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Van de redactie
Na onze feestelijke 25e Newsflash nu de eerste in een volgende serie 
van 25. Omdat de full-colour opmaak van de vorige uitgave goed 
bevallen is, is ook deze uitgave helemaal in kleur. Verder ziet u dat het 
hele blad een andere vormgeving heeft gekregen. Dat komt omdat 
we de vormgeving hebben uitbesteed aan een extern bureau. Dit 
verzorgt ook de druk en de verspreiding. Nadat we een programma 
van eisen hadden opgesteld, werden er offertes gevraagd aan 4 
bedrijven. Uiteindelijk rolde daar de beslissing uit om met Van Buul, 
Grafische Studio in zee te gaan. Wij zijn er tevreden over en we hopen 
dat u het met ons eens bent.

Het zijn roerige tijden in patiëntenland, met name op het gebied van 
financiën. Naast dat voor een aantal van u de wijzigingen in het PGB 
gevolgen zullen hebben, krijgen we ook als vereniging te maken met 
een verandering in de subsidieverstrekking. Het bestuur is er druk 
mee bezig, zoals u verderop kunt lezen.
Maar er zijn natuurlijk ook veel leuke dingen te vermelden. Om te 
beginnen de jaarlijkse HME-MO dag, ook dit jaar weer goed bezocht. 
En uit de enthousiaste reacties konden we opmaken dat het dit jaar 
wederom een geslaagd evenement was. De verslagen geven er een 
indruk van.
Begin oktober is een groep jongeren op de boot gestapt, de zeil-
boot ‘Lutgerdina’. Een prachtig schip en geheel aangepast zodat ook 
rolstoelers ‘uit de voeten’ konden. Ze hebben een heerlijke dag op het 
IJsselmeer gehad, waarbij ook de handen uit de mouwen gestoken 
moesten worden om het kleine beetje wind dat er was te vangen. Ze 
moesten letterlijk alle zeilen bijzetten. Maar dat mocht de pret niet 
drukken, zoals u in het verslag kunt lezen.
De jongere kinderen zijn ook niet vergeten. Voor hen was er hal-
verwege november een dag in speelstad Oranje, en daar is zelfs de 
goedheiligman langs geweest. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
Ook de regioavonden zijn weer geweest. Helaas was er in ‘oost’ niet 
voldoende belangstelling, maar de andere regio’s kunnen terugkijken 
op geslaagde avonden, met toch ook weer nieuwe gezichten. Een 
indruk van deze avonden vindt u in de verslagen.
Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke rubrieken en in het mid-
den de Kidsflash.

We wensen u veel leesplezier en, gezien het tijdstip dat deze News-
flash uitkomt, ook heel prettige feestdagen en een zo gezond 
mogelijk Nieuwjaar. Volgend jaar vieren wij ons 15 jarig bestaan als 
patiëntenorganisatie. Dat betekent extra feestelijke activiteiten. U zult 
dat vooral merken tijdens onze HME-MO dag, want dat is ook de 15e 
landelijke HME-MO dag. We hopen er met elkaar een feestelijk jaar 
van te maken!

De redactie
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Column

Inhoud

Het kan niemand zijn ontgaan dat de manier waarop we (op 
afstand) met elkaar communiceren de laatste tijd ingrijpend aan 
het veranderen is. Waar we enkele jaren geleden nog gebruik 
maakten van brief, telefoon en fax en - iets minder lang geleden 
- van e-mail en MSN, hebben inmiddels de zgn. social media als 
communicatiemiddel een belangrijke plaats verworven, zeker 
bij jongeren. Social media is de verzamelnaam voor middelen 
als Hyves, Schoolbank, Linked In, YouTube, Facebook en Twitter; 
alle bekend van de pc en meer nog van de nieuwste genera-
tie mobiele telefoons. Ook wij als patiëntenvereniging maken 
gebruik van besloten groepen op Hyves.
Qua aantal actieve gebruikers is Facebook veruit de grootste, 
met wereldwijd al meer dan 800 miljoen gebruikers en in elk 
land ter wereld de nummer één toepassing op het gebied 
van social media. Momenteel komen er elke dag zo’n 900.000 
nieuwe gebruikers bij. Opvallend is dat Facebook afgelopen 
zomer zelfs Hyves in Nederland heeft ingehaald. Beide hebben 
hier nu bijna 5 miljoen min of meer actieve gebruikers. Overi-
gens zal volgend jaar ook de HME-MO Vereniging gebruik gaan 
maken van Facebook voor lotgenotencontact, waarbij Hyves en 
MSN overigens blijven bestaan.
Omdat het bij uitstek gaat over communicatie op afstand, is het 
bij de social media niet ongebruikelijk door middel van het in-
vullen van een profiel jezelf te introduceren bij je medegebrui-
kers. In zo’n profiel kun je bijvoorbeeld laten zien welke zaken 
je bezighouden, wat je interesses en muzikale voorkeuren zijn 
en welke films en tv-series je leuk vindt. In dat profiel kun je 
ook een fotootje van jezelf opnemen. Dat fotootje speelt een 
prominente rol in Facebook, letterlijk vertaald ‘smoelenboek’;  
samen met het profiel  laat je er mee aan je Facebook-vrienden 
en de rest van de wereld zien wie je bent (of wilt zijn). Al dat 
Facebook-geweld heeft de Amerikaanse schrijver, comedian 
en designer Doogie Horner geïnspireerd tot het maken van ‘A 
graphic guide to Facebook portraits’.

Volgens Horner zegt een profielfoto erg veel over de persoon 
achter het profiel: iemand met een portret van enkel de boven-
ste helft van het gezicht is mogelijk dik, en een enorm inge-
zoomd portret kan wijzen op een poëtische- óf juist Hannibal 
Lector- persoonlijkheid. Ook de houding van het hoofd wordt 
van belang geacht. Een persoon  is minder stabiel naarmate 
het hoofd op de profielfoto meer kantelt. Wordt de persoon 
op een portret onder een hoek van 6 tot 15 graden nog als 
grappenmaker gezien, naar mate de hoek groter wordt gaan de 
kwalificaties richting waaghals,  wispelturig en onbetrouwbaar.

Of Horner’s ideeën wetenschappelijk onderbouwd zijn waag ik 
ernstig te betwijfelen, maar grappig en intrigerend is het wel. 
Nog interessanter wordt het als je kijkt naar de andere afbeel-
dingen waarmee Facebook-gebruikers zichzelf presenteren. 
Welke betekenis heeft het gebruik van het favoriete huisdier, 
een stripfiguur, een bloem, een bekende artiest, een foto van 
jezelf als baby of helemaal niets? Het is, hoe je het wendt of 
keert, toch een statement dat je afgeeft. Helaas heeft Horner 
zich hierover nog niet uitgelaten…..

Frans Schelbergen

Facebook = Smoelenboek
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Nieuws van het bestuur

Website en ‘social media’  
Al in de vorige Newsflash schreven we erover: onze website is 
aan vernieuwing toe. Inmiddels zijn er concrete stappen gezet. 
We hebben een plan van eisen opgesteld en er is uit 3 offertes 
een bedrijf gevonden dat hier voor onze vereniging mee aan 
de slag gaat. De verwachting is dat de eerste resultaten in het 
eerste kwartaal van 2012 zichtbaar zullen zijn. Aan de nieuwe 
website zal een virtueel kantoor gekoppeld worden, waar 
bestuur en kerngroep bijv. digitaal stukken kunnen archiveren 
en kunnen communiceren. Ook zal er een besloten deel voor 
leden van de HME-MO Vereniging aan de site worden gekop-
peld. Leden kunnen met behulp van een inlogcode op het 
besloten deel toegang krijgen tot extra artikelen die niet voor 
anderen te vinden zijn. 
Koppelingen naar onze groepen op de ‘social media’ zullen een 
onderdeel zijn van de nieuwe website. Daarom hebben we met 
bestuur en kerngroep op een zaterdag in oktober een cursus 
‘social media’ gevolgd. Tijdens die training kregen we uitleg 
over een aantal veelgebruikte media, zoals Linkedin, Twitter en 
Facebook. De (on)mogelijkheden ervan werden besproken en 
er werd gekeken wat het nut ervan zou kunnen zijn voor onze 
vereniging. Eén van de resultaten daarvan is dat we besloten 
hebben om te streven naar een besloten groep op Facebook, 
net als we nu op Hyves hebben. Dit omdat de verwachting is 
dat Facebook de komende tijd meer gebruikt gaat worden dan 
Hyves. De groep op Facebook is nu nog in de testfase, zodra 
alles duidelijk is wordt het een ‘officiële’ omgeving van onze 
vereniging.

Subsidie in komende jaren
Zoals we meedeelden in de vorige editie van de Newsflash 
hebben we voor 2011 een mooie subsidie ontvangen van het 
fonds PGO. Maar door het ministerie van VWS werden in de 
loop van het jaar grote bezuinigingen aangekondigd waar ook 
alle patiëntenverenigingen  mee te maken zouden krijgen. En 
niet alleen bezuinigingen, maar ook grote veranderingen in het 
subsidiebeleid en de eisen aan verenigingen om voor subsidie 
in aanmerking te komen. In juli en augustus was er diverse 
keren overleg met ambtenaren van het ministerie, maar al snel 
bleek dat er aan de voorgenomen veranderingen niet viel te 
tornen.
Gelukkig voldeden wij aan de hoofdeisen, nl. minimaal 100 
leden en een minimale contributie van 25,- euro. We hebben 
momenteel het mooie aantal van 183 leden en ook de contri-
butie konden we laten zoals hij was.
Een heel belangrijke verandering was dat vanaf 2012 al geen 
subsidie meer wordt gegeven voor de instandhoudingskosten 
van een vereniging maar alleen voor lotgenotencontact, voor-
lichting, belangenbehartiging en professionalisering. En vanaf 
2014 alleen nog voor lotgenotencontact en voorlichting. Tevens 
is de subsidie maximaal 35000,- euro maar ook is er, i.v.m. de 

Europese regelgeving, een minimum van 25000,- euro. Heb je 
dus ongeveer 20000,- euro nodig, dan vervalt je subsidie.
We kregen een maand de tijd (september) om een begroting 
te maken waarin aangegeven moest zijn voor welke activiteiten 
de aangevraagde subsidie zou zijn. We hebben als bestuur hard 
gewerkt en eind september een activiteitenplan met begroting 
ingeleverd en we verwachten in december te horen dat we 
voor subsidie in aanmerking komen. Voor 1 januari 2012 moe-
ten we ook nog 3 extra stukken inleveren, nl. een gedragscode, 
een klachtenreglement en een regeling waarin de invloed en 
zeggenschap van leden, donateurs en derde partijen transpa-
rant is vastgelegd. Deze stukken zijn in concept klaar en worden 
mooi op tijd door ons bij het Fonds PGO aangeleverd.

www.lareb.nl
Dit is de website van Lareb, het centrale 

verzamelpunt voor alles over bijwerkingen 
van geneesmiddelen in Nederland. Op de site 
kunt u alle informatie over bijwerkingen van 
geneesmiddelen vinden. Bovendien kunt u hier 
zelf melding maken van bijwerkingen die u 
ondervindt. 
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Stichting Onderzoeksfonds HME-MO opgericht
Begin 2010 werden we een zelfstandige vereniging na het opheffen van de SPO (Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie). Bij de 
opheffing kregen we nog 12.500,- euro uit de tegoeden.
Omdat in de oude subsidieregelingen van patiëntenverenigingen gekeken werd naar het eigen vermogen van de vereniging 
dacht het bestuur dat het beter was, dit geld in een onderzoeksfonds te stoppen. Dit heeft de vorm gekregen van een stichting 
met als bestuursvoorzitter J. de Lange, secretaris dr. J. Ham uit het OLVG en W. van Dijke als penningmeester.

Toen net alles geregeld was kwam er een nieuwe subsidieregeling die niet let op je eigen vermogen maar alleen bepaalde activi-
teiten vergoedt, zoals te lezen is in het stuk over de subsidie in de komende jaren. Het onderzoekfonds heeft in de statuten staan 
dat het tevens als doel heeft steun te verlenen aan de vereniging. 
We hopen dat u zo weer wat op de hoogte bent van het financiële wel en wee van de vereniging.

Giften voor de vereniging zijn nog altijd welkom op het bekende Rabobankrekeningnummer 1557.74.123. Mocht u speciaal een 
gift willen storten voor onderzoek kan dit op het banknummer van de Stichting Onderzoeksfonds HME-MO, Rabobankrekening-
nummer 1406.49.530. 

Zorg voor beweging 
Magazine
De Nederlandse Orthopaedische Vereniging, de vereniging van 
orthopedisch chirurgen in Nederland, geeft een aantal keren 
per jaar het magazine ‘Zorg voor beweging’ uit. Daarmee willen 
ze patiënten informatie geven over allerhande zaken die te 
maken hebben met klachten aan het steun- en bewegingsap-
paraat en orthopedische zorg. 
Het is een magazine vol reportages, informatie over aandoenin-
gen en behandelmogelijkheden, interviews met orthopedisch 
chirurgen en patiënten, waaronder bekende Nederlanders. Ook 
onbekende Nederlanders komen aan het woord, want in het 
komende nummer is er een artikel over HME-MO. Daarvoor 
zijn twee bestuursleden geïnterviewd. Op het moment van dit 
schrijven is nog niet bekend wanneer het tijdschrift precies uit-
komt. Het is waarschijnlijk ook via de site http://www.zorgvoor-
beweging.nl/ in te zien.

Kinder- en jeugdactiviteiten
Zoals u in deze Newsflash kunt lezen hebben we de afgelo-
pen maanden leuke activiteiten georganiseerd voor onze 
jeugdige lotgenoten. Op 1 oktober jl. gingen we met een 
groep van 13 jongvolwassenen en 5 volwassen begeleiders 
zeilen op de Lutgerdina. Het was een zeer geslaagde en on-
verwacht zonnige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.
Op 13 november was er een kinderdag in Speelstad 
Oranje. De opkomst was minder dan we hadden verwacht, 
maar dat mocht de pret van de aanwezige kinderen niet 
drukken. Zij hebben zich urenlang vermaakt in het grote 
speelparadijs.
Ook in 2012 willen we weer leuke activiteiten organiseren 
voor onze jeugdige lotgenoten.  

VSOP en CG-raad
Inmiddels zijn we lid van zowel de CG-raad als de VSOP, zoals 
besloten in onze laatst gehouden Algemene Ledenvergadering. 
Ook bij de CG-raad kan men niet om de bezuinigingsmaat-
regelen van het kabinet heen. De subsidie van de CG-Raad 
wordt door deze maatregelen sterk verminderd: de instellings-
subsidie van 5 miljoen euro gaat naar 1,2 miljoen euro per 
2013. Daarnaast worden de meerjarenprogramma’s, waaronder 
Programma VCP (Versterking Cliënten Positie) en Juridische on-
dersteuning, beëindigd per 1-1-2014. De huidige subsidie van 
deze meerjarenprogramma’s komt volledig te vervallen. Voor de 
Juridische ondersteuning is inmiddels een traject gestart om dit 
met alle koepelorganisaties en een aantal patiëntenorganisaties 
samen voort te zetten. De CG-Raad wil wel graag de belangen-
behartiger blijven voor chronisch zieken en gehandicapten. De 
doelen en de missie blijven ongewijzigd en maatschappelijke 
participatie blijft het doel. Men zal vaker keuzes moeten maken 
in wat er wel en niet opgepakt kan worden.
We blijven de ontwikkelingen volgen.
Binnen de VSOP wordt o.a.  veel gediscussieerd over de 
belangenbehartiging voor zeldzame aandoeningen. Er is een 
groep patiëntenvereniging die van mening is dat er meer voor 
hen gedaan kan worden en zij hebben de Stichting Zeldzame 
Ziekten Nederland (St. ZZN) opgericht. Vooralsnog zijn wij van 
mening dat de VSOP voldoende voor ons kan betekenen van-
wege de grote expertise die zij in de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd. We zien dan ook geen reden om ons nu ook aan 
te sluiten bij de St. ZZN.

Regiobijeenkomsten
Van de 3 geplande regiobijeenkomsten gingen er twee door. 
De derde werd geannuleerd omdat er geen aanmeldingen voor 
binnenkwamen. De regio’s Zuid en Noord zijn al jarenlang suc-
cesvol en dat was ook dit jaar weer het geval. De verslagen van 
deze bijeenkomsten kunt u verderop in deze Newsflash lezen.
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Zorgverzekering en chroni-
sche indicaties 
We hebben als HME-ers helaas nogal eens fysiotherapeuti-
sche hulp nodig. Maar om dit vergoed te krijgen vereist dit 
een goed onderzoek bij uw eigen zorgverzekering. HME-
MO staat niet op de vastgestelde lijst voor een chronische 
indicatie voor de fysiotherapie. Wij zijn als kleine en zeer 
zeldzame groep niet in beeld voor dit soort zaken. Om toch 
voor een chronische indicatie in aanmerking te komen 
werd de indicatie van artritis nog als eens gebruikt. Dat is 
ook logisch omdat veel HME-MO-patiënten ook gewrichts-
problemen hebben.
Maar nu wordt er gesneden in de lijst voor chronische indi-
caties en de artritis zal daar uit gaan verdwijnen per 1 janu-
ari 2012. Ook is de vergoeding voor chronische indicaties 
uit het basispakket minder geworden. Nu zijn de eerste 12 
behandelingen voor eigen rekening of worden vergoed 
vanuit uw aanvullende verzekering. Per 2012 is dat aantal 
verhoogt naar 20 behandelingen.
Eigenlijk is het voor de vergoeding hiervan al noodzakelijk 
om een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Het 
meest zeker van fysiotherapeutische behandelingen bent 
u als u een aanvullende verzekering afsluit waarin onbe-
perkte fysiotherapie wordt vergoed. Maar daar zit natuur-
lijk een prijskaartje aan.
Voor kinderen tot 18 jaar heb je ook te maken met die-
zelfde chronische lijst. Uit het basispakket worden vanaf 
1 januari 2012 maximaal 18 behandelingen vergoed. Ook 
hier is een aanvullende verzekering nodig om de fysiothe-
rapie volledig vergoed te kunnen krijgen.
De keuze voor een goede zorgverzekering is nu weer 
actueel. Maar kijk uit bij een overgang naar een andere 
zorgverzekering of er voorwaarden worden gesteld om 
gebruik te maken van de vergoeding voor de fysiotherapie.
Via de CG-raad, waar wij pas lid van zijn geworden, willen 
we eens kijken hoe het werkt om wel op die lijst van chro-
nische ziekten te komen. Maar dat zal tijd kosten om daar 
achter te komen en dan is het nog de vraag of we daar wat 
mee opschieten.

Hulp aan jongen met HME-
MO uit Kiev
In april van dit jaar werden wij via via als HME-MO Vereniging 
benaderd met de vraag of wij zouden kunnen bemiddelen voor 
een jongen uit Kiev die HME-MO zou hebben. Zijn vader is als 
thermisch ingenieur één van de 5 overlevenden uit de Atoom-
centrale van Tsjernobyl tijdens de kernramp. Er zijn contacten 
met Nederland omdat het gezin 2 jaar in Nederland heeft 
gewoond. De persoon die ons benaderde kent het gezin uit die 
tijd. De vader heeft  inmiddels een zware vorm van kanker en 
heeft weinig kans op herstel. Hij maakt zich zorgen om hoe het 
verder met zijn kinderen gaat. Het echtpaar heeft een tweeling 
van 14 jaar(2 zonen), waarvan 1 jongen HME-MO heeft.

Het ging nadrukkelijk niet om financiële hulp, charitas, maar 
om specialistische hulp om de jongen te onderzoeken en een 
juiste behandeling of in ieder geval een behandeladvies te 
krijgen. De problemen van hem en zijn broer worden in zijn 
land in verband gebracht met de atoomramp. Daarom valt 
hun medische behandeling onder bepaalde regelingen. Maar 
door de bureaucratie en corruptie in de Oekraïne dreigen zij de 
nodige zorg mis te lopen. De financiën zullen door de persoon 
uit Nederland betaald worden. De jongens zijn elke zomer een 
aantal weken op vakantie in Nederland bij hem.

Wij hadden als bestuur overleg in het OLVG met dr. John Ham 
en drs. Inge Schaft (bedrijfsleider van orthopaedie). Er werd 
afgesproken dat wanneer de financiën gegarandeerd werden er 
een eerste controle kon plaatsvinden in het OLVG. Zo is het ook 
gebeurd.
De jongen werd in de zomer van dit jaar gezien door dr. John 
Ham en hij bleek een ernstige vorm van HME-MO te hebben. 
Er werden röntgenfoto’s gemaakt en geconcludeerd dat er 
waarschijnlijk veel ingrepen nodig zijn en de vraag was of dat 
haalbaar is. 

Afgesproken werd dat er komend jaar al vroeg in het begin 
van hun verblijf in Nederland een vervolgafspraak zal zijn. Dan 
zullen verdergaande conclusies getrokken moeten worden over 
hoe er gehandeld zal moeten worden.

Wij zijn verheugd dat wij via deze bemid-
deling toch iets hebben kunnen doen aan 
deze schrijnende situatie.

www.regelhulp.nl
Nederland heeft heel veel regelingen, wetten en orga-

nisaties op het gebied van sociale zekerheid. Vaak moeilijk uit 
te zoeken waar je precies moet zijn – en soms word je van het kastje 
naar de muur gestuurd. Daarom is Regelhulp in het leven geroepen. 
De site biedt een handig overzicht van alle soorten zorg, hulp en 
financiële ondersteuning van diverse instanties.
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Op maandag 12 september jl. vond er in het OLVG in Am-
sterdam een gesprek plaats tussen mevrouw Inge Schaft, 
bedrijfsleider orthopaedie, mevrouw Annabeth Groeneveld, 
verpleegkundig specialist en de heer John Ham, orthopeed, 
allen namens het OLVG en de heer Jan de Lange en mevrouw 
Marion Post namens de HME-MO Vereniging.
Al enkele jaren is er een goede samenwerking tussen de 
HME-MO Vereniging en het OLVG en dergelijke gesprekken 
vinden regelmatig plaats. De gesprekken, waarin de HME-MO 
Vereniging onder meer opmerkingen en bevindingen van 
HME-MO patiënten aan de orde stelt, hebben ertoe geleid 
dat de bejegening van HME-MO patiënten verbeterd is en de 
wachtlijsten voor zowel polikliniekbezoek als operaties ingekort 
is. De expertise in het ziekenhuis is door de toestroom van het 
grote aantal patiënten enorm toegenomen en dit is door de 
zorgverzekeraars erkend, zodat het OLVG nu het behandel-
centrum voor HME-MO in Nederland is. Hierdoor kwamen er 
extra financiën beschikbaar zodat er een extra orthopeed kon 
worden aangesteld. 
In het gesprek op 12 september 2011 werden ook weer diverse 
zaken door ons aan de orde gesteld.

Verschil afdeling C7 versus afdeling C8
Van een aantal patiënten vernamen wij dat ze voor een operatie 
opgenomen werden op afdeling C7. Zij ervoeren daar een heel 
andere bejegening dan op afdeling C8. Het verschil zat volgens 
de geluiden in de bekendheid met de aandoening. Afdeling 
C8 is in principe de verpleegafdeling voor orthopediepatiënten 
maar in uitzonderingsgevallen (vakantieperiode, bedden tekort 
etc.) moet er wel eens uitgeweken worden naar C7. Het OLVG 
heeft van deze klacht kennisgenomen en gaat proberen hier 
beter rekening mee te houden bij de opnameplanning. Er zal 
naar gestreefd worden om HME-MO patiënten zoveel mogelijk 
op C8 op te nemen. Het is verstandig dit zelf bij opname te 
melden.
Daarnaast is gemeld dat er in de nabije toekomst veranderin-
gen gaan plaats vinden t.a.v. de verpleegafdelingen. Er zullen in 
het OLVG 2 verpleegafdelingen gesloten worden. Dat betekent 
dat de orthopedie samen met de urologie een nieuwe afdeling 

zal gaan vormen. Maar daarbij zullen de orthopedische patiën-
ten zoveel mogelijk bij elkaar worden verpleegd.

Transitie
Met transitie wordt bedoeld de overgang van tieners van rond 
de 18 jaar van de kinderafdeling naar de volwassenafdeling. 
Met name voor tieners die in hun kinderjaren regelmatig op de 
kinderafdeling opgenomen zijn geweest is de overgang pijnlijk 
voelbaar. De bejegening op de volwassenafdeling is uiteraard 
veel volwassener, bezoekuren zijn aan andere regels gebonden, 
je kunt op een kamer met veel oudere mensen terecht komen 
en de rol van de ouders is merkbaar anders. Zo zullen zij niet 
meer bij hun kind op de zaal kunnen slapen. Dus ook de ouders 
hebben te maken met transitie.
Voor de transitie van HME-MO patiënten in het OLVG is een 
document geschreven. Dit moet leiden tot een werkdocument 
waarbij wij ook betrokken zullen worden. Een belangrijk punt 
in het document is dat de bijvoorbeeld de afspraken over pijn-
bestrijding die op de kinderafdeling al zijn gemaakt, meegeno-
men worden naar de volwassenafdeling.

Wachttijden
Door de inzet van een extra orthopedisch chirurg in de persoon 
van de inmiddels bij velen bekende Arnard van der Zwan zijn 
de wachttijden voor zowel een polibezoek als een operatie 
enorm afgenomen. Gemiddeld is de wachttijd voor een poli-
bezoek nu 1 maand en voor een operatie 3 maanden. Wanneer 
er een operatie samen met een andere specialist moet worden 
uitgevoerd, zoals een bijv. een vaatchirurg of een plastisch chi-
rurg, is de wachttijd vaak langer. De oorzaak hiervan is uiteraard 
gelegen in het organisatorische aspect. 
Over het maken van afspraken voor een polikliniekbezoek 
bereikten ons echter ook klachten omdat er met een 3-maands-
agenda wordt gewerkt. Hierdoor is het niet mogelijk om op 
voorhand een afspraak te maken voor een volgend bezoek. 
Patiënten krijgen soms de boodschap mee dat ze over een 
bepaald aantal maanden terug moeten komen, maar als ze dan 
proberen daarvoor een afspraak te maken is de agenda vaak 
al weer vol. Dit zorgt voor veel ongerustheid en onvrede. Deze 

Samenstelling bestuur- en kerngroep
Dit jaar heeft het bestuur afscheid moeten nemen van enkele kerngroepleden die al jarenlang bij de HME-MO Vereniging 
betrokken waren. De redenen voor het afscheid waren zeer persoonlijk, waardoor wij uiteraard alleen maar respect voor 
hun beslissing konden hebben. Respect hebben wij ook voor de wijze waarop deze mensen hun steentje hebben bijge-
dragen aan de organisatie van de verschillende activiteiten van de vereniging. Vanaf deze plaats willen wij Bauke, Martha 
en Ester dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet en inbreng.
Bestuur en kerngroep hebben onlangs besloten om vacant gekomen plaatsen niet zo maar in te vullen, maar gericht op 
zoek te gaan naar specifieke functionarissen waar op dat moment behoefte aan is.

Verslag van het overleg van de HME-MO Vereniging met het OLVG.
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Nieuws van het bestuur

problematiek wordt erkend door het OLVG en er wordt gekeken 
of dit opgelost kan worden. Annabeth Groeneveld gaat zich 
hierover buigen en hopelijk wordt dit probleem ook spoedig 
opgelost. 

Inzet GZ-psychologen
Veel kinderen hebben op de kinderafdeling wel eens te maken 
gehad met Wieneke Zijlstra of Sonja Deden, de beide kinder-
psychologen. Zij worden soms betrokken bij ingrijpende zaken 
zoals begeleiding van kinderen die een onderarmcorrectie door 
middel van een orthofix moeten ondergaan. Maar ook wanneer 
kinderen op een andere manier problemen hebben, zoals bijv. 
angsten, kunnen zij te maken krijgen met Wieneke of Sonja.
Sonja en Wieneke mogen kinderen met HME-MO echter tot 
hun 18e jaar hulp bieden, maar daarna niet meer. Geluiden 
uit de achterban maken echter duidelijk dat er ook bij (jong) 
volwassen HME-MO patiënten soms psychologische onder-
steuning is gewenst. De huidige regelgeving is van dien aard 
dat dat niet meer geboden kan worden vanuit het ziekenhuis. 
Men moet zich dan melden bij een eerstelijns psycholoog, wat 
ook tot voordeel heeft dat deze in de eigen woonomgeving 
gezocht kan worden. Wieneke en Sonja zouden vanuit hun 
expertise die zij inmiddels hebben opgedaan bij HME-MO 
patiënten eventueel wel geraadpleegd kunnen worden voor 
een startgesprek.

Financiering behandelingen
Sinds een aantal jaren kent Nederland het DBC systeem. DBC 
staat voor Diagnose Behandel Combinatie en het komt er 
simpelweg op neer dat binnen een DBC meerdere verrichtin-
gen en behandelingen rondom een medische ingreep in één 
code gevat worden. Die code wordt nadat de behandeling 
is afgesloten in één keer gedeclareerd. DBC’s zijn er voor de 
meeste veel voorkomende ingrepen maar omdat HME-MO zo’n 
zeldzame aandoening is, is daar geen DBC voor. Dit zorgt voor 
een complexe manier van declareren van de behandelingen 
en consulten door het OLVG bij de zorgverzekeraars. Het DBC 
systeem wordt echter per 1-1-2012 aangepast en het DOT-
systeem (DBC’s Op weg naar Tranparantie) wordt ingevoerd. De 
ca. 30.000 DBC worden onderbracht in ca. 4000 zorgproducten. 
Hierdoor is declareren op basis van verrichtingen weer voor 
een deel terug. Wat de gevolgen zullen zijn voor de financiering 
van HME-MO behandelingen is nu nog onduidelijk, maar als 
het nodig mocht blijken zullen wij ons als HME-MO Vereniging 
natuurlijk melden bij de zorgverzekeraars.
Binnenkort zal er ook nog een gesprek tussen het OLVG en de 
zorgverzekeraar plaats vinden, waarin verantwoording zal wor-
den afgelegd over o.a. de inzet van de extra gelden die vorig 
jaar beschikbaar zijn gekomen ten behoeve van de HME-MO 
behandelingen en de inzet van de extra orthopedisch chirurg. 
Beleid en strategie van de overheid gericht is op concentratie 
van behandelingen voor kleine patiëntenaantallen en de erken-
ning van het OLVG als behandel- en expertisecentrum voor 
HME-MO passen hier uitstekend in. 

Publicaties en Onderzoek
John Ham, Jan de Lange e.a. hebben de afgelopen tijd hard 
gewerkt aan een artikel over HME-MO voor het Nederlands 
Tijdschrift voor de Geneeskunde. Het artikel is klaar en zal bin-
nenkort worden aangeboden. Aan de hand van dit artikel is het 
ook mogelijk om protocollen en richtlijnen voor de behande-
ling van HME-MO patiënten op te stellen.
Daarnaast is de wens om een artikel aan te bieden voor publi-
catie in het vakblad voor fysiotherapeuten. Ook voor hen zijn 
richtlijnen en protocollen van belang.
Verder lijkt het ons goed dat we samen met het Nederlands 
Huisartsen Genootschap en de NPCF (Nederlandse Patiënten 
en Consumenten Federatie) een huisartsenfolder voor HME-MO 
opstellen. Hierin worden richtlijnen voor huisartsen bij HME-
MO opgesteld. Juist omdat het om zo’n zeldzame aandoening 
gaat is het van belang dat huisartsen snel kunnen zien wat de 
bedoeling is wanneer zij geconfronteerd worden met een HME-
MO-patiënt. Het opstellen van huisartsenfolders is al eerder 
gebeurd voor andere aandoeningen/ziekten. Binnenkort zullen 
we stappen ondernemen om ook een dergelijke folder over 
HME-MO uit te geven.
Inmiddels is er ook een Engelstalig artikel aangeboden aan het 
Amerikaanse tijdschrift, The Journal of Bones en Joint Surgery. 
Dit gaat met name over de gevolgen van HME-MO. De hoofd-
auteur is de orthopedisch chirurg in opleiding, Annemarie 
Goud. Dit doet zij in het kader van haar promotie. Een eerste 
reactie van het tijdschrift is al gekomen en een publicatie is te 
verwachten.
Het overzichtsartikel ‘Multiple Exostosen in kort bestek’ uit 1997 
is voor het laatst herzien in 2001 en is aan opnieuw herziening 
toe. De wens is om hierbij de expertise van Prof. dr. Rob Smeets, 
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan het Maastricht Univer-
sitair Medisch Centrum en bekend van zijn bijdragen aan een 
aantal van onze HME-MO dagen, te betrekken. Maar ook zal de 
nieuw verschenen publicatie over HME-MO in het overzichts-
artikel betrokken moeten worden. Mogelijk dat we hiervan een 
speciale uitgave maken in de vorm van een brochure.
Gebleken is dat er inmiddels een klein aantal ziekenhuizen in 
Nederland een kleinere populatie HME-MO patiënten onder 
behandeling heeft. Vanuit een aantal van deze ziekenhuizen 
wordt de samenwerking met het OLVG gezocht. Ook wordt er 
gekeken hoe eenvoudige ingrepen en controles bij regionale 
ziekenhuizen kunnen worden uitgevoerd. De contacten hier-
voor zullen binnenkort gelegd worden.
De MAR (Medisch Advies Raad) van onze HME-MO Vereniging 
zal binnenkort uitgenodigd worden om te vergaderen in het 
OLVG. Er is een nieuw reglement voor de MAR opgesteld en 
het is goed om daar over te spreken. Daarnaast zijn er natuurlijk 
volop zaken die aan de orde kunnen komen. De voorzitter van 
de MAR, John Ham, zal de vergadering uitschrijven.
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Overige berichten

Infectiepreventie op de afdeling orthopaedie OLVG
Patiënten die opgenomen worden voor een orthopedische operatie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam worden ge-
confronteerd met een nieuw protocol voor infectiepreventie. Om een infectie te voorkomen na de operatie wordt aan de patiën-
ten gevraagd om zich van tevoren en tot vier dagen na de operatie te behandelen met een speciale zeep, neusgel en keelspoeling. 
Deze middelen worden uitgereikt bij het bezoek aan de afdeling Pre-operatief Onderzoek (PPO). Voor alsnog gaat het alleen om 
volwassenen.    

Natuurlijk wordt er in het OLVG tijdens en na orthopedische operaties alles gedaan om een infectie te voorkomen. Uit wetenschap-
pelijk onderzoek blijkt echter dat het risico op een infectie kleiner is wanneer een patiënt al voor de operatie begint met het bestrij-
den van een mogelijke infectie. Met name een infectie door de huidbacterie Staphylococcus aureus kan voorkomen worden. Deze 
bacterie komt voor op de menselijke huid en in de slijmvliezen. Bij een operatie bestaat het gevaar dat de bacterie het lichaam in 
komt. Dat is de reden waarom dit preventieve infectieprotocol is ingevoerd voor orthopedische operatiepatiënten. 

Het is de bedoeling dat de zeep, neuszalf en keelspoeling worden gebruikt één dag vóórdat men opgenomen wordt in het OLVG. 
Daarna dienen de middelen meegenomen te worden naar het ziekenhuis om die totaal gedurende zes dagen te gebruiken.
De behandeling bestaat uit wassen van de huid en de haren met zeep (hibiscrub), viermaal daags de mond spoelen met chloor-
hexidine-mondspoeling en viermaal daags het smeren van een chloorhexidine-neusgel in de neus.

De HME-MO Vereniging wil dit protocol voor infectiepreventie van harte ondersteunen.

Meer informatie kunt u lezen in de folder “Behandeling Huidbacterie Orthopedie” in het OLVG. Deze folder ontvangt u samen met 
de middelen bij de afdeling PPO.

Weer een parkeertip!
Bezitters van een Gehandicapten Parkeer Kaart kunnen in 
Amsterdam vrij simpel via Cition een betaalvrijstelling voor 
parkeren krijgen. 
Een formulier invullen en versturen met kopie GPK en kopie 
deel 3 volstaat. Per kerende post ontvangt men een vrijstel-
ling voor maximaal 1 heel jaar voor heel Amsterdam. Opgaaf 
van reden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op: www.
gehandicaptenparkeerkaart.nl link Amsterdam.
(Met dank aan Jeffrey v.d. Ende.)

Dieven te slim af..
Het aanschaffen van een kaartkluis voor uw Gehandicapten 
Parkeer Kaart kan de diefstal van uw GPK voorkomen. Vooral 
in de grote steden is de GPK zeer gevoelig voor diefstal. Het 
tonen van de GPK achter de voorruit heeft veel voordelen en 
daar hebben sommige mensen blijkbaar wel iets strafbaars voor 
over. Zie ook www.kaartkluis.nl

Kilometertip
Wist u dat u alle kilometers die u naar het ziekenhuis en weer 
terug rijdt, op kunt geven bij de belasting bij buitengewone 
lasten? Op 
www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekziektekosten20092011 
vindt u meer informatie.

Gezocht…
Uiteraard doen we als redactie elke keer ons best om een leuke 
en gevarieerde Newsflash voor u samen te stellen. En gelukkig 
zijn er ook steeds leden die iets gezien of gehoord hebben en 
dat aan ons en aan u door willen geven. Maar hebt u nog een 
ongebruikt idee, iets gehoord of gelezen of meegemaakt of iets 
anders waarvan u denkt: dat moeten meer mensen weten of 
daar moeten meer mensen van genieten, laat het ons vooral 
weten! Uw ideeën en inbreng zijn van harte welkom. U kunt 
alles doorgeven op ons e-mailadres info@hme-mo.nl.

Informatie-dvd te koop
Alle leden hebben inmiddels de 

HME-MO informatie-dvd ontvangen. 
Nieuwe leden krijgen de dvd als wel-

komstgeschenk toegestuurd. Mogelijk dat u 
een extra dvd wilt ontvangen voor bijvoorbeeld 
de school van uw kind of de huisarts of familie. 
Dat kan door € 5,- te storten op bankrekening-
nummer 15574123 t.n.v. HME-MO Verenging 
te Oldeberkoop o.v.v. dvd en naam en adres. 
Binnen 14 dagen nadat het geld op onze 
bankrekening staat ontvangt u de HME-MO 
informatie-dvd thuis.
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Medische vraagbaak

Mijn zoontje van 4 jaar heeft allerlei gekke bobbels op zijn 
botten. Die zitten er ongeveer 2 jaar, maar hij had er tot nu toe 
helemaal geen last van. Nu gaf hij wel aan pijn te hebben en 
ben ik met hem via de huisarts bij een orthopeed geweest. 
Deze arts heeft de diagnose Multiple Exostosen vastgesteld. 
Maar volgens hem hoeft het allemaal geen probleem te zijn 
en moet ik maar terug komen wanneer er echt problemen zijn. 
Maar nu heb ik de website van de HME-MO Vereniging ontdekt 
en lees ik toch allemaal andere berichten. Is het wel verstandig 
om onder controle blijven?

Dat er bij uw zoontje Multiple Exostosen is vastgesteld zal wel 
even schrikken zijn geweest. De aandoening Multiple Exostosen 
wordt tegenwoordig Multiple Osteochondromen genoemd, 
in het kort HME-MO. Het is wel belangrijk om onder controle 
te blijven bij een gespecialiseerde kinderorthopeed. Zoals dat 
geboden wordt in ons landelijk centrum voor de behande-
ling van HME-MO: het OLVG in Amsterdam. HME-MO is een 
zeer zeldzame aandoening (in Nederland naar schatting 600 
personen) en daarom is de behandeling ervan gecentraliseerd. 
De aandoening kan heel verschillende verschijningsvormen 
hebben. Van heel mild met weinig osteochondromen tot zeer 
ernstig met erg veel osteochondromen. Naast de osteochon-
dromen ontstaan er door de groei ervan vaak vergroeiingen. 
Scheefstand van onderarm, benen en voeten zijn het meest 
bekend. Om die reden is de controle juist belangrijk. Bij sneller 
ingrijpen kunnen veel problemen voorkomen worden, zeker 
ook voor zijn verdere 
leven. De frequentie van de controle kan in onderling overleg 
bepaald worden.

Ik ben bekend met exostosen door mijn hele lichaam. In mijn 
jeugd ben ik meerdere keren geopereerd om deze te verwijde-
ren i.v.m. pijnklachten. Nu ben ik 38 jaar en heb niet vaak pro-
blemen meer met die exostosen. Ik ben ook niet meer onder 
controle. Nu las ik dat er een kans is dat exostosen kwaadaardig 
worden. Moet ik mij zorgen maken?

Fijn dat u niet veel problemen meer heeft met de exostosen. 
Het is inderdaad zo dat de kans op kwaadaardige ontaarding 
beduidend groter is dan bij mensen die geen HME-MO hebben 
en bijvoorbeeld slechts 1 osteochondroom (solitaire exostose) 
hebben.  De kwaadaardige ontaarding van de osteochon-
dromen komt alleen bij volwassenen voor. Afhankelijk van 
de populatie die onderzocht is, worden er percentages van 
gemiddeld 5% gevonden. Om die reden is het belangrijk om 
als volwassene toch regelmatig gecontroleerd te worden. Het 
advies is om elke 2 jaar de situatie van de bestaande osteo-
chondromen te laten bekijken door een gespecialiseerde ortho-
pedisch chirurg. Dat kan middels röntgenfoto’s, MRI’s of een 
nucleaire totale botscan. Dit is afhankelijk van uw situatie. Dat 
betekent dat u zich niet meteen zorgen hoeft te maken, maar 
met regelmatige controle kan het goed in de gaten gehou-
den worden. Overigens geldt ook dat wanneer een bekende 
osteochondroom meer pijn gaat doen dan u gewend bent of u 
merkbaar groei ervaart van een osteochondroom, een controle 
altijd nodig is. Wanneer een kwaadaardige ontaarding wordt 
geconstateerd, gaat het eigenlijk altijd om een 1e graad, een zo-
genaamd chondrosarcoom. Wanneer de chondrosarcoom ruim 
wordt verwijderd, is er geen gevaar meer en verdere behande-
ling niet nodig. Maar controle blijft altijd belangrijk.

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, zoals leden van onze Medisch Advies Raad. De vragen worden in algemene zin beant-
woord.
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.

www.hetcak.nl
Deze website van het Centraal Administratie Kantoor biedt behalve informa-

tie over eigen bijdrage voor Wmo en AWBZ zorg, ook een handige rekenhulp voor het 
berekenen van uw eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw gezinssituatie, leeftijd, inkomen en 

de hulp die u krijgt. Behalve de eigen bijdrage is het CAK o.a. ook belast met de uitvoering van de 
compensatie van het eigen risico van de zorgverzekeringswet en de tegemoetkoming in het kader 
van de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten.
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De spreekkamer

Tips en adviezen voor in de spreekkamer, gesprekswijzer

Inleiding
Er is een speciale wet die de behandelrelatie tussen de patiënt 
en de arts regelt. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelover-
eenkomst (WGBO). In deze wet staat onder andere dat de arts 
u goed moet informeren over de behandeling en dat u samen 
met de arts over de voorgestelde behandeling beslist. De arts 
heeft daarvoor ook informatie van u nodig. Door duidelijk te zijn 
in het gesprek, helpt u zowel u zelf als uw arts.
“Buiten wist ik weer wat ik wilde vragen”, hoe vaak gebeurt dat 
niet? Een gesprek over uw eigen gezondheid is dikwijls lastig. 
Juist als het over uzelf gaat, kan u gemakkelijk wat ontgaan. Of 
u vergeet om die ene belangrijke vraag te stellen. Toch is goede 
informatie in de spreekkamer een voorwaarde voor een goede 
behandeling. De arts heeft informatie van u nodig om vast te 
kunnen stellen wat er aan de hand is. Op zijn beurt vertelt hij u 
van alles over de behandeling en de verwachtingen daarvan. 
Dat gebeurt allemaal in een korte tijd. Een goed voorbereiding 
op het gesprek met uw arts helpt. Hieronder wat tips voor het 
gesprek in de spreekkamer.

Voor het gesprek met uw arts kunt u zich voorbereiden
Door alvast over een aantal punten na te denken en deze op 
papier te zetten voorkomt u dat u wat vergeet. Bovendien helpt 
het om uw klachten goed onder woorden te brengen. Denk 
daarbij aan:
* de reden van uw bezoek.
* informatie die de arts nodig kan hebben om een juiste 

diagnose te stellen (bijvoorbeeld een beschrijving van uw 
gezondheidsklachten, wanneer deze voorkomen, hoe lang 
u er last van heeft…).

* uw verwachtingen van de arts (een onderzoek, een rönt-
genfoto/MRI, operatie, medicijnen…).

* de vragen die u wilt stellen.

Daarnaast kunt u zich voorbereiden door:
* een overzicht van uw medicijnen bij uw apotheek vragen 

en mee te nemen.

* röntgenfoto’s of MRI-opnamen uit een ander ziekenhuis op 
een DVD meenemen.

* iemand mee te vragen bij een gesprek: twee horen meer 
dan één.

Welke informatie kunt u van uw arts verwachten?
De arts zal u vertellen:
* wat er met u aan de hand is, wat u volgens haar/hem man-

keert (de diagnose). 
* hoe de behandeling eruitziet (soms zijn er verschillende 

mogelijkheden).
* wat de vooruitzichten van de behandeling zijn.
* of nader onderzoek nodig is.
* wanneer u de uitslag daarvan kunt verwachten en hoe u 

die uitslag te horen krijgt.
* wat eventuele risico’s van het onderzoek of de behande-

ling/operatie kunnen zijn.
* hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed resultaat van de 

behandeling.
* of en wanneer u terug moet komen.

U mag uw arts ook zelf naar al deze punten vragen, of vragen 
het nog een keer te vertellen als u iets niet meteen begrijpt. 
Aarzel niet, het gaat om uw gezondheid! Het kan prettig zijn 
om thuis nog eens de informatie te lezen die in de folder staat. 
U kunt ook veel informatie vinden op de website van de HME-
MO Vereniging (www.hme-mo.nl).

Toestemming
U beslist zelf of bijvoorbeeld een operatie wordt uitgevoerd en 
geeft hiervoor toestemming. Wilt u er eerst over nadenken? Zeg 
dit dan tegen uw arts en spreek af wanneer en hoe u uw beslis-
sing laat weten. 

Bron: Folder van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven gebaseerd 
op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Patiënten/Con-
sumenten Federatie. Voor meer informatie kunt u een bezoek 
brengen aan de website: www.npcf.nl

De Patiëntenraad van het OLVG maakt gebruik van een Patiëntenpanel. Leden van het panel krijgen een aantal keren per 
jaar het verzoek een online vragenlijst in te vullen.
Een uitbreiding van het aantal panelleden is welkom. Dus kent u mensen die patiënt zijn van het OLVG en die willen mee-
werken aan het panel, wilt u hun dan wijzen op deze mogelijkheid? Via http://www.olvg.nl/over_het_olvg/patientenraad 
kunnen zij informatie over het panel lezen en zich aanmelden.
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Regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomst Zuid in Nuenen 
niet erg druk, wel zeer geanimeerd
Op donderdagavond 9 juni vond wederom een regiobijeenkomst Zuid plaats 
in Café Rene in Nuenen. Zeven mensen waren gekomen, veelal inmiddels be-
kenden, maar ook een nieuw gezicht. Na eerst een ‘rondje’ te hebben gedaan, 
ten aanzien van ieders (gezondheids)situatie zijn diverse wetenswaardigheden 
uitgewisseld. Zo is genoemd dat het OLVG steeds beter gestalte kan geven aan 

zijn functie als ‘Centrum voor HME-MO’. De operatiecapaciteit is ruimer dan voorheen dankzij uitbreiding van de orthopedisch-chi-
rurgische capaciteit. Niettemin kan er nog sprake zijn van relatief lange wachttijden bij specifieke operaties, onder meer als ook een 
plastische chirurg, vaatchirurg of andere discipline (mogelijk van buiten het OLVG) nodig is. De inzet van de nurse practitioner lijkt 
vruchten af te werpen. Op deze functionaris kunnen ouders/patiënten een beroep doen bij bijvoorbeeld afstemmings- en plan-
ningsvragen. Wat het OLVG aangaat, is tot slot genoemd dat de kinderafdeling verbouwd gaat worden en dat er extra aandacht 
zal uitgaan naar 18-jarigen die de overstap maken van verblijf op de kinderafdeling naar verblijf op een afdeling voor volwassenen 
(Transitie).

Daarnaast kwamen een aantal praktische zaken aan de orde en zijn er tips uitgewisseld. Over vergoeding van reis- en verblijfkosten 
via de zorgverzekeraar, over aanvragen van een extra boekenpakket, een elektrische fiets, een laptop of tablet voor schoolgaande 
kinderen, het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart et cetera. Originele en zeer praktische tip in dit verband: Print röntgenfoto’s 
uit en toon/lever die direct aan de beoordelaar van je aanvraag. Die prints maken meestal indruk. Meegegeven DVD’s worden vaak 
ten gevolge van tijdgebrek niet bekeken... Ga bij je aanvraag ook uit van de situatie zoals die zich in het ergste geval voordoet. 
Relativeer niet door te zeggen dat ‘iets soms wel lukt’. Juist dat kan een aanleiding zijn om je aanvraag af te wijzen! 

Tot slot zijn onder genot van een laatste glaasje aan de bar nog persoonlijke ervaringen uitgewisseld. Tegen 11.00 uur ging een 
ieder huiswaarts. Sommigen met een boel indrukken, een ieder met een steuntje in de rug. 

Mirjam Brennand, één van de bezoekers

Verslag Regio Noord
Alhoewel de belangstelling voor de regioavond af lijkt te nemen, hebben de deelnemers aan de regiobijeenkomst Noord er met 
zijn achten een genoeglijke avond van gemaakt.
Dit maal vond de bijeenkomst plaats in Gasterij het Hof van Oldeberkoop, een gezellige en geschikte locatie.
Om 19.30 uur opende ondergetekende de avond en heette iedereen welkom. Er was dit keer één nieuwkomer, zodat we weer 
begonnen met een ouderwets voorstelrondje. Uit zo’n rondje komen vaak al de eerste vragen over en weer met als gevolg dat het 
gesprek tussen de aanwezigen al snel op gang komt.
De onderwerpen waren divers, maar gingen eerst vooral over de vele operaties, de leeftijd waarop deze het beste plaats konden 
vinden en de wijze waarop je als patiënt omgaat met je aandoening.
Opvallend was dat volwassen patiënten vroeg of laat toch klachten krijgen, ondanks dat ze deze in jongere jaren niet als zodanig 
ervaren hebben of genegeerd hebben. Ieder gaat daar weer op eigen wijze mee om. Ook omgaan met het feit dat je kind HME-MO 
heeft was een gespreksonderwerp. Tevens kwam weer aan de orde dat het 
niet vanzelfsprekend is dat je als HME-MO patiënt voor allerlei voorzieningen 
en vergoedingen in aanmerking komt. Ieder vecht zijn/haar eigen strijd om in 
aanmerking te komen voor vergoedingen en voorzieningen. Je bent in feite 
chronisch patiënt maar wordt dan niet als zodanig erkend.
En zo ben je, al pratend, zomaar weer 2 uurtjes, een paar kopjes koffie en een 
drankje verder en is het tijd om de avond te beëindigen. In het noorden vin-
den we de regiobijeenkomsten nog steeds erg zinvol en gezellig en we zullen 
deze ook in 2012 weer organiseren. Bent u dan ook van de partij?

Namens de organisatie, Marion Post
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OLVG

Wachttijden polikliniek en operaties OLVG
Gemiddeld zijn de wachttijden voor een bezoek aan de polikliniek 1 maand en voor een operatie 2 maanden. Let wel: dit zijn 
gemiddelden. We weten dat mensen soms lang moeten wachten. Vaak heeft dat te maken met operaties die door meerdere speci-
alisten gedaan worden. De planning hiervoor is ingewikkeld.
Indien u moeilijkheden heeft met de wachttijden voor de polikliniek of operaties in het OLVG dan raden wij u aan om dit met dr. 
Ham of drs. v.d. Zwan zelf te bespreken wanneer u op controle bent. 
Mocht het niet lukken om hen te spreken, dan raden wij u aan om toch vooral gebruik te maken van het telefonisch spreekuur van 
Annabeth Groeneveld, nurse practitioner, zie elders in deze Newsflash. 
Maar wanneer er moeilijkheden zijn kunt u dat eveneens aan ons kenbaar maken d.m.v. een mailtje naar info@hme-mo.nl. Wij zul-
len het dan ook bespreekbaar maken tijdens het overleg met het OLVG.  

Luieren en werken op het IJsselmeer
Op een zonovergoten dag gingen we met de jongerengroep (16-25) zeilen op het IJssel-
meer. We moesten om 9.30 in Enkhuizen zijn, daar werden we opgewacht door de Lutgerdi-
na en haar bemanning. Nadat onze ouders ons uitgezwaaid hadden, moesten we allemaal 
hard aan het werk: de zeilen moesten gehesen worden. Allemaal konden we ons 
steentje bijdragen. We werden goed verzorgd: we kregen heerlijk te eten, 

en er werden kussens uitgedeeld zodat we lekker op het dek konden zonnen.
 Er was genoeg tijd om met elkaar te praten, maar het werd niet saai omdat we allemaal 
klusjes te doen kregen. Ook leerden we hoe we verschillende knopen moesten 
leggen. Deze lessen konden we meteen in praktijk brengen toen alle zeilen weer 
opgeborgen moesten worden. De gelukkigen mochten ook nog een rondje varen 
in de speedboot van de Lutgerdina.
De Lutgerdina is een zeilboot die speciaal is ingericht zodat ook mensen met krukken 
of in een rolstoel overal op de boot kunnen komen (de boot heeft een lift). De beman-
ning is er op gericht dat iedereen, dus ook de mensen die niet zo goed ter been zijn, 
kan helpen. We hebben goed onze spieren getraind en veel geleerd, maar bovenal was 
het ook erg gezellig en was het leuk om meer mensen te leren kennen die dezelfde ziekte 
hebben als ik. 
 
Groeten van Marlute  van Dam

Jonge dokters in het OLVG
Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is het decor van de RTL 
5-docusoap ‘Jonge Dokters van het OLVG’, die de afgelopen we-
ken uitgezonden is. In dit reality programma werd het hectische 
leven gevolgd van acht jonge specialisten in opleiding tijdens 
hun werk in het ziekenhuis.  Eén daarvan is een orthopeed in 
opleiding. Het zijn de tropenjaren in hun leven als arts, want 
naast een meer dan fulltime aanstelling in het ziekenhuis, zal er 
ook nog veel en hard gestudeerd moeten worden.
De verantwoordelijkheden van de jonge dokters zijn groot en 
de beslissingen die ze moeten nemen lastig en ingrijpend. 

Hoe gaan ze om met druk, kritiek, dilemma’s en lastige diag-
noses? Hoe combineren zij deze drukke en verantwoordelijke 
baan met hun privéleven? In dit nieuwe RTL 5-programma ziet 
de kijker de artsen langzaam maar zeker uitgroeien tot vol-
waardige specialisten en wordt duidelijk waarom deze jonge 
mensen voor dit bijzondere vak gekozen hebben.

De uitzendingen zijn helaas al afgelopen, maar nog wel terug te 
vinden op www.rtl.nl/xl. 
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Bottenkrakers:     
1)	 Ik	heb	4	armen,	9000	benen	en	1	neus,	wat	ben	ik?
2)	Wat	is	geel	en	kun	je	achter	een	auto	monteren?
3)	Hoe	noemen	Chinezen	hun	achterwerk?
4)	Wat	is	oranje	en	zegt	‘dat	ie	een	sinaasappel	is’?

De tak die schut haar blaadjes af,

het egeltjes gaat slapen.

De eekhoorn rent maar in het rond

om nootjes op te rapen.

De ganzen vliegen samen weg,

de vlinders zijn verdwenen.

Een dikke grijze pissebed

kruipt weg onder de stenen.

De mieren lopen naar hun hoop

en blijven lekker binnen.

De eerste sneeuwvlok dwarrelt neer:

de winter kan beginnen!

www.gedichtenhuisje.net

Oplossingen:
1)	Een	leugenaar.
2)	Een	banaanhangwagen.
3)	Wang	snee	wang.
4)	Een	mandarijn	met	een	te	grote	mond.
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Boekentip: Kunnen dokters ziek worden?
Nog	een	leuk	boek	voor	wie	vragen	heeft	over	van	alles	wat	met	ziekenhuis	en	ziek	zijn	te	maken	heeft.	Er	worden	een	
heleboel	vragen	gesteld.	Enkele	voorbeelden:
Kent	de	dokter	alle	ziekten	uit	zijn	hoofd?	Wat	gebeurt	er	in	een	ziekenauto	die	onderweg	is	naar	het	ziekenhuis?	Als	je	
in	bed	moet	liggen,	hoe	kun	je	dan	naar	het	toilet?	Waarom	is	het	zo	warm	in	het	ziekenhuis?	Waarom	dragen	dokters	soms	
een	kapje	voor	hun	mond?	Kunnen	volwassenen	kinderziekten	krijgen?
Je	komt	door	de	antwoorden	een	heleboel	te	weten	over	hoe	het	er	in	een	ziekenhuis	aan	toe	gaat	en	wat	er	met	je	
gebeurt	als	je	er	wordt	opgenomen.	Alles	wordt	duidelijk	en	eenvoudig	uitgelegd.	

Het	boek	is	geschreven	door	Dirk	Musschoot	en	de	tekeningen	zijn	van	Sabine	Kraushaar	en	Wouter	Rawoens
Uitgeverij:	Clavis
ISBN:	90	6822	641

Kleedjes op 

Koninginnedag…

In	mei	van	dit	jaar	werden	wij	verrast	met	een	gift	
van	Devin	en	Megan	van	Velzen.	Zij	hadden	bedacht	
dat	de	helft	van	het	geld	dat	ze	zouden	verdienen	op	
de	vrijmarkt	naar	de	HME-MO	Vereniging	zou	gaan.	
Ze	gingen	hard	aan	de	slag:	er	waren	spulletjes	om	te	
verkopen,	kinderen	konden	raden	naar	de	naam	van	een	
knuffel	die	dan	gewonnen	kon	worden	en	er	stond	een	
pot	met	spekjes	waarvan	het	aantal	spekjes	in	de	pot	
geraden	moest	worden.	Aan	het	einde	van	de	markt	
werd	de	pot	thuisbezorgd	bij	de	gelukkige	winnaar.
Dit	alles	leverde	23,60	euro	op	voor	de	vereniging.	
Devin	en	Megan	waren	het	erover	eens	dat	het	geld	
verdeeld	mag	worden	tussen	kinderactiviteiten	(want	
dat	is	leuk)	en	onderzoek	(want	dat	is	heel	belangrijk).	
Devin	en	Megan,	we	vinden	het	een	heel	leuk	initiatief	
en	we	bedanken	jullie	hartelijk	voor	jullie	inzet!



15

HME-MO	Kindercontactdag	in	Speelstad	Oranje
Op	zondag	13	november	was	het	zover:	er	was	een	kindercontactdag	voor	alle	kinderen	met	HME-MO	met	broers	en	zussen.	
De	dag	was	geheel	verzorgd	en	de	kinderen	mochten	eventueel	een	vriendje	of	vriendinnetje	meenemen.	En	natuurlijk	mochten	
ouders	mee	om	hun	kinderen	te	begeleiden.

Voor elk wat wils
Speelstad	Oranje	is	een	geweldig	overdekt	speelparadijs	waar	voor	veel	verschillende	leeftijden	vermaak	aanwezig	is.	De	op-
komst	was	wat	minder	dan	verwacht	maar	dat	had	misschien	te	maken	met	de	ligging	in	het	“verre	noorden”.	Maar	er	waren	
ook	mensen	voor	wie	het	juist	een	keer	dicht	bij	huis	was	en	anderen	trokken	zich	niets	aan	van	de	afstand.
Er	waren	twee	grote	tafels	gereserveerd,	waar	we	eerst	iets	gedronken	hebben.	De	kinderen	gingen	meteen	op	onderzoek	uit.	
Er	was	ook	zoveel	te	ontdekken.	De	oudere	kinderen	konden	zelfstandig	op	pad	en	konden	de	tafels	goed	terug	vinden	voor	
wat	te	eten	en	te	drinken.	Voor	de	jongere	kinderen	was	er	ook		veel	te	beleven,	maar	zij	hadden	wel	begeleiding	van	een	
ouder	of	een	ouder	kind.

Hoog bezoek
Een	leuke	verrassing	was	dat	ook	Sinterklaas	en	zijn	pieten	aanwezig	waren.	De	pieten	hadden	goed	gevulde	zakken	bij	zich…	
De	Sint	heeft	het	druk	gehad	met	handen	schudden	en	hij	heeft	zelfs	in	een	attractie	(het	schip)	gezeten!	

Natje en droogje
Met	de	uitgedeelde	muntjes	kon	iedereen	iets	halen	om	honger	en	dorst	te	lessen.	’s	Middags	hebben	de	meesten	een	lekker	
frietje	gehaald	en	kon	men	even	bijkomen	om	daarna	weer	met	vernieuwde	energie	verder	te	spelen.	Door	de	ouders	werden	
ondertussen	onderling	contacten	gelegd	en	ervaringen	gedeeld.
Aan	het	einde	van	de	dag	werd	er	nog	een	drankje	gedronken	waarna	je	kon	kiezen	of	je	wilde	blijven	tot	sluitingstijd	of	
wat	eerder	wilde	vertrekken.
Het	was	een	geslaagde	dag	en	de	kinderen	waren	heerlijk	moe	van	alle	inspanning.	HME-MO	Vereniging,		dank	voor	het	
organiseren	van	weer	een	geweldig	leuke	dag!

Chantal	Beurskens
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Geef de pen door aan: 
Hoe oud ben je en waar woon je? 

Ik ben Lotte, ik ben 13 jaar en woon in Nuenen (een klein dorp vlakbij Eind-
hoven).

 
Heb je zelf HME-MO of heb je andere familieleden en vrienden die deze aandoe-

ning hebben?
Ik heb zelf HME-MO. 

 
Weten je vriend(innen) dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 

Al mijn vriendinnen weten dat ik HME heb. Vorig  jaar, toen zat ik in het eerste jaar van 
de middelbare school, hebben we een kring gesprek gehouden. Daar moest iedereen vertellen 

wat hij/zij had en toen heb ik verteld dat ik HME-MO heb.
 

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Ik vind het af en toe wel vervelend, ik kan namelijk niet alle dingen meedoen en daar baal ik wel eens van. Maar 
meestal verzin ik daar dan wel iets op.  Maar er zitten ook wel leuke kanten  aan hoor, bijvoorbeeld de HME-MO 
dag.
 
Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben? 
Laat je vooral niet in de weg zitten door je HME-MO.
 
Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik zit op een Vrije school, het Novalis College in Eindhoven. Wat ik later wil… Ik wil heel graag iets met musicals 
gaan doen, ergens in die richting.
 
Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Ik vind het leukste vak op school… drama! Ik hou heel veel van toneelspelen dus drama vind ik echt heel erg leuk. 
En het vervelendste vak wiskunde. Ik vind dat echt zo saai en vervelend. 
 
Ga je naar de HME-MO dag?  
Ik ben de afgelopen 2 jaar naar de HME-MO dag geweest het was echt heel erg gezellig. Ik raad echt iedereen aan 
om  te komen!
 
Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO? 
Ik doe aan fitness. Ik vind het niet allemaal even leuk maar anders kan ik niet heel veel doen.
 
Wat zijn je favoriete tv-programma’s? 
Ik vind ‘Goede tijden Slechte tijden’ heel erg leuk.
 
Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst? 
Ik luister heel veel soorten muziek. Ik vind echt heel veel soorten muziek heel leuk.
 
Heb je (huis)dieren? 
Ik heb een hondje, Stubby, en een hangbuikzwijntje Billie. 
 
Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker? 
Ik vind pizza heel erg lekker. Maar ik vind boerenkool echt heel erg vies.
 
Aan wie geef je de pen door……en waarom?
Ik geef de pen door aan Hannah Romeijn. Ik heb haar leren kennen 2 jaar geleden op de HME-MO dag en ik vind 
haar echt heel erg aardig.
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www.patient1.nl
Voor mensen die veel medicijnen 

gebruiken is het belangrijk een me-
disch paspoort bij zich te dragen. Zeker 

nu het elektronisch patiënten dossier 
(epd) voorlopig niet doorgaat. Op patient1.

nl kunt u een Med1Pas bestellen. Het is een 
uitgevoerd in de vorm van een credit card met 
een uitklapbare USB stick. U kunt het makkelijk 
bewaren in uw portemonnee en in geval van 
nood is het snel te vinden door hulpverleners.  
Op de pas kunt u informatie invullen over HME-
MO, contactadres van uw specialist, medicatie, 
persoonlijke gegevens enz. U kunt het ook mak-
kelijk weer wijzigen. De Med1Pas kost € 19,95.

De wind in de zeilen?!
Op zaterdag 1 oktober jl. verzamelden 12 jongvolwassenen en hun familieleden zich op 
een steiger aan de Gependam in Enkhuizen. Aan de steiger lag de prachtige zeilklipper 
Lutgerdina van de organisatie Sailwise. We werden fantastisch ontvangen op de Lutgerdina 
door kapitein Mark en zijn maten Vivian en Durkje.
Er was koffie en fris voor iedereen, ook voor de ouders die hun kinderen kwamen brengen.
Na een poosje gingen de trossen los en dreven we weliswaar zonovergoten maar met een 
snelheid ‘schildpad’ (0.3 knopen) richting het IJsselmeer.
We deden er meer dan 2 uren over om Enkhuizen geheel achter ons te laten. Die tijd werd 
echter goed benut; uitleg, zeilen uitpakken en zeilen hijsen etc.
De deelnemers werden uitgenodigd om zoveel mogelijk de handen uit de mouwen te 
steken. Zelfs een rolstoelgebonden deelnemer werd ingezet: de touwen werden simpel-
weg aan de elektrische rolstoel gebonden en door de rolstoel naar voren te laten gaan, 
werden de touwen op de juiste wijze aangetrokken. Ook werd de stuurkolom dusdanig 
aangepast dat hij zelfs vanuit zijn rolstoel het schip kon besturen. De kracht waarmee het 
roer werd bediend kon zelfs aan zijn spierkracht worden aangepast.
De catering aan boord was super: allerlei soorten drinken, koek, luxe belegde broodjes, 
2 soorten soep, chips, drop etc. We mochten pakken wat we wilden, want alles was voor 
ons!
De lunch werd gezamenlijk benedendeks gebruikt. Naderhand ging een groepje jonge-
ren gezellig samen afwassen in de mooie kombuis van het schip. 
Na de lunch kwamen we ook verder op het IJsselmeer, werden er wat andere zeilen 
gehesen en liep de snelheid uiteindelijk op naar 4.3 knopen. Dat is nog steeds niet snel, 
maar er werd gelukkig wel gezeild.
We hebben ervaren dat het hebben van HME-MO geen belemmering hoefde te zijn om 
te zeilen op de Lutgerdina. Het schip was op vele fronten aangepast en vele handen 
maken licht werk.
Op een gegeven moment werd er nog een rubberboot met buitenboordmotor te water 
gelaten, waarmee Durkje om de beurt met 3 deelnemers over het water ging ‘scheuren’.
Dat was ook erg leuk en iedereen beleefde er zichtbaar veel plezier aan.
Ondertussen was het vooral erg warm; er werd druk met zonnebrandolie gesmeerd.
De tieners leerden elkaar steeds beter kennen en er werd gezellig gekletst.
Om op tijd terug te zijn in Enkhuizen werd uiteindelijk de motor gestart en zijn we op de 
motor teruggevaren naar Enkhuizen, waar een waar welkomstcomité van verzamelde ou-
ders en familieleden op de kade ons op stond te wachten.
Nadat kapitein Mark het schip aan de kade had gelegd, werden de overgebleven broodjes 
naar boven gehaald zodat we de restanten konden verdelen onder de ouders die ook vaak 

nog een lange terugreis moesten 
ondernemen.
We kijken terug op een super 
leuke dag. De begeleiding van de 
bemanning van de Lutgerdina was 
geweldig. Het schip zelf ook: alles 
was aangepast, een lift aan boord, aangepast toilet en douche etc.
Voor ons is er maar 1 ding over te zeggen: voor herhaling vatbaar, evt. 
zelfs een met een overnachting aan boord!

Marion Post
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Terugblik HME-MO dag
Voor de 14e keer vulde op 28 mei de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht zich met enthousiaste mensen voor de jaarlijkse 
HME-MO dag. Veel mensen die al jaren komen, maar ook nieuwe gezichten van mensen die voorzichtig kennis komen maken 
met de vereniging.  De jeugd ziet het voornamelijk als een gezellige, jaarlijkse reünie en is al gauw samen van alles aan het doen. 
De volwassenen hopen naast het contact met bekende en nieuwe mensen ook zo her en der informatie en/of antwoord op hun 
vragen te krijgen. Na een verhelderende inleiding over pijn in de ochtend was er een goed voorziene lunch. Daarna kon er gekozen 
worden uit verschillende workshops: verwijderen van osteochondromen rond de knie, gespreksgroep voor ouders, fysiotherapie 
en streetbeat. Speciaal voor  jongeren vanaf 16 jaar was er dit keer een workshop met de mogelijkheid te praten over alles wat die 
leeftijdsgroep bezighoudt. De kinderen konden voornamelijk creatief aan de slag in de creaclub, met cupcakes versieren of met 
zich lekker uitleven bij de streetbeat. 
Uit de enthousiaste reacties (zie de evaluatie) valt af te leiden dat het ook deze keer een geslaagde dag geweest is. We zijn onder-
tussen alweer druk bezig met de organisatie van de volgende 15e (!) HME-MO dag op 2 juni 2012 en hopen u daar ook (weer) te 
begroeten!

Wederom een geslaagde HME-MO dag
Geheel volgens traditie is ook na afloop van de 14e HME-MO dag aan de deelnemers gevraagd hun 
mening te geven over het verloop van de dag. Respectievelijk 33 volwassenen en 20 jongeren en 
kinderen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt door middel van het invullen van een eva-
luatieformulier. Van de volwassen die het formulier hebben ingevuld bezocht 30%de HME-MO dag 
voor de eerste keer. Voor de jongeren en kinderen was dat percentage 20%.
In het navolgende worden de belangrijkste bevindingen voor elk van de twee deelnemersgroepen 
gepresenteerd.

Evaluatie door de jongeren en kinderen
De HME-MO dag kreeg van de jongeren en kinderen een gemiddeld overall rapportcijfer van 
8.2. Die waardering is weliswaar iets lager dan die van de aflopen drie jaren met respectievelijk 
waarderingen van 8.7, 8.6 en 8.6, maar nog steeds hoog te noemen. Van de workshops werden 
het maken van ‘cupcakes’ en het zwemmen, beide met een cijfer van 9.1 het hoogste gewaar-
deerd, gevolgd door de workshop ‘Streetbeat/percussie’ met 8.6, de crea-club met 6.8 en tot 
slot 5.3 voor de gespreksgroep jongeren. Daarbij wel moet worden aangetekend dat die laatste 
door slechts drie jongeren is beoordeeld. Desgevraagd noemden de jongeren/kinderen als sug-
gestie voor een volgende HMO-MO dag activiteiten als sieraden maken, kanoën, nog een keer 
taartjes maken en ‘iets’ van sport.

Evaluatie door de volwassenen
De volwassenen hebben de HME-MO dag een gemiddeld overall rapportcijfer van 8.3 
gegeven. Weliswaar iets lager dan vorig jaar, toen ons een extreem hoge 8.9 ten deel viel, 
maar hoger dan in de twee daaraan weer voorafgaande jaren met respectievelijk 7.9 en 8.0 
als rapportcijfer.
De inleidingen van drs. Albère Köke en Mario Geilen over 

pijn werden beiden beoordeeld met het zeer fraaie rapportcijfer van 9.1. Wat betreft de work-
shops werd de workshop ‘Knie’ met 8.8 het hoogst beoordeeld, gevolgde door ‘Streetbeat/
percussie’ met 8.0, de workshop ‘Fysiotherapie’ met 7.5 en tot slot de Oudergesprekgroep met 
7.1.  Als suggesties voor een volgende HME-MO werden onder meer genoemd: zwemmen voor 
volwassenen weer terug op het programma, pijnbestriijding met methoden uit de psychologie 
en via mediatie, en het idee om van bepaalde workshops/inleidingen een video te maken voor 
onze website.
We zullen de resultaten van deze evaluatie meenemen bij de planning voor de volgende HME-
MO dag(en).
Frans Schelbergen.
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Verslag van de inleiding 
“Pijn bij HME-MO”
Het thema voor de inleiding van de HME-MO dag was dit 
jaar ‘pijn’. De sprekers waren drs. Albère Köke, (fysiotherapeut, 
bewegingswetenschapper en epidemioloog ) en Mario Geilen 
(fysiotherapeut). Beiden zijn verbonden aan het Adelante 
Kenniscentrum Hoensbroek. Er werd besproken wat pijn nu 
eigenlijk is en hoe pijnrevalidatie in zijn werk gaat.

Albère Köke ging van start met een verhaal over wat pijn nu 
eigenlijk is. 

Er is een onderscheid te maken tussen acute pijn en chronische 
pijn. Acute pijn ontstaat direct na een verwonding of bij een 
ziekteproces. Chronische pijn is pijn die blijft bestaan nadat 
de verwonding of de ziekte genezen is. Chronische pijn is een 
groot probleem. Maar liefst 19% van de Nederlandse bevol-
king heeft er last van. Ook bij HME-MO patiënten zijn er veel 
(chronische) pijnklachten. Dit is nog eens duidelijk gebleken 
uit het onderzoek naar de gevolgen van HME-MO (Ham en de 
Lange, 2008). Met name de pijn had een veel grotere impact 
dan gedacht.

De ideeën over wat pijn nu eigenlijk is, zijn in de loop van de 
jaren veranderd. Vroeger ging men ervan uit dat pijn alleen een 
teken was van lichamelijke schade. Hoe meer pijn er gevoeld 
werd, hoe meer schade er moest zijn. Tegenwoordig wordt 
er anders tegen pijn aangekeken. Met behulp van o.a. MRI-
technieken is ontdekt dat er 6 hersengebieden zijn die bij pijn 
altijd actief zijn. Pijn heeft dus alles te maken met hersenactivi-
teit.  Chronische pijn is dan ook het gevolg van activiteiten in 
verschillende gebieden van het 
brein. Die activiteit kan verhoogd 
worden door prikkels uit het 
lichaam, maar ook door reacties 
uit de omgeving, gedachten, 
opvattingen en emoties.  

Om dat laatste uit te leggen laat Albère door een aantal illustra-
ties met ‘gezichtsbedrog’ zien hoe onze hersenen omgaan met 
alles wat we zien. Een zelfde proces gebeurt er rondom pijn. 
Bij pijn is er als vanzelf een pijngedrag: kreunen, steunen, mank 
lopen, medicatie nemen. Kortom alle dingen die je zegt en/
of doet waardoor een ander kan zien dat je pijn hebt. Dit lokt 
reacties van de omgeving uit. Deze kunnen positief-belonend 
of negatief-straffend zijn. Patiënten met overbezorgde partners 
rapporteren meer pijn en ze zijn minder actief. Hun hersenac-
tiviteit is drie keer zo groot. Bij patiënten met een ‘straffende’ 
partner ontstaat meer stress en zijn er veel conflicten. Verder 
geven mensen met veel chronische pijn aan dat ze op den duur 
minder sociale contacten hebben. 

Gevoelens en opvattingen van patiënten zijn belangrijk voor 
de pijnbeleving. Veel patiënten zijn  somber gestemd omdat ze 
niet meer degene kunnen zijn die ze waren. Ook is er veel boos-
heid en frustratie omdat men zich niet serieus genomen voelt 
door hulpverleners. Verder is er vaak een gevoel van machte-
loosheid, van door de pijn beheerst te worden. Daardoor gaan 
mensen er opvattingen op na houden die niet altijd meer klop-
pen met de realiteit. Ze krijgen bijvoorbeeld bewegingsvrees: ” 
als ik iets til dan kan mijn rug breken”. Of ze kunnen alleen nog 
maar naar de negatieve dingen kijken: als dit zo doorgaat, kom 
ik in een rolstoel terecht.

De conclusie is dat bij pijn behalve lichamelijke factoren ook 
psychologische en sociale factoren een rol spelen. De factoren 
die het pijnprobleem in stand houden kunnen dus verschillen 
van de factoren die het veroorzaakt hebben. En de mate waarin 
die factoren invloed hebben is voor iedereen anders.
Bij langdurige pijnklachten is het dan ook heel belangrijk om 
een brede analyse te maken van al die factoren. 



20

HME-MO dag

In het tweede deel vertelt Mario Geilen 
over de behandeling en het omgaan met 
pijn.  
Bij de behandeling tijdens de pijnreva-
lidatie wordt geprobeerd om nieuwe 
denkgewoonten aan te leren zodat 
de pijn minder dreigend is en er een 
gevoel van controle komt. Het doel 
van pijnrevalidatie is dan ook niet 
om de pijn weg te nemen, maar 
om de kwaliteit van leven te 
verbeteren. Dit kan door anders 
leren denken en voelen en het 
oppakken van activiteiten. 

Eigenlijk zijn er twee belang-
rijke elementen bij het revalida-

tieprogramma:  educatie en 
‘graded activity’. Educatie 
houdt in het stimuleren en 
ondersteunen van de bereid-
heid om anders om te gaan 
met klachten. En graded 
activity betekent gewoon het 
geleidelijk toe laten nemen 
van het activiteitenniveau. 

Een belangrijke voorwaarde 
voor een succesvolle thera-
pie is het accepteren dat de 
pijn blijvend is. Daarnaast 
leren mensen dat de manier 
waarop ze nu met de pijn 
omgaan heel begrijpelijk is. 

Verder wordt er aan de hand van een aantal punten uitgebreid 
stilgestaan bij hoe de diagnose en de behandeling tot nu toe 
zijn verlopen. Er wordt gekeken naar het resultaat, naar de 
tevredenheid van de patiënt en naar zijn/haar verwachtingen. 
Bij de volgende stap wordt gekeken hoe de pijn het dagelijks 
functioneren beïnvloedt. Zijn er activiteiten die vermeden 

worden? Of wordt er de ene dag heel veel gedaan (omdat het 
dan relatief goed gaat) en de volgende dag niks omdat men 
teveel van zichzelf gevraagd heeft. Ook wordt in kaart gebracht 
wat de lange termijn gevolgen zijn. Die zijn te onderscheiden 
in lichamelijke gevolgen (afname van conditie en mobiliteit, 
toename van gewicht), emotionele gevolgen (frustratie, boos-
heid, teleurstelling) en sociale gevolgen (mensen raken in een 
isolement omdat ze niet meer deel (kunnen) nemen aan activi-
teiten). Al die gevolgen kunnen de pijn beïnvloeden.

Als dit alles is vastgelegd, en ook duidelijk is voor de patiënt, 
wordt er een behandelplan gemaakt waarin centraal staat wat 
de patiënt zelf wil bereiken. Als voorbeeld van een doel werd 
genoemd: een steunende en ondernemende partner willen 
zijn. Er wordt omschreven wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld 
minstens een uur buiten kunnen lopen. Er wordt ook beschre-
ven welke hindernissen daarbij door de patiënt verwacht 
worden, bijvoorbeeld pijntoename in het begin, angst en 
vermoeidheid. Dan wordt een schema gemaakt waarin het 
activiteitenniveau geleidelijk opgebouwd wordt.

Tijdens de behandelfase is er een ‘beloning’ van gezond 
gedrag. De toename van activiteiten vindt gedoseerd plaats, 
waardoor de activiteitentoename minder ‘bestraft’ wordt. Het 
patroon waarin pijntoename gekoppeld wordt aan actief zijn 
en pijnafname aan rusten wordt doorbroken. Dat betekent ook 
dat de neiging om activiteiten te mijden wordt onderdrukt. De 
resultaten worden vastgelegd in grafieken, waardoor er een 
positieve feedback is: de vooruitgang is zichtbaar/tastbaar. Het 
pijngedrag wordt niet langer bevestigd.  Ook met de pijnme-
dicatie wordt anders omgegaan. Niet meer ‘indien nodig’, maar 
volgens een vast schema innemen (en evt. afbouwen).

De conclusie is dat het mogelijk is om het functioneren los te 
maken van de pijn en dat pijn kan veranderen als gevolg van 
een gedragsgeoriënteerde aanpak. De behandeling is wel com-
plex is en vraagt veel tijd en inspanning. 

Beide heren worden bedankt. Zij hebben ons tijdens de inlei-
dingen heel veel kunnen vertellen over de aspecten van pijn, 
hoe pijn wordt gezien, wat een pijnrevalidatiebehandeling 
inhoudt en hoe om te gaan met pijn.       
Anja Posthuma
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Workshop cupcakes en boltaartjes versieren
Ik wil beginnen met het bedanken van Deleukstetaartenshop.nl . Mede door hen hebben wij deze workshop kunnen uitvoeren. Zij 
hebben een flinke tegemoetkoming in de kosten van de benodigde  ingrediënten gegeven. Hartelijk dank hiervoor !
We begonnen met het versieren van de cupcakes. We hadden drie tafels waaraan gewerkt kon worden. Natasja en Chantal hadden 
gezorgd voor genoeg creatieve materialen waarmee men aan de slag kon.
Na een korte uitleg van Natasja kon de creativiteit los barsten. Alle cupcakes waren al gebakken en al snel ontstonden de eerste 
mooi versierde cupcakes. Er was ruim de tijd om 4 cupcakes te versieren, er werden ook cupcakes versierd voor Dr. Ham en Dr. v.d. 
Zwan. Iedereen kon de cupcakes in een mooi doosje bewaren om mee naar huis te nemen.
Na de pauze werden er kleine boltaartjes versierd. Deze workshop was eveneens druk bezocht. Na een korte uitleg en geknoei met 
de poedersuiker konden ook de jongeren aan de slag. Het boltaartje moest nog wel gevuld worden met boter crème en choco-
pasta, daarna netjes afsmeren en dan kon men aan de slag met de fondant. Kleuren fondant werden gemengd en soms was er wat 
advies of hulp nodig. Maar zelfs het versieren met  één hand was geen reden om niet een plaatje van een taartje te maken. Ook 
hier werden de taartjes verpakt in een doosje om later thuis op te eten!
Iedereen bedankt voor de geweldige samenwerking!
Chantal Beurskens
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Workshop “Osteochondromen rond de knie” door Drs. Ar-
nard van der Zwan, Dr. John Ham (orthopedisch chirurgen 
OLVG) en Dr. Robert Kanhai (plastisch chirurg Medisch 
Centrum Alkmaar)

Tijdens de HME-MO dag luisterden veel belangstellenden naar 
drs. Arnard  van de Zwan en beide andere heren tijdens een 
interessante workshop over het verwijderen van osteochondro-
men rond de knie.

Anatomie
Eerst werd iets verteld over de anatomie 
van de botten. De lange pijpbeenderen 
(zoals de botten in de armen en benen) 
bestaan uit een epifyse, een metafyste en 
een diafyse (zie plaatje). De diafyse is het 
middelste stuk van het bot. Aan weers-
zijde van de diafyse zit een metafyse. De 
epifyse is het uiteinde van het bot. In de 
metafyse bevindt zich de groeischijf van 
waaruit de lengtegroei van het bot vindt plaatsvindt.  
Osteochondromen (zoals botknobbels officieel heten) groeien 

meestal vanuit de metafyse. Een 
osteochondroom bestaan uit een 
benige uitwas afgedekt met een 
kraakbeenkap. 
Omdat de osteochondromen 
groeien vanuit de groeischijf zit-
ten deze vooral aan de uiteinde 
van de pijpbeenderen ter hoogte 
van de metafyse. 

Anatomie van de knie
De knie is een groot en instabiel gewricht. Een bol bovenbeen 
staat op een plat onderbeen, de stabiliteit wordt gegeven door 
de spieren, banden/ligamenten en menisci. 

Lichamelijk onderzoek van de knie
Bij het onderzoek van de knie wordt gekeken naar:
•	 Standsafwijking	van	het	been:	is	er	lengteverschil,	staan	de	

benen in X of O-stand
•	 Is	er	sprake	van	zwelling
•	 Hoe	is	de	functie,	is	het	buigen	of	strekken	beperkt
•	 Stabiliteit:	zijn	er	problemen	met	de	verschillende	banden
•	 Meniscus	en	knieschijf	worden	beoordeelt
•	 Waar	zitten	de	osteochondromen	en	is	er	drukpijn	tpv	de	

osteochondromen
•	 Vindt	er	compressie	plaats	van	bloedvaten	of	zenuwen
Aanvullend kunnen er röntgenfoto’s, een MRI of een CT scan 
gemaakt worden. 

Foto links: een groot osteochondroom aan de binnenzijde en 
onderkant van het bovenbeen. 
Foto rechts: osteochondromen aan de voor- en achterzijde van 
het bovenbeen.

Karakteristieke afwijkingen bij mensen met HME/MO in 
de knie zijn:
1. X-stand van de benen
2. Osteochondromen aan onderzijde van het bovenbeen en 

de bovenzijde van het scheenbeen en kuitbeenkopje. 
3. Verbreding van de metafyse
Vooral osteochondromen bij het kuitbeenkopje kunnen nogal 
eens voor problemen zorgen. Vlak onder het kuitbeenkopje 
loopt de peroneuszenuw. Deze kan afgekneld raken door een 
osteochondroom, soms zie je zelfs dat een osteochondroom 
om de zenuw heen groeit. De peroneuszenuw stuurt de voet-
heffers aan. Door afknelling van de zenuw ontstaat pijn en kan 
er een zogenaamde klapvoet ontstaan.

Behandeling
Bij klachten, pijn, afknelling of standsafwijkingen kunnen de 
volgende operaties plaatsvinden:
•	 Het	verwijderen	osteochondromen	rond	de	knie
•	 Standscorrecties;	o.a.	8-plate
•	 Verwijderen	van	het	kuitbeenkopje

Standscorrecties d.m.v. 8-plates
Bij mensen met HME-MO ontstaat er meestal een x-stand van 
de benen. Bij kinderen kan dit vrij eenvoudig gecorrigeerd wor-
den door aan de binnenzijde van het been een 8-vormig plaatje 
over de groeischijf heen te zetten. Hierdoor kan de groeischijf 
aan deze kant niet groeien maar aan de buitenkant wel. Het 
been groeit daardoor weer recht. Op het moment dat het been 
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recht is, moeten de plaatjes er weer uit gehaald worden. Deze 
operatie kan alleen als iemand nog niet is uitgegroeid. 

 voor de operatie na de operatie

De 8-plates kunnen ook worden gebruikt om een beenleng-
teverschil te corrigeren. De 8-plates worden dan geplaatst in 
het lange been om de groei daar te remmen. Het kortere been 
heeft dan de kans om als het ware wat groei in te halen t.o.v. 
het lange been. Zodra de groei tot acceptabele lengte is gecor-
rigeerd, worden de 8-plates en schroeven weer verwijderd.

Verwijderen van het bovenste kuitbeenkopje
Wanneer osteochondromen pijnklachten geven of de pero-
neuszenuw prikkelen of afknellen kan besloten worden het 
kuitbeenkopje geheel te verwijderen. Omdat vlak bij dit kuit-
beenkopje een zenuw en bloedvaten lopen is er een risico op 
een klapvoet (als de zenuw beschadigd wordt) of schade aan 
een bloedvat. Deze operatie wordt daarom in het OLVG altijd 
samen met Dr. Kanhai, plastisch chirurg, gedaan. De bloedvaten 
en zenuw moeten namelijk heel nauwkeurig worden vrij ge-
legd. Dat is micro-chirurgie. Om goed bij de kuitbeenzenuw te 
kunnen komen is het daarom noodzakelijk om een lange snede 
te maken. De plastisch chirurg kan de zenuw dan beter vinden 
en volgen. Tijdens de workshop kregen we foto’s te zien van 
zo’n operatie. Omdat osteochondromen zeer grillig gevormd 
kunnen zijn, is het een heel precies werkje om het kopje vrij te 
maken. Het is door de kans op schade veiliger het hele kuit-
beenkopje weg te halen dan alleen de osteochondromen. 
Omdat tijdens de operatie de zenuw opzij gehouden moet 
worden, kan ook als de zenuw niet beschadigd raakt, er toch 
tijdelijk uitval zijn van de voetheffers. 
Meestal herstelt zich dat in een aantal 
maanden.
Na de operatie moet 2 weken een brace 
gedragen worden voor rust en de wond-
genezing. Daarna mag op geleide van de 
pijn en zwelling de activiteiten worden 
opgevoerd. Er mag 3 maanden niet ge-
sport worden. 
Omliggende weefsels als pezen en spie-
ren zorgen voor voldoende stabiliteit van 
het onderbeen. Het wegnemen van het 
gehele bovenste stuk van het kuitbeen 
leidt dus niet tot stabiliteitsproblemen. 
  na de operatie

Littekenvorming
Vervolgens ging dr. Kanhai nog even in op littekenvorming.
Het is onvermijdelijk dat er na een operatie een litteken ach-
terblijft. De gehanteerde hechttechniek is van invloed op de 
littekenvorming. Bij HME-MO patiënten lijkt het er echter op dat 
er sprake is van meer littekenvorming dan bij andere patiënten.
Dr. Kanhai adviseert om vooral te smeren met een zalf of crème 
met vitamine E, dat is vrijwel de enige manier om het litteken 
soepel te houden en enigszins invloed uit te oefenen op de 
littekenvorming. 
Wanneer een litteken zorgt voor problemen vanwege estheti-
sche factoren, dan kan een corrigerende operatie overwogen 
worden. Dit heeft ook weer littekenvorming tot gevolg, maar 
het litteken kan er wel fraaier van worden. Wanneer de plastisch 
chirurg twijfelt over verbetering van het litteken zal hij de cor-
rigerende operatie niet adviseren.

Aan het eind van deze interessante uiteenzetting werden de 
heren van der Zwan, Kanhai en Ham bedankt voor hun bijdrage.

Wilja Brokking en Marion Post
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De workshop “Gespreksgroep ouders” werd begeleid door 
Wieneke Zijlstra en Sonja Deden, GZ psychologen van de 
OLVG
In de eerste ronde van de workshop hadden de deelnemers  kinderen van verschillende leeftijden. Op deze manier konden ouders 
van jongere kinderen tips krijgen en ervaringen horen van anderen die een bepaalde leeftijd al achter zich hadden.

Er kwamen verschillende onderwerpen aan de orde: Hoe zorg je als ouder voor een ‘zieke’ puber en hoe ga je dan om met de pijn 
die vaak samengaat met de groei in de pubertijd? Zorgen over die pijn liggen er natuurlijk bij het kind, maar de ouders dragen 
deze ook mee. Hoe kun je als ouder het beste met zo’n situatie omgaan en daarover met het kind praten?

Als kinderen 18 jaar worden, mogen ze niet meer op de kinderafdeling bij b.v. het OLVG behandeld worden. Zo’n jong volwassene 
krijgt op de volwassenafdeling plotseling met een andere omgeving te maken. Dit draagt bij aan de stress en onzekerheid die 
gekoppeld is aan de operatie. Het is inderdaad een grote sprong, waarop ouders en kinderen zich kunnen voorbereiden via een 
traject dat besproken kan worden met de specialisten en het personeel van de OLVG. Er werd ook aandacht besteed aan het feit 
dat overbezorgdheid ook niet helpt en een tegengesteld effect kan hebben. Positieve inspanning door de verpleegafdeling is ook 
zeer belangrijk.

Uit de ervaring van de deelnemers aan de workshop blijkt dat het kan helpen als ouders hun kinderen goed observeren wanneer 
ze pijn hebben als er maar moeilijk met de kinderen een gesprek over pijn kan worden gevoerd. Op die manier kan een ouder zich 
beter voorstellen wat er aan de hand is, zonder verbale communicatie. Het blijkt dat het in de praktijk makkelijker is om over de pijn 
met meisjes te praten dan met jongens. Meisjes zijn sneller in hun emotionele ontwikkeling. Zij beseffen emoties ook eerder.

Pijn speelt ook een rol bij de prestatie van kinderen op school. Het is daarom goed de pijnproblemen op school te bespreken zodat 
ook in hun schoolomgeving designalen herkend kunnen worden. Op deze manier kan de school ook een manier vinden om om te 
gaan met pijn bij een leerling met HME-MO.

Voor kinderen die heel graag en veel sporten, is het vaak moeilijk om te merken en te accepteren dat zij steeds minder aan sport 
kunnen doen. Een van de ouders gaf als tip: Een manier om als ouder te helpen bij dit verwerkingsproces is het kind te begeleiden 
naar een andere, alternatieve bezigheid zoals bijvoorbeeld muziek. Iets dat op de lange termijn perspectief biedt.

Bij verschillende fysiotherapiepraktijken in het land bestaat de mogelijkheid om een zogenaamd “fit kids” programma te volgen. 
Tijdens dit programma doen kinderen oefeningen in groepen. Er is een verwijzing voor fysiotherapie van de huisarts nodig. Het 
programma wordt onder meer in Amsterdam en Utrecht aangeboden, maar ook in andere plaatsen. De huidige lijst kan op inter-
net nagekeken worden.

Voor eventuele vragen kan men altijd bij onze workshopleiders terecht:

via e-mail: s.deden@olvg.nl of w.t.zijlstra@olvg.nl
of telefonisch: 020-599 3528
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Workshop Crea-Club
Ook dit jaar werd de crea-club goed bezocht. Het was weer 
heel  gezellig om met elkaar, tijdens het creatief bezig zijn, 
lekker bij te kletsen. De club heeft de laatste jaren beslist haar 
(sociale) functie  bewezen. Kinderen en jongeren treffen jaarlijks 
hun leeftijdgenoten, die weten wat het is om HME/MO te heb-
ben of een gezinslid te hebben die het heeft, maar daar gaan 
de gesprekken vaak niet eens over.  Het is soms net een reünie.
Er zijn prachtig versierde spiegels gemaakt, mooie schilderijen, 
linnen tassen beschilderd, 
glazen flessen en potten geverfd en met glimmertjes beplakt. 
Ook werden ledenpoppetjes 
beschilderd en de kralendoos stond op tafel om armbandjes 
en kettingen te rijgen. Van stukken vilt werden leuke dingen 
geknutseld en er was een tafel met allerlei papiermateriaal 
waarmee naar eigen inzicht geknutseld werd en er werden 
vliegtuigjes gevouwen.
Dit jaar hebben we voor het eerst aan het eind van de dag onze 
werkstukken geëxposeerd. In de vaasjes en potten stonden 
zelfs bloemen. We hebben hele leuke reactie van ouders en 
andere bezoekers gehad. Volgend jaar weer!
                                                                                Agnes Eisses

Wat er ook kan 
met lege emmers…
Verslag workshop percussie/streetbeat 

Jaap Pluigers van de Slagwerkschool Midden Nederland bracht 
allemaal plastic tonnen en emmers mee. Emmers waar bijvoor-
beeld de pasta in zit, die de tandarts gebruikt om je tanden in 
af te drukken, zodat een beugel kan worden gemaakt. Deze 
emmers worden, als ze leeg zijn, gewoon weggegooid. Dat is 
jammer.  Ze kunnen bijvoorbeeld nog prima gebruikt worden 
als drum.
Want vaten en emmers zijn ook een klankbron.  Je kunt er dus 
muziek mee maken! En dat gebeurde dan ook luid en duidelijk 
tijdens de workshop… Iedereen kreeg een paar houten drum-
stokken en een emmer of ton.  Jaap liet horen dat je, door in het 
midden of op de rand of op de zijkant te slaan, verschillende 
klanken kon maken. En natuurlijk mocht iedereen het probe-
ren. Jaap deed het voor en iedereen kon gelijk meedoen. Ook 
mocht iedereen zelf een ritme slaan, wat de anderen dan na 
probeerden te spelen.  Drummen is best hard werken! Aan het 
einde van de workshop werd de groep in verschillende groep-
jes verdeeld. Ieder groepje speelde een ander ritme. Zo werd de 
workshop een drumband.  Een hartstikke leuke workshop!       
Ghislaine Widera

Heel veel kabaal!
Op de jaarlijkse HME-MO dag heb ik een workshop percussie 
gedaan. Ik was op deze dag, omdat mijn broertje Tijn HME-MO 
heeft. Toen ik binnen kwam bij de workshop werden er veel af-
valtonnen  uit een busje geladen. Toen iedereen er was gingen 
we in een kring zitten. Iedereen mocht een ton uitzoeken. Eerst 
legde Jaap (de instructeur) uit wat je allemaal kon doen met 
verschillende dagelijkse voorwerpen zoals een stoel. Als iets een 
vorm heeft kan je er altijd verschillende klanken uit halen. Alle 
deelnemers kregen twee stokjes om te trommelen. Jaap trom-
melde iets en de rest deed hem na. Het werden steeds langere 
en moeilijkere patronen. Uiteindelijk werd de groep in drieën 
gesplitst en iedere groep moest tegelijkertijd iets anders spelen. 
Dat veroorzaakte heel veel kabaal. Ik vond het leuk om te doen, 
maar het duurde mij iets te lang. De rest van de dag was ook 
leuk. Volgend jaar kom ik zeker weer.
Jesse de Wringer

Waterpret…
Het zwemmen met Mirjam Meuleman op de HME-MO dag was 
heel erg leuk!
We hebben eerst een aantal spelletjes gedaan, zoals waterpolo 
en duikwedstrijdjes. Bij het duiken moest je sneller dan de an-
der heel veel ringen opduiken, en degene die er de meeste had, 
had gewonnen. Verder gingen we daarna nog vrij zwemmen. 
Toen mochten we er heel veel waterspeelgoed bijpakken, zoals 
een opblaasdolfijn (waar je echt niet op kon blijven zitten) en 
een opblaaskrokodil. Ook mochten we met flippers zwemmen!
Het was een hele leuke workshop, volgend jaar zeker weer!
Hannah Romeijn

Gezellige wateractiviteiten
Onder leiding van Mirjam Meuleman, docent van de Mytyl-
school, was het een gezellige morgen. De kinderen van de 
eerste en tweede groep hebben genoten van de activiteiten. Ze 
vonden de spelletjes die Mirjam met ze in het water deed erg 
leuk. Ik was zelf erg onder de indruk van Mirjam, de kinderen 
hadden alle aandacht voor haar. Ze was erg bij  HME-MO 
patiënten betrokken en was positief met ze bezig. Ik hoop dat 
voor de volgende keer Mirjam weer klaar staat voor ons en de 

kinderen.
Bedankt Mirjam!

Bauke Bekkema
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Verslag Workshop Fysiotherapie
Tijdens twee drukbezochte workshops gaf Dian Berkelmans, als fysiotherapeut verbonden 
aan de praktijk voor fysiotherapie Fysiovier+ in Zetten, een uitvoerige uiteenzetting over de 
mogelijkheden en beperkingen van fysiotherapie in het algemeen,  en voor kinderen en 
volwassenen met HME-MO in het bijzonder. 
Als specialist van het menselijk bewegen houdt de fysiotherapeut zich bezig met de behan-
deling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens met als doel functies 
te verbeteren en pijn te verminderen, ten einde binnen de grenzen van een (chronische) aandoening zo optimaal mogelijk te kun-
nen functioneren. Voor dat doel kan de fysiotherapeut putten uit een breed scala aan behandelvormen: oefentherapieën, massa-
ges en  - de enigszins uit de mode zijnde - fysische technieken als elektrotherapie, ultrageluidtherapie, lasertherapie en warmte- en 
koude-behandelingen. 
Dian Berkelmans maakte duidelijk dat voor wat betreft HME-MO het accent ligt op het reduceren van de pijn en bewegingsbeper-
kingen die het gevolg kunnen zijn van HME-MO en het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin pijn en bewegingsbeperkingen 
leiden tot ongewenste veranderingen in houding en bewegingspatronen en daardoor spierkracht en stabiliteit negatief beïnvloe-
den (toename spierspanning en verkorting van spieren) met als gevolg een verandering in houding en bewegingspatronen wat 
weer gevolgen kan hebben voor pijn en bewegingsbeperkingen, etc. 
Fysiotherapie kan helpen met spierversterkende oefeningen, stabilisatie oefeningen en oefeningen om de houding te verbete-
ren. In de uiteenzetting over behandelvormen werd, mede door vragen van deelnemers aan de workshop,  bijzondere aandacht 
besteed aan TENS-therapie. TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie, een therapie die werkt met elektrische 
stroompjes door de huid heen met het doel pijn te verminderen (overigens zonder de oorzaak van die pijn weg te kunnen nemen). 
TENS is in praktijk een interessante optie indien opereren (nog) niet mogelijk is en heeft geen bijwerkingen. Ook bij zenuwbescha-
digingen kan de TENS helpen. Echter, om het maximale effect te bereiken is  een goede instructie en het zorgvuldig opvolgen van 
die instructies noodzakelijk. 
Tot slot werd aandacht besteed aan de mogelijkheden van fysiotherapie na operatie, waarbij deze kan helpen bij het (opnieuw) 
opbouwen van de belastbarheid van gewrichten en spieren en het verbeteren van de algehele conditie. Benadrukt moet worden 
dat fysiotherapie niet de oorzaken van HME-MO kan wegnemen, maar wel de ongewenste gevolgen ervan kan verminderen.

Frans Schelbergen.

Jong èn HME-MO: wat houd je bezig? 
Op 28 mei was de landelijke HME-MO dag . Op deze dag heb ik ook de workshop ‘Wat houdt jongvolwassenen bezig’ bezocht. In 
dit verhaal een impressie van die workshop.

De workshop werd gehouden om inzicht te krijgen in wat jongeren die HME-MO hebben bezig houdt.  Er waren 7 jongeren 
aanwezig om, met een deskundige op het gebied van jongeren met een handicap, te praten over ervaringen met HME-MO. Alle 
aanwezigen konden hun zegje doen en er was ruimte om vragen te stellen met betrekking tot deze ziekte.
Het gesprek begon met de vraag of er jongeren waren die van hun ouders naar deze dag toe moesten komen. Nog wat onwen-
nig, omdat de meesten elkaar niet zo goed kenden, kwamen er eerst niet veel reacties. Uiteindelijk bleek iedereen uit eigen wil te 
zijn gekomen en langzamerhand werden er andere onderwerpen aangesneden, zoals over de HME-MO hyves. Bijna iedereen (op  
1  na, die heeft geen hyves) is wel lid van deze hyves. Er werd ook uitgebreid besproken of je je ervaringen en verhaal kwijt kan aan 
je naasten, zoals vrienden, ouders etc. Hierover werden verschillende ervaringen gedeeld. De één heeft ouders die het hebben en 
waarmee gesproken kan worden en een ander heeft goede vrienden waarmee over de ziekte HME-MO gepraat kan worden.
Daarna kwamen we al snel op het onderwerp ‘dromen’.  Hier werd toch wel duidelijk dat er jongeren zijn met dromen die moeilijk 
te realiseren zijn door het hebben van HME-MO, zoals graag willen voetballen of de droombaan die niet te realiseren valt door deze 
ziekte.  Toen kwamen we bij het punt dat het moeilijk kan zijn om een baan te vinden als 
je HME-MO hebt. Er werden verschillende ervaringen benoemd. Zowel belemmeringen als 
oplossingen werden besproken.  Vervolgens werd er door iemand op de klok gekeken en de 
tijd bleek om zodat we konden gaan pauzeren.
Het gesprek moest wat ontbranden maar toen dit eenmaal gebeurd was, bleek het een pret-
tig en nuttig gesprek.

Patrick Keizer
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Korte berichten

De nurse practitioner/verpleegkundig specialist voor HME-MO-patiënten in het OLVG, Annabet Groeneveld, houdt 
elke donderdagmorgen 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.

Terug naar de bossen
Tot de jaren ‘70 werden mensen met een beperking in door de kerk gefinancierde instellingen gehuisvest en verzorgd. Eind jaren 
‘70 werd de roep om deelname in de samenleving door deze groep steeds luider. 
De emancipatie werd vormgegeven door acties, bijvoorbeeld de demonstratie van 200 jongeren met en zonder handicap. De 
tocht liep vanaf de St. Maartenskliniek naar het Cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen, welke totaal ontoegankelijk was 
voor gehandicapten. Dit initiatief leidde tot oprichting van de nog steeds zeer actieve lokale belangenorganisatie Werkgroep Inte-
gratie Gehandicapten.

Mensen met een beperking verlieten vanaf die tijd steeds meer de instellingen om hun plaats in de samenleving in te nemen. Na 
jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van onze maatschappij geworden. Maar deze toestand van gelijke 
kansen word nu bedreigd door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte, dat zich heeft voorgenomen te bezuinigen op 
de Verstandelijk Gehandicapten sector, de ouderenbonden, Wmo, AWBZ, de Wajong, PGB, de WSW, het rugzakje, gelijke behande-
ling, buitengewone lasten aftrek, ondersteuning van lokale belangenorganisaties, FOKUS wonen, enzovoort, enzovoort… 

De oude actievoerders van toen met de jongeren van nu hebben zich verenigd in de spontaan opgerichte actiegroep “Terug naar 
de bossen”.
Deze actiegroep ontplooit tal van initiatieven om het probleem van de huidige bezuinigingen onder de aandacht te brengen. Ze 
zijn allemaal te vinden op de website http://www.terugnaardebossen.info 

Giften altijd welkom
Mochten er onder u/jullie ook allerlei prachtige ideeën opbor-
relen om geld in te zamelen voor een goed doel, wij zijn heel 
blij met elke gift ter ondersteuning van onze vereniging.
Daarbij is het van belang te weten dat wij als HME-MO Vereni-
ging erkend zijn als ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instel-
ling). Dit is van belang bij het evt. opvoeren van een gift bij de 
belasting. 

We stellen het op prijs als u bij het overmaken aangeeft welk 
doel u wilt steunen: kinderactiviteiten, voorlichting of onder-
zoek.
Giften voor kinderactiviteiten en voorlichting zijn welkom op 
bankrekeningnummer  1557.74.123. Giften voor onderzoek kun-
nen gestort worden op bankrekeningnummer 1406.49.530.

15e HME-MO dag 2 juni 2012
Om nu alvast in uw agenda te noteren:

Op zaterdag 2 juni 2012 organiseren wij voor de 15e maal 

onze HME-MO dag, in de Mytylschool in Utrecht. 

Een mooi jubileum! 

We zouden het erg fijn vinden wanneer u daar ook aanwezig kunt zijn, 

zodat we dit samen met u kunnen vieren.
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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 verwanten 
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 zorgverzeke-
ring 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 minimaal 
25,- euro per jaar. Bij uw aanmelding geeft u aan welk bedrag u 
elk jaar aan contributie wilt betalen. Tevens kunt u ons machti-
gen om de contributie door middel van automatische 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 de contri-
buties en 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 heb-
ben giften in het verleden het o.a. mogelijk gemaakt om 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 is het goed te weten dat 
wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Bij het 
overmaken graag aangeven welk doel u wilt steunen: Kinderac-
tiviteiten, voorlichting of onderzoek.

UITGAVE
De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van de HME-MO Ver-
eniging Nederland.

REDACTIE HME-MO NEWSFLASH:
Anja Posthuma (eindredactie) en Jan de Lange. 
Adres: Geert Lammertslaan 8, 
8421 RT  Oldeberkoop 
tel 0516 - 45 17 60, e-mail: info@hme-mo.nl

OPMAAK EN DRUK HME-MO NEWSFLASH:
Ceciel van Buul, Grafische studio te Son

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Buiten de (eind)redactie: Bauke Bekkema, Lotte v.d. Berk,  
Chantal Beurskens, Wilja Brokking, Mirjam Brennand,  
Marlute van Dam, Wim v. Dijke, Ineke Eisinga, Tanja Eisinga,  
Agnes Eisses, Jeffrey v.d. Ende, Patrick Keizer, Marion Post,  
Hannah Romeijn, Frans Schelbergen, Ghislaine Widera,  
Jesse de Wringer. 

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

SECRETARIAAT EN INFORMATIEDESK
Geert Lammertslaan 8, 8421 RT Oldeberkoop
tel. 0516 - 451760 of 0499 - 479293
e-mail: info@hme-mo.nl
website: www.hme-mo.nl
Bankrekening: 15574123
t.n.v. HME-MO Vereniging, Oldeberkoop
IBAN: NL85RABO0155774123
swiftcode: RABONNL2U
Kamer van Koophandel Leeuwarden 01168710

BESTUUR
Drs. Jan de Lange, voorzitter
tel. 0499-479293, e: jandelange@hme-mo.nl
Marion Post-Bloemhoff, secretaris  
tel. 0516-451760, e: marionpost@hme-mo.nl
Wim van Dijke, penningmeester
tel. 0228-592707, e: wimvandijke@hme-mo.nl
Anja Posthuma, algemeen bestuurslid
tel. 0488-454982, e: anjaposthuma@hme-mo.nl

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


