eén van de voornaamste doelstellingen van wetenschappe-
lijk onderzoek naar (erfelijke) aandoeningen is een ant-
woord vinden op de vraag welke onderliggende processen 
in onze lichaamscellen verstoord worden en hoe men dit 
eventueel kan corrigeren of genezen. 

Om hierin meer inzicht te verwerven maakt men 
vaak gebruik van proefdieren of dierlijke model-
len waarin de menselijke situatie wordt nage-
bootst. Hoewel dit vaak belangrijke informatie 
oplevert is één van de grootste problemen dat de 
proefdiermodellen toch vaak wezenlijke verschil-
len vertonen vergeleken met de humane situatie. 

Ook voor HME-MO werden in het verleden al 
proefdiermodellen ontwikkeld. Zo bestaan er 
reeds verschillende jaren genetisch gemodifi-
ceerde muizen, waarbij deze muizen een defect 
EXT1 of EXT2 gen “ingeplant” kregen. Het grote 
probleem met deze muizen was echter dat ze, in 
tegenstelling tot mensen met een EXT1 of EXT2 
mutatie, nauwelijks osteochondromen ontwik-
kelden. 

Onderzoekers van het Sanford-Burnham Medical 
Research Institute onder leiding van professor Yu 
Yamaguchi hebben nu een belangrijke stap voor-
waarts gezet in het onderzoek naar HME-MO. Zij 
hebben een nieuwe genetisch gemodificeerde 
muis ontwikkeld die, in tegenstelling tot de eer-
dere diermodellen, wel osteochondromen en bot-
afwijkingen vertoont, zeer sterk gelijkend op de 
situatie bij mensen. Zij zijn hierin geslaagd door 
in deze muizen specifiek de kraakbeencellen die 
uitgroeien tot osteochondromen te modificeren. 
De resultaten van dit onderzoek werden onlangs 
gepubliceerd in een toonaangevend wetenschap-
pelijk tijdschrift, de Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA (Matsumoto et al, 
PNAS 107, 10932-10937, 2010). 

Goede basis voor verder onderzoek
Met dit nieuwe muismodel kan nu veel gerichter 
onderzoek gebeuren en heeft men reeds meer 
inzicht gekregen in het juiste mechanisme van 
osteochondroomontwikkeling. Bovendien vormt 
het een goede basis voor verder onderzoek naar 
therapeutische strategieën voor HME-MO. Al 
dient hierbij onmiddellijk opgemerkt te worden 
dat, niettegenstaande het belang van deze studie, 
er nog steeds een lange weg dient afgelegd te 
worden alvorens mogelijke nieuwe therapieën 
hun weg naar de HME-MO patiënt zullen vinden. 

 Dr. Wim Wuyts, PhD, 
Hoofd DNA-laboratorium van het Centrum Medi-

sche Genetica van de Universiteit Antwerpen België 
en lid Medisch Advies Raad HME-MO Vereniging 

Resultaten HME-MO 
onderzoek AMC

Naar aanleiding van de oproep via de HME-MO Vereniging 
Nederland om mee te doen met onderzoek in het AMC in 
Amsterdam, hebben we in de afgelopen 2 jaar een groep 
HME-MO patiënten bereid gevonden om een hele dag in 
het AMC te verblijven. 

Onze dank is groot dat deze mensen van heinde en verre zijn 
gekomen en soms ook familie hebben meegenomen die als 
controlegroep zeer waardevol is geweest. De vraag die we 
hebben willen beantwoorden is of heparan sulfaat, waarvan 
de aanmaak bij HME-MO gestoord is, een rol op het bloedvat-
oppervlak en bij de insuline-uitscheiding heeft. 
Het door arts onderzoeker Hans Mooij uitgevoerde onderzoek 
heeft aangetoond dat er in deze groep geen aanwijzingen zijn 
voor een verhoogde kans op suikerziekte ten opzichte van niet 
aangedane familieleden. 
Wel werden er aanwijzingen gevonden dat er zowel in de 
grote (armslagader) als kleine bloedvaten (onder de tong) een 
verschil lijkt te zijn met het doorgeven van signalen vanuit het 
bloed naar de cellen in de vaatwand. 
Op dit moment zijn we bezig om grip te krijgen op deze ver-
schillen waarvoor we nog aanvullend onderzoek verrichten. 
Om meer duidelijkheid te krijgen over het werkingsmechanis-
me zoeken we voor een nieuwe studie nog HME-MO patiënten 
en familieleden die een dag naar het AMC willen komen. Bin-
nenkort zal hierover meer te lezen zijn op de website. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
drs H.L. Mooij, tel 020 5669111 sein 59410 of via e-mail: 
h.l.mooij@amc.uva.nl.

drs. Hans Mooij, arts-onderzoeker

In deze rubriek praten wij u bij over de ont-
wikkelingen en de onderzoeksactiviteiten op 
het gebied van Hereditaire Multiple Exostosen 
– Multiple Osteochondromen.
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Ontwikkelingen in het OLVG

De ontwikkelingen in het OLVG in Amsterdam, het landelijk centrum 
voor de behandeling van HME-MO, gaan steeds verder. Een aantal van 
deze ontwikkelingen wil ik u graag melden.

Onderzoek en ontwikkeling HME-MO

We zijn erg blij dat de tweede orthopedisch 
chirurg, Arnard van der Zwan, is aangesteld om 
de capaciteit voor de behandeling van HME-MO 
patiënten te vergroten. 

Samenwerking
De samenwerking met verschillende specialis-
ten krijgt steeds vastere vormen. Momenteel 
wordt samengewerkt met de plastisch chirurg, 
dr. Kanhai, voor met name de osteochondromen 
aan het kuitbeen in de buurt van de knie. Met 
dr. Bosma, de vaatchirurg, wordt samengewerkt 
bij specifieke vaatproblemen. Met dr. Borgstein, 
oncologisch chirurg, voor met name osteochon-
dromen in de oksel, ribben en knieholte.
Ook is er een samenwerking ontstaan met dr. 
Mader, een Noorse chirurg met vele specialisaties 
en vooral erg bekend en bekwaam in elleboogaf-
wijkingen. Hij komt 2 maal per jaar in het OLVG 
om bij ingewikkelde operaties samen te werken.
Voor de kwaadaardige tumoren is er een uitste-
kende samenwerking met dr. Schaap, oncolo-
gisch orthopedisch chirurg in het AMC in Amster-
dam. De gezamenlijke operaties kunnen zowel in 
het OLVG als het AMC plaatsvinden.
Er wordt nu al gewerkt aan het plannen van deze 
gezamenlijke operaties voor 2011. Er is een twee-
wekelijkse bespreking met de gespecialiseerde 
radioloog, dr. Van der Woude. Hierbij worden de 
röntgenfoto’s, MRI’s en andere beeldopnames 
van HME-MO patiënten besproken. 

Uitbreiding operaties
Er is meer operatiecapaciteit beschikbaar 
gekomen. Hierdoor hopen we de wachttijden 
daadwerkelijk te kunnen verkorten. Inmiddels 
is het aantal operaties behoorlijk toegenomen. 
Problemen hierbij willen we wel graag vernemen. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur het telefonisch 
spreekuur met Annabeth Groeneveld. Zij is op de 
donderdagen beschikbaar van 11.00 tot 12.00 
uur bereikbaar op telefoonnummer 020-5999111 
(algemeen OLVG) en vragen naar seinnummer 
44577. U kunt eventueel ook contact op nemen 
met drs. Arnard van der Zwan via de polikliniek 
orthopedie.

Wetenschappelijk onderzoek
Naast de behandeling wordt er ook veel weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van HME-
MO uitgevoerd in het OLVG. Zo is er bijna een 
Engelstalig artikel gereed dat gebaseerd is op ons 
onderzoek naar de gevolgen van HME-MO (Ham/
de Lange 2008). Maar ook andere artikelen zijn 
onder handen. Daarnaast is er een overzichtsar-
tikel in de maak waar uitgebreid aandacht wordt 
besteed aan de problemen die voor kunnen ko-
men met osteochondromen op de verschillende 
locaties op het lichaam. 
Op dit moment zijn er ruim 325 patiënten met 
HME-MO onder behandeling in het OLVG. Dit is 
een bijzonder hoog aantal in relatie met het te 
verwachten totaal aantal HME-MO patiënten van 
600 in Nederland. Hiermee is een zeer geschikte 
onderzoekspopulatie aanwezig. Het is erg prettig 
dat patiënten ook bereid zijn om hun medewer-
king te verlenen.

Onderzoeksgroep
Er is in het OLVG in Amsterdam, het landelijk 
centrum voor de behandeling van HME-MO, 
een onderzoeksgroep samengesteld bestaande 
uit verschillende specialisten die betrokken zijn 
bij de behandeling het onderzoek van HME-MO 
patiënten. 

Dr. S.J. Ham, (kinder)orthopedisch chirurg 
OLVG Amsterdam en voorzitter van de 

Medisch AdviesRaad van de 
HME-MO Vereniging Nederland

Poliswekker op KiesBeter.nl
Binnenkort ontvangt iedereen zijn nieuwe zorgpolis voor 2011. 
Niet alleen de premie, maar ook de dekking kan behoorlijk 
wijzigen. Wie als eerste wil weten wat er precies gaat veran-
deren, kan zich aanmelden voor de Poliswekker: de e-mailser-
vice zorgpolissen 2011 van kiesBeter.nl. 
Zodra de nieuwe premies en polisvoorwaarden bekend zijn, 
ontvangt men per mail een vergelijkend overzicht tussen 
de huidige zorgpolis en de nieuwe polis voor 2011. Op basis 
daarvan kan men bepalen of het gunstig is om de huidige 
polis voort te zetten of om over te stappen naar een andere 
zorgverzekering. 
Aanmelden: www.kiesbeter.nl/zorgverzekeringen/emailalert.
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Lid worden
Leden van de HME-MO Vereniging Nederland kunnen zij zijn 
die zelf HME-MO hebben en hun eerste- of tweedelijns ver-
wanten of zij die anderszins een relatie hebben met iemand 
met HME-MO. Aanmelden kan via onze website www.hme-
mo.nl of via het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij 
ons secretariaat. Het lidmaatschap bedraagt minimaal 25,- 
euro per jaar. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis 
de informatie-dvd over HME-MO.

Donateur worden
Iedereen die onze vereniging wil steunen, kan donateur wor-
den voor een zelf te bepalen bedrag. Donateurs die meer dan 
20,- euro per jaar doneren krijgen ook twee maal per jaar de 
HME-MO Newsflash toegezonden.
Aanmelden als donateur kan via onze website www.hme-mo.
nl of via het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij ons 
secretariaat. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis 
de informatie-dvd over HME-MO.

Mutaties
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om wijzigingen in 
uw adres- of bankgegevens of e-mailadres zo spoedig mogelijk 
door te geven aan ons secretariaat. Dit kan bij voorkeur per 
e-mail naar info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760.

Betalingsbewijs aanvragen
Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging. Wilt u ten behoeve van uw zorgverze-
kering een betalingsbewijs ontvangen? Vraag dit dan aan bij 
ons secretariaat via info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-
451760. Wij zenden u dit dan z.s.m. toe.

Contributie
De contributie voor de HME-MO Vereniging bedraagt mini-
maal 25,- euro per jaar. Bij uw aanmelding geeft u aan welk 
bedrag u elk jaar aan contributie wilt betalen. Tevens kunt 
u ons machtigen om de contributie door middel van auto-
matische incasso te innen. Indien u ons daarvoor niet heeft 
gemachtigd, dan ontvangt u van ons een factuur. 

Giften
De HME-MO Vereniging is financieel afhankelijk van contri-
buties, donaties en subsidies. Iedere financiële bijdrage in 
de vorm van een gift is dan ook van harte welkom. Dit stelt 
ons in staat om meer te doen t.b.v. de HME-MO-patiënten. 
Zo hebben giften in het verleden o.a. mogelijk gemaakt een 
informatie-dvd over HME-MO te maken en leuke activiteiten 
voor kinderen met HME-MO te organiseren. Als u overweegt 
om ons te verblijden met een gift dan is het goed te weten dat 
wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. 
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Even voorstellen…
Ik ben Chantal Beurs-
kens (37), getrouwd 
met Gunnar en moeder 
van twee kinderen Yara 
(7) en Ivar (5,5). Ik heb 
HME-MO en mijn beide 
kinderen ook! Ik werk 
niet buitenshuis maar 
ben thuisblijfmoeder, 
ook mede door mijn 
gezondheid. 

Sommigen van jullie zullen me misschien nog 
wel kennen. Ik ben actief in de kerngroep ge-
weest vanaf het eerste begin. In de tijd dat mijn 
kinderen geboren werden en ze nog erg klein 
waren, ben ik gestopt met de kerngroep. Ik ben 
natuurlijk wel altijd erg betrokken gebleven bij de 
lotgenotengroep. 
Nu de kinderen beide naar school gaan krijg ik 
wat extra tijd en energie. Vandaar dat ik besloten 
heb opnieuw plaats te nemen in de kerngroep. 
Wat ik precies zal gaan bijdragen moet nog vorm 
krijgen maar dat komt wel goed. 

Verslag regiobijeenkomst Oost
Sinds 2007 ben ik lid van de HME-MO Vereniging. Het was voor mij en voor Laura 
(mijn dochter met HME-MO) de eerste keer dat we deelnamen aan een regiobijeen-
komst, Dit heeft wat langer geduurd omdat ik van iemand had gehoord dat zo`n 
avond erg confronterend zou kunnen zijn, wat ik me ook wel voor kon stellen.
 

Regiobijeenkomsten

Laura heeft de diagnose HME-MO gekregen toen 
ze 16 was. Omdat ze nu steeds meer pijn heeft 
en ook steeds meer gaat beseffen dat ze tegen 
beperkingen aan zal blijven lopen hebben we 
besloten om toch naar één van deze avonden te 
gaan. Gezien de afstand was de bijeenkomst in 
loungecafé Fred en Douwe in Deventer de beste 
optie.
 
We waren er met een klein ploegje maar zowel 
Laura als ik hebben het als erg prettig ervaren om 
met lotgenoten tips en ervaringen uit te wisselen 
op het gebied van HME-MO. Wat mij betreft zou 
dit zeker vaker mogen plaatsvinden, omdat je er 
een stuk her- en erkenning vindt. Verder is het 
erg fijn is om met elkaar verhalen te delen over 
de ziekenhuiservaringen, en andere zaken welke 

nu eenmaal aan bod komen als je te maken hebt 
met HME-MO.
Verder waren er veel tips in praktische zaken die 
ook erg welkom zijn.
En last but not least; het was een erg prettig 
gezelschap om een paar uurtjes mee aan een 
(kroeg)tafel te zitten.

Ellen van Os

Verslag bijeenkomst 
regio Noord

Op maandag 8 november jl. kwamen in Leek 12 
mensen bijeen in Dienstencentrum de Schutse 
voor de regiobijeenkomst voor HME-MO patiën-
ten en hun verwanten.
In het Noorden vond de regiobijeenkomst al voor 
het achtste jaar plaats en de bijeenkomst kent 
dan ook een aantal vaste bezoekers. Hierdoor 
was een voorstelrondje eigenlijk ook niet echt no-
dig en de gesprekken kwamen al gauw op gang.

Als HME-MO de grote gemene deler is en de 
meeste bezoekers onder behandeling zijn bij dr. 
Ham in het OLVG, dan is het ook bijna logisch 
dat de meeste gesprekken daar ook over gaan. 
Maar er was ook aandacht voor revalidatie na 
een operatie en het omgaan met de boodschap 
dat je pasgeboren kindje net als jij HME-MO blijkt 
te hebben. 
De regiobijeenkomst voorziet wat ons betreft dan 
ook nog steeds in een behoefte en daarom zal 
er ook in 2011 weer een regiobijeenkomst in het 
noorden georganiseerd gaan worden. 

Marion Post
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Hebben vrouwen meer last 
van HME-MO dan mannen?

Medische vraagbaak

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

De oorzaak van het ontbreken of verminderen 
van pijn tijdens de zwangerschap is niet bekend. 
In de literatuur is hier ook geen aanleiding voor. 
Wellicht dat er een werking uitgaat van het zwan-
gerschapshormoon tijdens de zwangerschap. 
Maar hierover is geen onderzoek bekend. Deze 
situatie levert zeker een nieuwe onderzoeksvraag 
op waar we mee aan de gang kunnen om hier 
antwoord op te krijgen.

3 Motoriek en concentratie bij kinderen met 
 HME-MO
Onze zoon van 5 jaar heeft HME-MO en gezien een 
verminderde concentratie is hij op advies van de 
revalidatiearts onderzocht door een team bestaande 
uit kinderarts, revalidatiearts en psycholoog. En deze 
kwamen tot de eerste voorzichtige conclusie dat hij 
qua intelligentie volgens school voor is op zijn leef-
tijdgenoten en dat hij qua motoriek zwak is in verge-
lijking met zijn leeftijdgenoten. Wij vragen ons af of 
dit iets is wat met zijn HME-MO te maken heeft.

Het is inderdaad wel bekend dat door de bewe-
gingsproblemen, ten gevolge van osteochondro-
men, met name de fijne motoriek moeilijkheden 
kan geven. Hierover is echter niets te vinden in 
de literatuur maar wij horen dat zeker meer van 
anderen. 
Ook komt het voor dat er onrustige bewegingen 
zijn en men niet goed stil kan zitten. Dit zou wel-
licht kunnen komen omdat hij toch wat pijnpro-
blemen heeft ten gevolge van de osteochondro-
men en de groei daarvan. Bij pijn is het bekend 
dat je door bewegen de pijn minder voelt en 
daarom geneigd bent veel bewegingen te maken.

Maar bovenal is een kind met HME-MO ook een 
gewoon kind. Dat kan ook los van de HME-MO 
gewoon allerlei klachten, ziekten en problemen 
krijgen. In dat opzicht zijn het gewone kinderen 
met leuke en minder leuke dingen. 

1 Verschil in ernst bij HME-MO tussen vrouwen 
en mannen

Zelf ben ik een vrouwelijke HME-MO patiënt van 51 
jaar. In onze familie komt veel meer HME-MO voor. 
Nu is mijn vraag: Hoe is het toch mogelijk dat de 
twee mannen in onze familie (mijn vader en mijn 
zoon) geen last hebben van de knagende HME pijn? 
En de vijf vrouwen (mijn zus, haar twee dochters en 
ikzelf) wel?

Het is inderdaad heel opvallend in jullie familie. 
Bekend is wel dat HME-MO zich zeer verschillend 
kan openbaren wat betreft de verschijnselen en 
de gevolgen daarvan. Daarom is in principe geen 
enkele HME-MO patiënt hetzelfde. Ook kunnen 
er in families grote verschillen voorkomen. In 
ons onderzoek naar de gevolgen hebben wij niet 
gekeken naar het onderscheid tussen vrouwen en 
mannen bij pijnbeleving. 
Dat vrouwen meer pijn zouden hebben is uit er-
varing niet gebleken en ook niet uit de literatuur. 
In het onderzoek naar de gevolgen van HME-MO 
in Nederland (Ham/de Lange, 2008) zijn er ook 
geen verschillen gebleken tussen de beleving 
van pijn bij vrouwen en mannen ten gevolge van 
HME-MO. 
Pijnklachten zijn veel meer afhankelijk van de 
ernst van de HME-MO. Dat wil zeggen de hoe-
veelheid osteochondromen en de deformaties 
ten gevolge van de groei van de osteochondro-
men. Het zou daarom best kunnen dat je zus en 
jij ernstiger zijn aangedaan dan de mannen in jul-
lie familie. De situatie bij jullie is zeker de moeite 
waard om verder onderzocht te worden.

2 Pijn bij zwangerschap van HME-MO patiënt
Zowel mijn zus als ik hebben HME-MO. Opvallend 
bij mijn zus en bij mij was de verminderde pijn bij 
onze zwangerschap. Hoe kan het komen dat wij 
tijdens onze zwangerschappen geen last hadden van 
deze pijn?



Superleuke 
kidsdag in 
Avifauna 

hme-mo

Avifauna vond ik heel leuk. We waren 
eerst op de boot geweest. Dat was 
heel gezellig. Iedereen zat een beetje 
te kletsen. Ik vond het uitzicht heel 
mooi. Toen we uit de boot stapten, 
gingen we dan eindelijk in Avifauna. 

Bij de ingang zagen we struisvogels 
en een mandarijneend. Er was een 
grote speeltuin en daar ben ik met 
Tanja van de glijbaan geweest. Zij 
durfde niet van de hoogste en ik wel. 
Toen we uitgespeeld waren gingen we 
verder in het park kijken. Ik zag er 
allemaal leuke vogels. Ik heb een Lori 
vastgehouden. 
We moesten een bakje vasthouden. 
Hier zat een vloeistof in, die de lori’s 
heel lekker vonden. Ik had een keer 
3 lori’s op mijn hand! Dat deed best 
zeer met die scherpe nageltjes, maar 
ik heb het overleefd! 
Daarna gingen we verder kijken. 
Helaas zag ik geen toekans, want die 
had ik graag gezien. Maar ik zag wel 
een uil. Dat vond ik veel leuker! 
De lunch was ook heel goed! We kre-
gen een kroket. Dat was heel lekker. 
De organisatie heeft er iets heel leuks 
van gemaakt en ik ben benieuwd wat 
ze volgende keer verzinnen.

Groetjes van Aline Huybregts. Aline Huijbregts voelde de scherpe nageltjes van de lori’s.
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Hyves
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 en na toestemming kun 
je de hyves bekijken.
Je kunt hier hyven met anderen 
kinderen die HME-MO hebben of 
mensen in hun omgeving ken-
nen 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! 

Kaartje voor kind met 
HME-MO in ziekenhuis
De HME-MO Vereniging verstuurt
een leuke kaart of presentje aan
kinderen en jongeren die als gevolg
van HME-MO een operatie ondergaan.
 
Hiervoor heeft de commissie natuur-
lijk de datum nodig waarop uw kind, 
of een kind in uw omgeving met 
HME-MO, wordt geopereerd.
Hebt u al een datum, of wordt uw 
kind in de toekomst geopereerd aan 
de gevolgen van HME-MO en denkt 
u dat uw kind het leuk vindt om 
tijdens die vervelende periode een 
klein presentje of kaart van ons te 
ontvangen, geef dan aan ons door:

- naam van het kind, 
- thuisadres van het kind, 
- de geboortedatum, 
- datum van de operatie, 
- ziekenhuis en adres waar de opera-

tie plaatsvindt en
- soort operatie en het verwachte 

aantal dagen van opname.
Als u dit aan ons doorgeeft, zullen wij 
ervoor zorgen dat uw kind een leuke 
kaart of presentje ontvangt. 

U kunt dit alles aan ons doorgeven via 
het e-mailadres: jeugd@hme-mo.nl.

Mijn therapie
Ik ben Ankie Broos, ben 9 jaar en ga vertellen over 
de therapie die ik krijg. Ik heb HME-MO en HMS. 
Wat HME-MO is weten jullie wel, en HMS betekent 
HyperMobiliteitsSynsdroom. Dat houdt in dat mijn 
gewrichten snel uit de kom schieten.

Elke donderdag heb ik tussen de mid-
dag therapie in het revalidatiecentrum 
in Venlo om mijn spieren sterk te hou-
den. Ik krijg altijd therapie van Ineke, 
en het is heel erg gezellig met haar.
Vorig jaar ging het niet goed met mij, 
ik had heel veel pijn in mijn knieën en 
kon moeilijk lopen. En omdat ik niet 

veel kon doen, gingen mijn gewrichten 
steeds vaker uit de kom schieten.
Dr. Ham heeft toen een grote knobbel 
uit mijn knieholte gehaald en door de 
therapie en 2 keer per week trainen 
bij een zwemvereniging gaat het nu 
goed met mij. Mijn spieren zijn sterker 
geworden en daarom schieten mijn 
gewrichten niet meer zo vaak uit de 
kom.
Eerst kreeg ik therapie in het zwem-
bad van het revalidatiecentrum, maar 
nu train ik in het fitnesscentrum van 
het revalidatiecentrum. Eerst ga ik 
lopen op de loopband. Deze wordt zo 
ingesteld dat ik ook hellingen moet 
lopen. Daarna ga ik oefeningen doen 

om mijn arm en schouderspieren ster-
ker te maken, en als laatste moet ik 
fietsen.

Thuis moet ik 3 keer per week fiet-
sen. Ik moet proberen of ik steeds 
verder kan, want nu is na ongeveer 
een kilometer de kracht weg uit mijn 
benen en kom ik niet meer vooruit. 
Om mijn spieren nog sterker te maken 
ga ik op woensdagmorgen van 6.30 
uur t/m 7.30 uur en op vrijdagavond 
van 18.30 t/m 19.15 uur zwemmen 
bij een zwemvereniging, daar moet ik 
veel baantjes zwemmen en dat vind ik 
heel leuk.

Ankie Broos
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      Geef de pen door aan…
   Een interview met Nienke Torensma

Hoe oud ben je en waar woon je?
Ik ben zeventien jaar en woon in Oosternijkerk (Friesland).

Heb je zelf HME-MO of heb je andere familieleden en 
vrienden die deze aandoening hebben?
Ik heb HME-MO. Mijn moeder, broertje en twee ooms van 
mij hebben het ook.

Weten je vriend(innen) dat je HME-MO hebt en hoe heb je 
dat uitgelegd?
Mijn vrienden en vriend weten dat ik HME-MO heb, ik heb 
ze het een keer verteld toen ik geopereerd moest worden. 
Ze houden er nu wel rekening mee.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt?
Lastig, maar ik kan er zelf heel goed mee omgaan.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook 
HME-MO hebben?
Blijf gewoon jezelf en sport veel. Door veel te bewegen 
raak je eraan gewend en krijg je een betere conditie en 
zelfvertrouwen. Als ik juist niet meer sport, dan krijg ik 
ook veel meer pijn.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik ga naar de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwar-
den. Ik studeer Milieukunde en wat ik ermee wil worden, 
dat weet ik nog niet. Ik doe de studie, omdat ik het erg 
interessant en leuk vind. 

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst?
Het leukste wat ik in deze periode heb is biologie/ecologie 
en wat ik helemaal niet leuk vind zijn ICT-lessen (compu-
terles).

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja, dat zeker, maar dit jaar ben ik niet geweest, omdat 
mijn opa toen net in het ziekenhuis belandde.

Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen 
maar kun je niet door HME-MO?
Ik zit al negen jaar op voetbal en dat bevalt mij prima. Ik 
ben gelukkig, dus ik zou niks anders willen.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Ik kijk graag naar House en Eén tegen honderd. Ook vind 
ik natuurdocumentaires op National Geographic erg interes-
sant. 

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het 
liefst?
Ik hoor het liefst Enrique Iglesias en voor de rest luister 
ik naar top-40 muziek.

Heb je (huis)dieren? 
Ja, ik heb een kat en twee dwergkonijntjes. Laatst zijn er 
vijf kleine dwergkonijntjes geboren.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker?
Ik eet het liefst gewoon aardappelen met groente. Wat ik 
absoluut niet lekker vind is Chinees en Italiaans.

Aan wie geef je de pen door? En waarom?
Ik geef de pen door aan mijn broertje Simon Torensma.

WIST JE DAT:
- De HME-MO kids hyves al 65 leden heeft?
- Je je eenvoudig kunt aanmelden?
- Je er leuke foto’s, polls en onderwerpen kunt vinden?
- We onlangs een zeer gezellige kinderdag hebben gehad?
- Dit in Avifauna was?
- Er 46 kinderen en 39 volwassenen aanwezig waren?
- We op zoek zijn naar redactieleden voor de hyves en de kidsflash?
- We daarvoor op zoek zijn naar jou!
- Je je kunt aanmelden via de mail? jeugd@hme-mo.nl is het e-mail adres.
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LEKKER KLEUREN

Rebus
Los jij de rebus op? 
Een hint: 
we zoeken een 
spreekwoord.

Websitetip
http://www.kids4cliniclowns.nl/kids4cliniclowns/
Dit is het kindergedeelte van de site van de Clini-
clowns. Hier kun je bijvoorbeeld een informatiepak-
ket over de Cliniclowns bestellen voor je spreek-
beurt of werkstuk. 



‘Liever gevraag dan gestaar’
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Een loopfiets voor Laura Weber
De 18-jarige Laura Weber uit Zeewolde is sinds kort de trotse 
eigenaar van een loopfiets. Deze speciale fiets is een combinatie 
van een step en een fiets waarmee Laura, die lijdt aan de zeld-
zame botziekte HME, zich makkelijker en sneller kan verplaat-
sen. “Ik ben er zó blij mee”, lacht Laura, bij wie na een zoveelste 
operatie in juli jl. een stuk kuitbeen is verwijderd. 

Het idee voor de loopfiets als hulpmiddel kwam 
vanuit het revalidatiecentrum. De enige andere 
optie voor Laura was een rolstoel geweest. “Maar 
met deze loopfiets heb ik zoveel meer bewegings-
vrijheid. Zo kan ik als ik wil zelf even naar het 
dorp of de honden uitlaten.” 

Opvallend
De loopfiets is vrij uniek, wat Laura een opval-
lende verschijning maakt. Daarom wordt ze be-
hoorlijk vaak nagestaard. “Dat is best vervelend”, 
vertelt ze. “Soms zou ik wel een bordje aan mijn 
fiets willen hangen met daarop ‘Liever gevraag 
dan gestaar!’.” Helemaal vervelend vond Laura de 
opmerking ‘Ben je te lui om te lopen?’ van een 
willekeurige voorbijganger. Door dit stukje publi-
citeit hoopt Laura op een beetje meer begrip. 

Hereditaire multiple exostose (HME)
HME is een zeldzame, veelal erfelijke, botziekte 
die meestal op peuter/kleuterleeftijd begint. Bij 
Laura gaat het om een ‘spontane mutatie’, die 
zich pas in 2007 liet diagnosticeren. Door deze 
ziekte groeien er knobbels aan botten in vooral 
de armen en benen, maar het komt ook op de 
schouderbotten en het bekken voor. HME is niet 
te genezen. Als knobbels in de weg gaan zitten of 

pijn veroorzaken is operatief weghalen de enige 
behandeling. Maar niet alle knobbels zijn te ver-
wijderen. Laura heeft inmiddels al vele operaties 
ondergaan en zal binnenkort weer onder het mes 
moeten. In Nederland zijn zo’n 300 mensen die 
aan de botzieke HME lijden. 

Laura Weber, die zich veelvuldig op 
haar loopfiets door Zeewolde be-
weegt, was de starende blikken beu. 
Ze stapte naar de krant Zeewolde 
Actueel om haar verhaal aan alle 
inwoners te vertellen. Bijgaand het 
artikel dat in de krant verscheen.

De nurse practitioner/
verpleegkundig specialist 
voor HME-MO-patiënten in 
het OLVG, Annabet Groe-
neveld, houdt elke donder-
dagmorgen van 11 tot 12 
uur telefonisch spreekuur. 
Ze is te bereiken via tel. 
020-5999111,  vraag naar 
seinnummer 44577. U kunt 
bij haar terecht voor al uw 
vragen.

Telefonisch spreekuur 
Zeilactiviteit jongeren 
in 2011?

We zijn voor volgend jaar van plan 
om een activiteit voor jongeren van 
16 tot en met 25 jaar te organiseren.

Daarom willen we graag van jullie 
weten, of jullie hier interesse in 
hebben… Zelf zitten we te denken 
om een dagje met z’n allen te gaan 
zeilen. Lijkt dit je leuk en zou je mee 
willen, en ben je tussen de 16 en 25 
jaar, laat het ons weten, mail naar:
jeugd@hme-mo.nl!
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HME-MO dag 2010 boeiend als vanouds

Terugblik op jaarlijkse HME-MO dag

In de vroege ochtend van zaterdag 29 mei jl. was er al volop activiteit in Mytylschool 
Ariane de Ranitz in Utrecht. Kerngroep- en bestuursleden van de HME-MO Vereniging 
waren samen met familieleden druk in de weer met het klaarmaken van de mytyl-
school voor de 13e landelijke HME-MO dag.

De groep is na al die jaren goed op elkaar inge-
speeld en zo werden in no time de bewegwij-
zering binnen en buiten aangebracht, broodjes 
gesmeerd, ruimtes klaargemaakt en audiovisu-
ele apparatuur ingesteld.
Tegen tienen begonnen ook de eerste bezoekers 
binnen te druppelen. Voor alle bezoekers lag 
er bij de inschrijftafel een overzicht klaar voor 
deelname aan de workshops en de beloofde 
informatie dvd over HME-MO voor diegenen die 
zich als lid van de HME-MO Vereniging hadden 
aangemeld.

Inleiders
Zo’n 120 mensen waren uiteindelijk op 29 mei 
aanwezig om het jaarlijkse hoogtepunt van de 
HME-MO Vereniging mee te maken.
Voorzitter Jan de Lange heette iedereen om half 
11 van harte welkom. Een speciaal welkom was 
er uiteraard voor de inleider en workshoplei-
ders en andere vrijwilligers die vrijwel allemaal 
belangeloos hun medewerking aan deze dag 
verleenden.

Koninklijke onderscheiding
Nadat Jan enkele mededelingen van huishoude-
lijke aard had gedaan, lichtte hij het programma 
toe. Alvorens het programma echter van start kon 
gaan werd hij onderbroken door Marion Post. 
Marion zette Jan nog even in het zonnetje, omdat 
het Hare Majesteit de Koningin had behaagd om 
Jan op 29 april jl. te onderscheiden als Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Jan had deze hoge onderscheiding onder meer 
te danken aan het vele (vrijwilligers-)werk dat hij 
had gedaan op het gebied van welzijn en zorg, op 
sociaal gebied en voor de kerk. Zijn collega’s van 
de HME-MO Vereniging hebben een belangrijke 
rol gespeeld bij de aanvraag van de onderschei-
ding en waren blij dat het uiteindelijk ook gelukt 
is om Jan het bekende lintje opgespeld te krijgen. 
Jan ontving van de aanwezigen een welgemeend 
applaus en toonde trots zijn onderscheiding.

Revalidatietherapie
Na deze korte onderbreking werd het gezelschap 

getrakteerd op een 
boeiende lezing over 
revalidatietherapie. 
Prof. dr. Rob Smeets, 
verbonden aan het Uni-
versitair Medisch Cen-
trum Maastricht, startte 
zijn inleiding met de 
geschiedenis van de 
revalidatietherapie.

Vervolgens legde hij uit 
waar revalidatiethera-
pie zoal uit bestaat en 
wat het voor patiënten 
kan betekenen. Hij ein-
digde zijn inleiding met 
een fictief praktijkvoor-
beeld van een HME-MO 
patiënt die zich meldt 
voor revalidatiethe-
rapie. Aan het einde 
van de lezing waren er 
enkele vragen uit het 

publiek die door Rob werden beantwoord.
Vervolgens was het tijd voor de lunch. De ca-
teringploeg had weer een prima lunch op het 
buffet klaargezet, zodat iedereen gelijk ‘aan kon 
vallen’. 

Workshops
Toen was het tijd voor de eerste ronde work-
shops. Deelnemers hadden dit jaar de keus uit 
4 verschillende workshops,  te weten Gespreks-
groep voor ouders, Osteopathie, Bekkenproble-
matiek en Zumba. Iedereen kon er 2 kiezen, 
want om 14.15 uur was er nog een zelfde ronde 
workshops.
Gedurende de dag waren de kinderen al volop 
actief met hun eigen programma. Al tijdens de 
lezing van Rob Smeets konden zij zwemmen, 
naar de Creaclub of Zumba doen.
Na de lunch konden kinderen ook kiezen uit een 
eigen programma aan workshops, nl. Hapjes ma-
ken, Creaclub of Sport&Spel. Hele kleine kinde-
ren werden opgevangen bij de kinderopvang.

Voorzitter Jan de Lange toont trots 
zijn onderscheiding aan de fotograaf.
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Weerzien en kennismaken
Om 15.15 uur waren de workshops afgelopen 
en kwamen de deelnemers weer bijeen in de 
plenaire ruimte waar koffie, thee en een drankje 
door de cateringploeg was klaargezet. De kinde-
ren die aan de workshop Hapjes maken hadden 
deelgenomen gingen rond met allerlei lekkernij-
en die zij tijdens de workshop zelf klaar hadden 
gemaakt. Het was een feestelijk einde van alweer 
een prachtige HME-MO dag.
Ieder jaar is het een weerzien met oude beken-
den, maar ook een kennismaking met nieuwe 
leden. Het is fantastisch om te ervaren hoe er na 
13 jaar een goede familiaire, ontspannen sfeer 
is ontstaan. Uiteraard is er ook oog voor nieuwe 
bezoekers die veelal erg onder de indruk zijn van 
wat ze zo’n dag aan informatie binnen krijgen. 
Iedereen is over het algemeen zeer tevreden, 
hetgeen ook terug te vinden is in de evaluatiefor-

mulieren verder op in deze Newsflash.
Tevens treft u elders in dit nummer ook de 
verslagen van de verschillende workshops en de 
inleiding aan. 
We mogen u toch ook begroeten op de 14e lan-
delijke HME-MO dag op zaterdag 28 mei 2011?

Marion Post

Workshop Volwassenen Zumba Gespreksgroep 
ouders

We waren met een kleine groep 
ouders deze keer. Ouders van kleine 
kinderen en ouders van tieners 
en jong volwassenen. We hebben 
gesproken over toegankelijkheid van 
dokters en de openheid van dokters 
bij HME-MO patiënten. Maar vooral 
hebben we gesproken over de zorg 
om onze kinderen.
Tieners en jongvolwassenen willen 
vooral zijn zoals hun leeftijdgenoten. 
Aanpassingen aan fietsen of andere 
hulpmiddelen worden vaak moei-
lijk geaccepteerd. Ook de toekomst 
begint een rol te spelen: de vervolg-
opleiding en het wel of niet krijgen 
van kinderen.
Ouders met HME-MO gaven aan dat 
zij soms kampen met een schuld-
gevoel, omdat hun kinderen HME-
MO hebben. Het is vaak lastig om 
daarmee om te gaan. Iedereen doet 
dat op zijn manier. Ook werden 
onderling tips uitgewisseld om om te 
gaan met de emotionele kant van de 
HME-MO en allerlei praktische zaken.

Op de vrolijke klanken van  Zuid-
Amerikaanse muziek liet Miranda 
Gielisse, sportinstructrice, ons alle-
maal kennismaken met de nieuwste 
fitnessrage: Zumba!
Het is eigenlijk aerobics op Zuid-
Amerikaanse muziek, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de 
basispassen van dansstijlen zoals 
cumbia, merengue, salsa, reggae-
ton, mambo, rumba en calypso. 
Dat klinkt makkelijk, maar dat was 
het zeker niet! Eerst probeerden we 

de passen onder de knie krijgen, 
met de heupen te bewegen. Tot slot 
moesten ook de armen mee gaan 
bewegen. Er werd gelachen en ge-
zweet. De temperatuur steeg ook tot 
Zuid-Amerikaanse hoogte! 
De deelnemers waren echte door-
zetters. Als het staand niet meer 
ging, dan werd er zittend verder 
meegedaan. Met je armen kun je 
ook meedoen met Zumba, dat bleek 
maar weer. Het was een leuke ken-
nismaking met deze fitnessrage! 

Terugblik op jaarlijkse HME-MO dag
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Multidisciplinaire benadering 
en behandeling bij HME-MO Op de HME-MO dag 29 mei 2010 hield prof. 

dr. Rob J.E.M. Smeets een inleiding over de 
multidisciplinaire benadering en revalida-
tiebehandeling bij mensen met Hereditaire 
Multiple Exostosen-Multiple Osteochondromen 
(HME-MO). Rob Smeets is verbonden aan het 
Universitair Medisch Centrum Maastricht en 
het Adelante kenniscentrum, onderdeel van 
het centrum voor revalidatiegeneeskunde te 
Hoensbroek/Valkenburg. Zijn aandachtsgebied 
binnen de revalidatiegeneeskunde en het we-
tenschappelijk onderzoek ligt bij de chronische 
pijn in houding- en bewegingsapparaat, de 
arm-hand vaardigheidsproblemen en com-
plexe traumatologie. 
Hieronder een verslag van de gehouden inlei-
ding.

Terugblik op jaarlijkse HME-MO dag

Prof. dr. R.J.E.M. Smeets, MD PhD, revalidatiearts en 
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

De definitie die momenteel wordt gehanteerd 
voor revalidatie luidt: “Zorg voor mensen met 
(dreigende) problemen van het bewegingsap-
paraat die (zouden kunnen) leiden tot blij-
vende verstoring van het functioneren”. Hierbij 
speelt dus ook preventie een rol.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond de reva-
lidatie als geneeswijze. In 1955 werd de Neder-
landse Vereniging Revalidatieartsen opgericht. 
De werkterreinen van de revalidatiearts zijn het 
ziekenhuis, poliklinisch en/of klinisch revalidatie-
centrum en consulentschap in diverse instellin-
gen zoals psychiatrie, verpleeghuis, verstandelijk 
gehandicaptenzorg etc.

Revalidatiearts
De revalidatiearts heeft kennis van ziekten van 
het bewegingsapparaat en de consequenties 
hiervan. Maar ook van de prognose hierbij en de 
mogelijkheden van beïnvloeding. 
De revalidatiearts kijkt naar de mens met de 
ziekte en de gevolgen daarvan voor zijn dagelijks 
functioneren (ICF-model). Hij stelt het vervolg-
beleid vast en coördineert zo nodig tussen de 
verschillende medische en andere disciplines.
De rol van de revalidatiearts is om het beleid vast 
te stellen aan de hand van de prognose van de 
aandoening en de beïnvloedbaarheid van gecon-
stateerde problemen, waarbij de vraag van de pa-
tiënt (wat wil hij/zij verbeteren en/of veranderen) 
centraal hoort te staan! Hij/zij bepaalt of en waar 
kan worden aangegrepen op de lichaamsfuncties 
en structuren maar ook op activiteiten, participa-
tie of persoonlijke en omgevingsfactoren. 

Mens als geheel
De revalidatiebehandeling kan poliklinisch, in 
dagbehandeling of klinisch (opname) plaats-
vinden. De revalidatiebehandeling gaat uit van 
een holistische visie waarbij de mens als geheel 
wordt gezien en als zodanig ook wordt benaderd. 
Hiervoor is een multidisciplinaire benadering 
nodig. De disciplines die bij de revalidatiebehan-
deling worden betrokken zijn: 
•	Fysiotherapeut
•	Ergotherapeut

•	Bewegingsagoog
•	Logopedist
•	Verpleegkundige
•	Maatschappelijk	werker
•	Psycholoog/orthopedagoog
•	Gedragstherapeut

Problemen bij HME-MO
Het probleem bij HME-MO is de vaak grote 
hoeveelheid osteochondromen en deforma-
ties (vergroeiingen) die dit tot gevolg heeft. De 
gevolgen hiervan kunnen zeer divers zijn. Uit het 
onderzoek naar de gevolgen van HME-MO (2008, 
Ham/de Lange) is gebleken dat de impact veel 
groter is dan verwacht. Pijnklachten komen veel 
voor (bij kinderen 63% en volwassenen 83%). 
Druk van osteochondromen op pezen, spieren 
en gewrichtsbanden werd door 76% van de 
HME-MO personen aangegeven. Maar ook druk 
op zenuwen is 41% genoemd. Het antwoord op 
deze gevolgen is het operatief verwijderen van de 
betreffende osteochondroom. Ook kunnen door 
corrigerende operaties de deformaties worden 
behandeld. Maar er blijven veelal andersoortige 
klachten bestaan. Zo komen conditieproblemen 
en vermoeidheid voor. 
Ook de gevolgen voor het dagelijks functioneren 
zoals problemen op school (53%), werk (28%) en 
sportuitoefening (bij kinderen 27% en volwasse-
nen 46% gestopt) worden in het onderzoek naar 
de gevolgen genoemd. 
Gevolgen zijn er ook op psychosociaal gebied 
zoals depressieve stemmingen en afname van 



sociale contacten o.a. door pijn. De afname van 
de kwaliteit van leven kwam ook naar voren in 
het onderzoek.

Revalidatiebehandeling bij HME-MO
Problemen bij HME-MO kunnen aanleiding zijn 
voor een gerichte revalidatiebehandeling. De 
SAMPC methodiek laat zien waar de nadruk bij 
de revalidatiebehandeling ligt. 
- Somatisch: lichamelijke functies met aandacht 

voor conditie, beweeglijkheid, kracht, gevoel en 
coördinatie.

- Activiteiten van het dagelijks leven: wassen, 
aankleden, arm-handfunctie, lopen, staan, zit-
ten etc.

- Maatschappelijk: gezin, wonen, vrije tijd, sport, 
huishouden, vervoer, sociaal etc.

- Psychologisch, stemming, verwerking, accep-
tatie, angst, concentratie, geheugen, hanteren 
van grenzen etc.

- Communicatie: schrijven, lezen, schrijven, tele-
foneren, PC-gebruik etc.

Uit bovenstaande zal blijken dat veel van de 
genoemde problemen bij HME-MO aandacht-
gebieden zijn bij de SAMPC-methode voor de 
revalidatiebehandeling. Ook zal duidelijk zijn dat 
een multidisciplinaire (meerdere behandelaars) 
aanpak nodig is.

De problemen van HME-MO kunnen voortkomen 
uit het aanwezig zijn van de osteochondromen 
of deformaties, maar ook een gevolg zijn van 
operaties. Steeds vaker is, naast alleen fysiothera-
peutische behandeling, ook de inzet van anderen 
nodig om na een operatie weer te revalideren. 
Bij grote operaties, zoals een uitgebreide heup/
bekkenoperatie, heeft de revalidatiebehandeling 
zich al meerdere malen bewezen. In een enkele 
situatie was klinische opname in een revalidatie-
centrum nodig, maar veelal kon worden volstaan 
met revalidatie in dagbehandeling.
 
Voorbeeld revalidatiebehandeling bij HME-MO
Ter illustratie van de revalidatiebehandeling bij 
HME-MO lijkt het ons goed om een voorbeeld 
hiervan uit te werken. In dit voorbeeld gaat het 
om een man van 30 jaar met HME-MO. Hij heeft 
12 operaties gehad waarbij osteochondromen 
werden verwijderd. 
Hij is er eindelijk na jaren van het afhouden van 
behandeling nu aan toe om er wat mee te doen. 
Het doel bij de start van de revalidatiebehande-
ling van deze man luidde: “Weer optimaal functi-
oneren zodat hij weer kan sporten en misschien 
weer kan gaan werken”.

De problemen bij deze man worden in kaart 
gebracht volgens de eerder genoemde SAMPC 
methode.
•	Somatisch:	moe,	pijn,	bewegingsproblemen	

knieën, voeten. Forse standafwijkingen knieën 
en voeten alsmede instabiliteit. Verminderde 
kracht beenspieren m.n. Quadriceps (vierhoof-
dige bovenbeenspier). Matige rechterarmfunc-
tie door verminderde draaiingsmogelijkheid 
(re-handig)

•	ADL:	enige	moeite	met	aankleden.	Staan,	
lopen en traplopen niet al te lang mogelijk. 
Moeite met openen deuren, flessen e.d.

•	Maatschappelijk:	alleenstaand,	LAT-relatie,	flat	
met lift, problemen deuren en ramen, (snor-)
fiets, geen auto, HBO-V echter WAJONG, vrij-
willigerswerk stichting Mensen voor Mensen, 
beperkt in zware huishoudelijke taken, beperkt 
sociaal netwerk, geen sport

Inleider Rob Smeets.
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•	Psychologisch:	sociale	fobie	gehad,	wil	meer	
contacten. Acceptatie van beperkingen in be-
ginfase, in relatie niet gelukkig

•	Communicatie:	enige	moeite	met	schrijven

Bij de poliklinische revalidatiebehandeling 
werden fysiotherapie, ergotherapie, bewegings-
agogiek en maatschappelijk werk ingezet en de 
behandeling richtte zich op:
•	Kracht,	conditie,	beweeglijkheid	verbeteren
•	Inzet	rechterarm	trainen
•	Trucjes	aanleren,	hulpmiddelen	(openen	fles-

sen, schrijven)
•	Gewrichtsbeschermende	principes/ergonomie/

evenwichtig verdelen van activiteiten over de 
dag

•	Voorzieningen	(advies	Wet	maatschappelijke	
ondersteuning [Wmo])

•	Sportieve	mogelijkheden
•	Acceptatie	en	verwerking,	toekomstplannen	

(werk, sociale contacten, vrije tijd)
Er werd orthopedisch maatschoeisel aangeme-
ten. 

Het volgende resultaat kon worden vastgesteld.

•	Staat	letterlijk	en	figuurlijk	veel	steviger	in	zijn	
schoenen

•	Lopen,	traplopen,	gebruik	rechterarm	duidelijk	
verbeterd

•	Enkele	kleine	hulpmiddelen	waardoor	ADL,	
huishouden en schrijven veel gemakkelijker 
verlopen

•	Nieuwe	sporten,	meer	vrijwilligerswerk,	nieuwe	
sociale contacten, plannen voor reïntegratie 
arbeid

Ten slotte
Met dit voorbeeld hopen we duidelijk te hebben 
gemaakt dat revalidatiebehandeling ook voor 
mensen met HME-MO een goede behandeling 
kan zijn. Juist doordat bij HME-MO patiënten 
de problematiek zeer divers is, kan de multidis-
ciplinaire behandeling vanuit de diverse bena-
deringen goed aansluiten. In alle regio’s van 
Nederland zijn de revalidatiecentra of afdelingen 
revalidatiegeneeskunde in ziekenhuizen. Een 
revalidatiebehandeling wordt vooraf gegaan door 
een eerste consult bij een revalidatiearts en dat 
kan in de meeste ziekenhuizen plaatsvinden.

Rob Smeets en Jan de Lange
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HME-MO Dag 2011
zaterdag 28 mei

Weerzien en 
ontmoeten



Workshop Zumba 12+ 

Terugblik op jaarlijkse HME-MO dag

Workshop met lekkere hapjes

Op de HME-MO dag konden we deze keer hapjes maken. 
Dat was heel erg gezellig. Er waren twee groepen. De eerste 
groep mocht 3 verschillende hapjes maken en de tweede 
ook.

Toen de eerste groep aan de beurt was, zaten de ouders in een 
lokaal ernaast en die vonden het lekker ruiken. Van alle hapjes 
moesten er 120 gemaakt worden. De kinderen hadden het 
zelf gemaakt in groepjes.
De hapjes die we gemaakt hebben zijn: spiesjes van kerstoma-
ten en feta, zalmrolletjes, satéwieltjes, gerookte zalmrolletjes, 
pittige gehaktballetjes en empanadillas de sardinas (krokante 
deegflapjes gevuld met sardines en olijven).
 
Knap en lekker
Soms werd er geholpen met het koken of bakken. Maar dat 
hoefde niet eens vaak. We hadden een uur om het te maken. 
Toen het allemaal klaar was werden de hapjes naar de hal 
gebracht waar alle mensen zaten. De mensen vonden het niet 
alleen knap maar ook heel erg lekker. Op het laatst kregen we 
nog een boekje met alle recepten erin. Dat vind ik wel leuk 
want dan kan ik ze thuis ook maken.

Ankie Broos

Hai, ik ben Sigrid Bekkema, ik woon in 
Leek,en ik heb ook HME-MO. Ik heb me op-
gegeven voor de workshop Zumba. Omdat dat 
me dus leuk leek. 

Eerst gingen we even in-Zumbaën. Ik dacht altijd 
dat Zumba met van die steps was enzo. Maar het 
is dus dansen op een soort Reaggeaton muziek. 
Die muziekstijl is afgeleid van de Reagae, Dance-
hall en hiphop. (Ik weet niet of jullie dat wat zegt, 
haha.)
Het is een fitnesssoort gebaseerd op Latijns-
Amerikaanse dans (salsa, merengue, axé, samba 
en cumbi).
Het was op zich wel erg leuk om te doen, alleen 
het was erg vermoeiend en moeilijker dan het 
leek! Daarom zag het er in het begin ook niet 
uit, haha. Later toen we er een beetje in waren 
gekomen, ging het bij de meesten stukken beter. 
Ik kreeg last van mijn enkel, dus ik ben halver-
wege gaan zitten kijken. En dat was heel grappig! 
Iedereen ging zowat gelijk, en dat zag er echt 
goed uit.
Je kon ook zien, dat iedereen de pasjes aanpaste 
aan wat men kon. Dat lukt bij Zumba heel mak-
kelijk.

Bekenden
De workshop werd gegeven door Miranda Gie-
lisse. Er waren 11 mensen bij de workshop, waar-
onder veel bekenden van mij, (via de HME-MO 
dagen al eerder) en het was dus ook erg leuk om 
hen weer eens te zien en met hen te praten.
Ik vond Zumba wel leuk. Alleen ik ben er wel 
achtergekomen dat het geen sport voor mij is. 
Haha, het is iets te vermoeiend, die bewegingen 
enzo. Maar het was wel een leuke ervaring!

Sigrid Bekkema
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Workshop Zwemmen
Ook dit jaar was er weer zwemmen voor kinde-
ren. ‘s Morgens gelijktijdig met de inleiding voor 
de volwassen werd er in twee groepen gezwom-
men onder leiding van Mirjam Meuleman. Zij is, 
als docent bewegingsonderwijs, verbonden aan 
de Mytylschool Ariane de Ranitz te Utrecht. Zij 
speelde dus een thuiswedstrijd op de HME-MO 
dag. Er werd weer heerlijk gespeeld en geoefend 
in het zwembad. Heerlijk om de kinderen zo te 
zwemmen waar ze “onder elkaar” zijn.
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Workshop bekkenproblematiek
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De workshop  werd gegeven door drs. Arnard van der Zwan. Dr. John Ham was ook aanwezig. 
Beiden zijn orthopedisch chirurgen in het OLVG Amsterdam Als eerste werd een verkorte uit-
leg gegeven over HME-MO. Veel patiënten met HME-MO hebben heup/bekkenproblemen.

Symptomen zijn:
-  Pijn door osteochondromen.
-  Functiebeperking.
-  Slijtageklachten op relatief jonge leeftijd.
Bij klachten wordt er allereerst een lichame-
lijk onderzoek gedaan. Er wordt gekeken naar 
looppatroon, beenlengteverschil en bewegings-
uitslagen. Vaak is er daarna nog een aanvullend 
onderzoek nodig, zoals een röntgenfoto, CT-scan 
of MRI.
Een steile heup is één van de meest geconsta-
teerde afwijkingen (90 %), daarnaast is er soms 
sprake van heupdysplasie (25%) en van osteo-
chondromen, met name  aan binnenzijde van 
het dijbeen.

Chirurgische heupluxatie
Als operatieve behandeling bij een steile heup 
wordt een chirurgische heupluxatie (volgens de 
techniek van prof. Ganz) toegepast als men ern-
stige beperking of pijnklachten heeft. Dit is een 
grote operatie, waarbij eerst een botschil wordt 
losgemaakt en vervolgens de heupkop uit de kom 
wordt gehaald. De kopstand wordt veranderd en 
d.m.v. schroeven vastgezet.
Er zijn wel complicaties mogelijk bij deze ope-
ratie. De belangrijkste zijn: het niet goed vast-
groeien van de botschil, zenuwschade (gevoels-
verlies bovenbeen) en een breuk in het bovenste 
deel van het dijbeen. Na de operatie moet men 6 
weken 2 elleboogkrukken gebruiken, aantippend 
belasten en de eerste 4 weken zitten in een diepe 
stoel vermijden.

Steile heup
Heupdysplasie is bij HME-MO meestal niet bij de 
geboorte aanwezig, dit ontwikkelt zich gedurende 
de groei, door aanwezigheid van een steile heup 
(Coxa valga) en osteochondromen op de boven-
kant van het dijbeen. Meestal is er geen behande-
ling nodig.
Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt met een 
operatie de positie van de heupkom veranderd. 
D.m.v. 4 zaagsneden wordt de positie van de 
heupkom in het bekken aangepast. De 1e zaag-
snede is vlak onder de heupkom, de 2e door het 
schaambeen, de 3e vlak boven de heupkom en 

de 4e door het  zitbeen. Ook na deze operatie 
moeten er 6 weken 2 elleboogkrukken gebruikt 
worden en mag er alleen aantippend belast 
worden.
Om  voor deze operatie in aanmerking te komen 
moet de heup goed bewegelijk en helemaal 
uitgegroeid zijn. De heupkop moet rond zijn en 
niet afgeplat. Er mag geen of minimale slijtage 
(atrose) zijn en de patiënten moeten jonger zijn 
dan 55 jaar.
We vonden dit een interessante en leerzame 
workshop.

Yvonne Schol

Talenten op Crea-club 
Ook dit jaar 
was het 
weer een 
komen en 
gaan bij de 
creaclub. De 
groep was 
soms hele-
maal vol en 
soms waren 
er maar een 
paar, maar 
het was erg 
gezellig en 
iedereen 
had het 
weer naar 
de zin. Er 
was een 
ruime keuze 
aan materialen en activiteiten. Van vilt en pailletten werden 
prachtige hangers gemaakt en er zijn vrolijk gekleurde schilde-
rijen gemaakt. Er werd ook druk met klei geëxperimenteerd 
en van vouwblaadjes konden dieren worden gevouwen. 
Aan het eind van de dag werden de resultaten kleurig gepre-
senteerd op een tafel in de creaclub en konden de werkstuk-
ken worden bewonderd en mee naar huis worden genomen. 
Misschien volgend jaar een kleine expositie van de resultaten 
van de dag in de grote zaal?

Agnes Eisses
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Volop belangstelling voor workshop Osteopathie
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Het woord osteopathie kende ik al een aantal jaren; ik had ge-
hoord dat het om een gespecialiseerde fysiotherapeut ging die 
door een extra studie van maar liefst 6 jaar in staat zou zijn om 
met zijn/haar handen problemen in het lichaam op te sporen en 
er voor te zorgen dat deze zich dan herstellen. De workshop tij-
dens de HME-MO dag stelde mij in de gelegenheid om nu daad-
werkelijk met deze geneeswijze kennis te maken. 

En ik was niet de enige die belangstelling had; 
verdeeld over 2 sessies luisterden maar liefst 35 
mensen naar de uitleg van osteopaat Anton van 
Eijck. Aan de hand van een duidelijke power-
pointpresentatie legde Anton uit wat osteopathie 
is.
De osteopaat ziet het lichaam als één geheel. Hij/
zij weet  welke lichaamsweefsels met elkaar in 
verbinding staan en op welke manier ze elkaar 
kunnen beïnvloeden. Daardoor kan een osteo-
paat de mogelijke oorzaak van een klacht vinden, 
waar andere behandelaars die niet vonden: soms 
in een ander deel van het lichaam dan waar 
de klacht optreedt. Dat kan over allerlei klach-
ten gaan: rug- en nekklachten, whiplash, RSI, 
migraine, incontinentie, maag- en darmklachten, 
maar ook klachten ten gevolge van HME-MO.
Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot 
bloedvaten, van ingewanden tot botten. Osteo-
pathie is een veilige behandelwijze die zich richt 
op de beweging van en in het lichaam. Deze 
beweeglijkheid is nodig om goed en zonder 
klachten te kunnen functioneren. Osteopathie 
is een manuele behandelwijze die zich richt op 
het vinden en behandelen van bewegingsbeper-
kingen in het lichaam die klachten veroorzaken. 
Alle systemen in het lichaam werken mee om het 
gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. 
Functioneert een deel van het lichaam niet goed, 
dan beïnvloedt dat ook de rest. Als een deel van 
het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat 

klachten veroorzaken. Omdat alle weefsels met 
elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen 
naar andere delen van het lichaam. Een osteo-
paat onderzoekt waar in het lichaam de bewe-
ging hapert en herstelt de samenwerking tussen 
de verschillende weefsels.
Een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen. 
Hij/zij gebruikt geen medicijnen of apparaten. Hij 
of zij maakt los wat los moet zitten en herstelt zo 
met (overwegend) zachte handgrepen het zelfge-
nezend vermogen van het lichaam.
Osteopathie is een veilige behandelmethode, 
die gebaseerd is op principes uit embryologie, 
fysiologie, anatomie en neurologie. De osteopaat 
behandelt ook kinderen, baby’s en zwangere 
vrouwen. 
Gek genoeg wordt osteopathie gezien als alter-
natieve behandelwijze, waardoor de vergoeding 
door de zorgverzekering erg afhankelijk is van je 
aanvullende verzekering. Toch is het de moeite 
waard om eens een osteopaat te bezoeken als 
je al jarenlang klachten hebt en je het idee hebt 
dat je daar dan mee moet leren leven. Zelf heb 
ik na de uitleg van Anton de stap genomen om 
me te wenden tot een lokale osteopaat omdat ik 
al jarenlang aan hoofdpijn lijdt. En u raad het al: 
met goed resultaat. De hoofdpijn is niet volledig 
weg maar wel enorm afgenomen, hetgeen voor 
mij een enorme winst betekent!

Marion Post



Met SeCZ TaLK speels in gesprek komen
Je eerste zoen, vrijen en verkering krijgen; jongeren met 
een chronische aandoening of lichamelijke beperking 
komen er vaak later aan toe dan hun leeftijdgenoten. Veel 
jongeren ondervinden hindernissen op het gebied van rela-
ties. Zo kan contact maken met leeftijdgenoten of uitgaan 
lastig zijn. Ook hebben jongeren vragen over seksualiteit, 
erfelijkheid, vruchtbaarheid en zwangerschap. 

Dit zijn gevoelige onderwerpen en praten hier-
over is niet altijd gemakkelijk. Uit onderzoek we-
ten we dat onderwerpen als relaties, intimiteit en 
seksualiteit weinig aan de orde komen in het zie-
kenhuis of op school. Jongeren met een aandoe-
ning of beperking vinden het vaak wèl belangrijk 
om over seksualiteit en relatievorming te praten. 
Het nieuwe spel SeCZ TaLK helpt daarbij!
SeCZ TaLK staat voor Seksualiteit En jongeren 
met Chronische Ziekten.

Zorgverleners, leerkrachten en andere professio-
nals kunnen het spel als werkvorm gebruiken in 
groepen jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. 
Het spel is geschikt voor jongeren met uiteenlo-
pende chronische aandoeningen en lichamelijke 
beperkingen. In het spel komen kennis, mening 
en communicatieve vaardigheden aan bod. Het 
spel kan worden gespeeld op het voortgezet 
speciaal onderwijs van cluster 3 scholen (bijvoor-
beeld mytylscholen met een vso afdeling) en bij 
activiteiten van patiëntenorganisaties.

Gratis spel
Via de link: www.opeigenbenen.nu/nl/projecten/
bordspel-secz-talk is het spel gratis te bestellen 
voor zorgverleners of leerkrachten die met jonge-
ren met chronische aandoeningen werken.  

Terugblik op dertiende HME-MO dag

Hoge waardering voor dertiende HME-MO dag
Zoals inmiddels gebruikelijk, is ook na afloop van de 
13e HME-MO dag aan de deelnemers de mogelijk-
heid geboden door middel van een vragenformulier 
kenbaar te maken, hoe hun waardering van de aan-
geboden workshops was. Dit jaar hebben 23 volwas-
sen en 17 kinderen en jongeren van die mogelijkheid 
gebruik gemaakt. Hieronder volgt een samenvatting 
van de resultaten.

pectievelijk een rapportcijfer van 6.6. en 6.3. Als 
suggesties voor een volgende Lotgenotendag wer-
den onder meer genoemd: voetballen, kanoën, 
koken/bakken en kopjes beschilderen. Verschil-
lende deelnemers lieten weten dat het fijn zou 
zijn als de workshops langer zouden duren.

Evaluatie door de volwassenen
De volwassenen hebben, met een gemiddelde 
van 8.9 voor de HME-MO dag in zijn geheel, een 
zeer hoog rapportcijfer gegeven; de vorige drie ja-
ren waren de gemiddelde rapportcijfers respectie-
velijk 7,9, 8.0 en 8.3.  De inleiding van professor 
Rob Smeets over revalidatiebehandeling kreeg 
het rapportcijfer 7.9. Het hoogst gewaardeerd 
werden de workshop Bekkenproblematiek (rap-
portcijfer 8.9), direct gevolgd door de workshop 
Zumba met 8.8. Voor de gespreksgroep Ouders 
en de workshop Osteopathie waren de rapportcij-
fers respectievelijk 8.4, en 8.1.
Tot slot is ook aan de volwassenen gevraagd 
naar ideeën voor volgende lotgenotendagen. Als 
onderwerpen werden onder meer ingebracht: 
bodybalance en pijnbestrijding. Daarnaast werd 
gevraagd aandacht te besteden aan activiteiten 
voor jongvolwassen en werd het advies gegeven 
er in de toekomst voor te waken dat te veel vak-
jargon wordt gebruikt.

Frans Schelbergen

Van de volwassen deelnemers die het evaluatie-
formulier hebben ingevuld bezocht 30% de HME-
MO dag voor de eerste keer. Voor de jongeren en 
kinderen was dat percentage 25%. De antwoor-
den op de vragen van het evaluatieformulier zeg-
gen dat de dagen, zoals dat ook in het verleden 
het geval was, zeer worden gewaardeerd. In het 
navolgende worden per deelnemersgroep de 
belangrijkste bevindingen gepresenteerd.

Evaluatie door de jongeren en kinderen
De HME-MO dag in zijn geheel werd door de 
jongeren en kinderen hoog gewaardeerd met een 
gemiddeld rapportcijfer van 8.7 Dit cijfer past in 
het rijtje cijfers van de afgelopen drie jaren, met 
respectievelijk een waardering van 8.6, 8.6 en 
8.4. Hoger dan gemiddeld scoorde de workshops 
zwemmen (rapportcijfer maar liefst 9.2), gevolgd 
door de Crea-club (rapportcijfer 8.3). De work-
shops Zumba en Sport & Spel behaalden res-
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Geslaagde Kinderdag in Avifauna

Water, zon, tuinen en vogels

De eerste kinderdag van de HME-MO Vereni-
ging vond plaats op zaterdag 2 oktober 2010. 

Om 10.15 uur gingen 46 kinderen/tieners en 
39 volwassenen aan boord van de Avifauna 1. 
Onder het genot van een gebakje, koffie, thee, 
fristi etc. begonnen we aan de boottocht over het 
Braassemermeer. Inmiddels was de zon ook gaan 
schijnen.
Rond twaalf uur liepen we met zijn allen het 
vogelpark binnen. Ieder kon zijn eigen weg gaan, 
en de verschillende groepjes gingen op pad. 
Het park is niet alleen qua vogels mooi, ook de 
tuinen zijn prachtig aangelegd. Erg leuk is de 
ontmoeting met de lori’s. Je kunt een klein bakje 
kopen met nectar, als je dan je arm gestrekt 
houdt komen de lori’s op je arm om te eten. Een 
bijzondere ervaring! 

Rond 13 uur konden we terecht in de Struisvogel-
zaal voor een uitgebreide lunch. 
Hier en daar werd er nog het één en ander aan 
ervaringen uitgewisseld. Na de lunch trok ieder-
een weer het park in. Sommigen bezochten de 
verschillende vogeldemonstraties, anderen doken 
de speeltuin in. Met het weer hebben we echt 
geboft, de zon liet zich volop zien. 
Om 15 uur verzamelde iedereen zich weer voor 
een drankje en een hapje in de Struisvogelzaal. 
Daar werd de dag gezamenlijk afgesloten. Onder-
tussen werden er uit de ingeleverde speurtochten 
drie winnaars getrokken voor een bioscoopbon. 
Daarna was iedereen vrij om nog even het park 
in te trekken of te beginnen aan de reis naar 
huis! Al met al een zeer geslaagde kinderdag in 
vogelpark Avifauna.

Chantal Beurskens
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Junior dokterswoordenboek

Ben je wel eens ingeënt? Moet je zusje binnen-
kort een beugel? Ken je iemand die allergisch 
is? Of heeft je opa misschien alzheimer? Als je 
bij de dokter, de tandarts of in het ziekenhuis 
komt, hoor je vaak allerlei moeilijke woorden. 
In dit boek worden veel van die woorden uit-
gelegd. Het is ook een hulpmiddel voor iedere 
ouder en arts die niet altijd weet hoe je een 
moeilijke medische term makkelijk en duide-
lijk moet uitleggen aan kinderen.
Er zijn diverse kaders met extra wetenswaar-
digheden en het geheel is als naslagwerk maar 
ook als leesboek te gebruiken.
Het Van Dale Junior dokterswoordenboek is 
geschreven door Jannes van Everdingen en 
Arnoud van den Eerenbeemt in prettig lees-
bare verhaaltjes. Roger Klaassen heeft er 60 
grappige en leerzame illustraties bijgemaakt, 
die een medische term verduidelijken en het 
woordenboek verlevendigen.

Titel:  Het Van Dale Junior dokterswoorden-
boek, wat is de betekenis van medische woor-
den? Auteurs: Jannes van Everdingen, Arnoud 
van den Eerenbeemt. 
ISBN 9789066480872.  
Zie ook: http://webwinkel.vandale.nl/home/
home-nl/jannes-van-everdingen-van-dale-juni-
or-dokterswoord.html

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

HME-MO e-mailgroep

De HME-MO Vereniging kent een e-mailgroep. In deze groep 
vinden over en weer uitwisselingen plaats van allerlei ervarin-
gen 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 door het hebben van HME-MO, of 
zelfs voor het eerst geconfronteerd worden met HME-MO. Al-
len vinden veel herkenning en erkenning van allerlei zaken die 
met HME-MO gepaard gaan. 
Daarmee is er een grote diversiteit aan vragen, tips en erva-
ringen ontstaan, die met andere leden gedeeld kan worden. 
Of het nu ziekenhuisopnames betreft, omstandigheden 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 Vertrouwen. Voor-
waarden om over soms diepe gevoelens en indrukken te kun-
nen praten, zijn wederzijds respect en vertrouwen. 
Respect: 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 ge-
voelens t.o.v. HME, hun aandoening en hun persoonlijke situ-
atie. Dit kan alleen als er een vertrouwen is, dat deze informa-
tie 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 vertrou-
wen 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.

regelhulp.nl
Regelhulp.nl geeft een overzicht van zorg, hulp 
en financiële steun.
U kunt online voorzieningen aanvragen of con-
tact leggen met de juiste organisatie. 

handicap-studie.nl
Handicap + Studie, expertisecentrum voor 
onderwijs en handicap, stimuleert dat jongeren 
met een functiebeperking succesvol kunnen 
studeren in een opleiding van hun keuze in het 
hoger onderwijs.
Op deze website vinden (aanstaande) studenten 
én onderwijsprofessionals tips en informatie 
over wetgeving, studieaanpassingen, stage, stu-
deren in het buitenland en onderwijsinstellingen. 
Ook vind je een beschrijving van de publicaties, 
trainingen en andere diensten van handicap 
+ studie. Vergeet je niet te abonneren op onze 
nieuwsbrief en ons gratis magazine AndersOm!
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