
voorjaar 2012 27 Nieuwsbrief HME-MO Vereniging Nederland, voor mensen met Hereditaire 
Multiple Exostosen-Multiple Osteochondromen en hun relaties

Van de redactie
En weer is het voorjaar en doen alle planten en bomen hun uiterste 
best om groen te worden en één en al levenslust uit te stralen. Ook 
onze vereniging bruist in dit jubileumjaar van allerlei (nieuwe) activi-
teiten. Om te beginnen iets wat u hier niet ziet, maar er wel degelijk 
aan komt: de vernieuwde website. Wij hebben al een voorproefj e 
gezien, maar binnenkort kan iedereen meegenieten. Overzichtelijk, 
fris, kortom een visitekaartje voor onze vereniging. We hopen dat hij 
zo snel mogelijk ‘in de lucht’ is.
En nog iets wat u niet ziet: we hebben een nieuw redactielid, Jolanda 
Broos, verwelkomd in ons midden. Verderop zal zij zich aan u voorstel-
len.
Van al onze plannen hebben we, samen met de activiteiten die al 
achter ons liggen, een overzicht gemaakt dat u in dit blad kunt lezen.
Zo verwachten we u in grote getale op de 15e HME-MOdag op 2 juni 
in de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht voor een feestelijk en 
verrassend programma t.g.v. ons 15 jarig jubileum. Het biedt voor elk 
wat wils. Verderop leest u wat er gaat gebeuren en hoe u zich op kunt 
geven.
Op het gebied van de fi nanciën gebeurt er nog steeds van alles. Zo 
zijn blijven we in de gaten houden of we iets kunnen doen met het 
systeem van de vouchers zoals de subsidiegever dit aanbiedt.  Bij de 
CG-raad wordt hard nagedacht over de voortzetting van het juridisch 
steunpunt nu de subsidie daarvoor stopgezet is. Vanuit het bestuur 
wordt hier o.a. veel aandacht aan besteed.
Verder zijn er op dit moment diverse wetenschappelijke onderzoeken 
gaande op het gebied van HME-MO. Vanuit de vereniging ondersteu-
nen we dit van harte.
Middenin dit blad natuurlijk weer de Kidsfl ash. Met ditmaal een heel 
vrolijk verhaal over een gezamenlijk carnaval van twee van onze 
jeugdleden.
Naar aanleiding van het succes van de zeiltocht van afgelopen jaar 
kunnen we meedelen dat er druk gewerkt wordt aan een vergelijk-
baar evenement voor dit jaar.
Ook zijn er weer de vaste rubrieken, zoals het nieuws van het bestuur 
(dat u een goed inkijkje geeft in al onze bezigheden) en de medische 
vraagbaak (waarin antwoord gegeven wordt op door u gestelde 
vragen).
We wensen u veel leesplezier en hopen u persoonlijk te ontmoeten 
op 2 juni!

De redactie
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Inhoud

Begin dit jaar was het zover:  de maandelijkse premie voor de 
ziektekostenverzekering (basispakket plus een standaard aan-
vullende verzekering) voor mijn gezin is gepromoveerd tot de 
grootste uitgavenpost, hoger dan de maandelijkse kosten van 
mijn hypotheek, tot dat moment de nummer één.
En, het einde is nog lang niet in zicht. Alles wijst erop dat 
die premies en eigen risico’s de komende jaren verder zullen 
toenemen en het basispakket verder wordt uitgehold.  Dit alles 
ondanks,  of misschien wel dankzij, de marktwerking die in 2005 
werd geïntroduceerd met het doel de oplopende kosten in 
de zorgsector te beteugelen. De klant zou koning worden en 
prijsconcurrentie hèt wapen om een halt toe te roepen aan de 
voortdurende kosten- en daaruit voortvloeiende premiestijgin-
gen. 
Anno nu, blijkt daar niets van terecht te zijn gekomen. De 
kosten van zorg zijn hoger dan ooit en als dat zo doorgaat 
heeft Nederland binnen enkele jaren de twijfelachtige eer 
qua gezondheidzorg één van de duurste landen ter wereld te 
zijn.  Absolute winnaars in dit spel zijn de verzekeraars omdat 
zij geen belang hebben bij beperking van de zorg (zolang de 
vrager van zorg verplicht is de gevraagde premies te betalen). 
De inkomsten van verzekeraars bestaan in essentie uit een per-
centage van de omzet in de zorg. En dus: hoe groter die omzet,  
hoe groter hun aandeel en daarmee hun inkomsten. Winnaars 
zijn eveneens de farmaceuten - ook zij varen wel bij een steeds 
groter zorgvolume - en (een deel van) de ziekenhuizen; met 
name de ‘slimme’ ziekenhuizen, en in hun kielzog de medisch 
specialisten, die zich focussen op de behandelingen met een 
relatief grote marge. In eerste instantie lijkt dit ook gunstig voor 
de patiënt: hoe meer aanbod, hoe beter. 

De keerzijde van de medaille is echter steeds hogere rekening, 
die - zo lang daar geen paal en perk wordt gesteld -, ten volle 
wordt neergelegd bij de verzekerden. Dit zal zo doorgaan 
zolang de verzekerden bereid en in staat zijn die rekening te 
betalen.  
Uit de politiek komen nauwelijks signalen dat zij bereid zijn 
namens de patiënten de marktwerking in zijn huidige vorm een 
halt toe te roepen. Integendeel,  de minister van Volksgezond-
heid wil nog meer marktwerking in de zorg en heeft afgelopen 
jaar besloten alle ziekenhuiszorg waar marktwerking enigszins 
mogelijk  is (buiten schot blijven alleen eerste hulp en top 
klinische zorg) vrij te geven.  De redenering is nog steeds dat 
deze de zorg beter maakt, de klant koning wordt en er op prijs 
wordt geconcurreerd. Met als logisch(?) gevolg dat de kosten 
van de zorg worden beperkt, ook al zal de komende decennia 
het beroep op de zorg groter worden, al was het maar omdat 
de gemiddelde Nederland ouder wordt. 
Gelet op uitwerking van dit beleid, dit wil zeggen: de verzeker-
den betalen de rekening, wordt de gezondheidszorg steeds 
meer een kwestie van ‘survival of the fi ttest’, met dien verstande 
dat onder ‘fi ttest’ niet zozeer  moet worden verstaan als fi t van 
lichaam en geest, maar fi t in termen van het vermogen de 
steeds hogere rekeningen te betalen. Hoe lang nog?

Frans Schelbergen

Marktwerking in de zorg: survival of the fi ttest.
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Nieuws van het bestuur

Subsidie voor 2012
In december kregen we bericht van het fonds PGO, onderdeel 
van het ministerie van VWS, dat de door ons gevraagde subsi-
die van € 27.275,- aan ons is toegekend voor 2012.
In de vorige Newsflash hebben we al de nieuwe voorwaarden 
voor de subsidie besproken. En we zijn dus blij dat we voor 1 
januari 2012 alle benodigde stukken voor elkaar hadden. Dat 
betrof zowel de financiële verantwoording als stukken zoals een 
gedragscode, klachtenreglement en een regeling waarin de 
invloed en zeggenschap van leden, donateurs en derden trans-
parant is vastgelegd. Deze zijn op te vragen bij ons secretariaat 
en straks allemaal te vinden op onze nieuwe website

Vouchers
Tevens mogen we, als we dat willen, ook nog extra € 18.000 
per vereniging besteden aan bepaalde projecten. (Maar wel 
gezamenlijk met minimaal 6 andere verenigingen, die hetzelfde 
bedrag dan extra boven hun subsidie ontvangen.)
Dit extra bedrag wordt een voucher genoemd. Als bestuur heb-
ben we besloten om voorlopig nog geen voucher te gebruiken 
omdat het door persoonlijke omstandigheden van de bestuurs-
leden momenteel onmogelijk is om hiervoor tijd vrij te maken 
en ze de  overige tijd noodzakelijkerwijs  gebruiken voor de 
eigen vereniging. Daarbij valt te denken aan werkzaamheden 
zoals voorbereiding voor de algemene ledenvergadering, orga-
niseren van de jaarlijkse HME-MO dag, kinder- en jongerenacti-
viteiten, de Newsflash en vele andere werkzaamheden.
We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Giften
In de laatste maand van het afgelopen jaar werden we verrast 
met een aantal giften, zie elders in dit blad. 
Giften voor de vereniging blijven welkom op de bekende Rabo-
bankrekening 1557.74.123.
Mocht u speciaal een gift willen storten voor onderzoek/ont-
wikkeling, dan kan dit op  de Rabobankrekening 1406.49.530 
van de Stichting Onderzoeksfonds HME-MO.
Wel graag aangeven aan welk doel u uw gift wilt schenken.

Ledenaantal
We hebben een langzaam, maar gestaag groeiende vereniging. 
De teller staat inmiddels op 188 leden. Dat motiveert ons als 
bestuur om ons te blijven inzetten voor een goede informatie-
voorziening en ondersteuning van onze leden. En we hopen 
natuurlijk dat deze groei zich ook het komende jaar zal voort-
zetten. Het aantal vaste donateurs (23) groeit helaas niet, dus 
mocht u in uw omgeving familie en vrienden kennen die geïn-
teresseerd zijn en ons werk willen steunen, nodig ze dan gerust 
uit om donateur te worden; dit is al mogelijk voor een bedrag 
vanaf 20 Euro per jaar. Donateurs krijgen dan ook de HME-MO 
Newsflash toegezonden.

Samenstelling kerngroep
De afgelopen periode hebben we afscheid genomen van 
ons kerngroeplid John Ruiter. John is erg actief geweest in de 
communicatie, maar ook als eindredacteur van onze Newsflash. 
Door een nieuwe baan was het voor hem onmogelijk om dit te 
combineren. Gelukkig blijft John beschikbaar om ons advies te 
geven over de communicatie. Ook zal hij nieuw informatiema-
teriaal bliven beoordelen en corrigeren. John bedankt voor alles 
tot nu toe.
In de kerngroep zijn inmiddels enkele vacatures ontstaan. Daar-
bij was een versterking van de redactie van de Newsflash onze 
prioriteit. Daarom zijn we blij dat Jolanda Broos aangegeven 
heeft kerngroeplid te willen worden en als redactielid te willen 
aantreden. Jolanda is moeder van 2 kinderen met HME-MO 
en zal zichzelf verderop in deze Newsflash nog even aan u 
voorstellen.

CG-raad/juridisch steunpunt
Als patiëntenvereniging zijn we lid van de CG-Raad. Deze wordt, 
net als veel andere organisaties, hard getroffen door de bezuini-
gingen van het kabinet. Dit heeft helaas ook gevolgen voor het 
Programma Juridische Ondersteuning, dat o.a. bestaat uit het 
tijdschrift Juris (over wet- en regelgeving voor mensen met een 
chronische ziekte of handicap) en het Juridisch Steunpunt. De 
subsidie daarvoor is dit jaar helemaal gestopt. Dat zou bete-
kenen dat 10 jaar ervaring in het geven van gespecialiseerde 
juridische informatie en individuele juridische hulp verloren zou 
gaan. Dat is niet in het belang van chronisch zieken en gehan-
dicapten.
Daarom is de CG-Raad op zoek gegaan naar samenwerkings-
partners en heeft die gevonden in het platform VG  (Koepelor-
ganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen 
met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegen-
woordigers) en een aantal lidorganisaties van de CG-Raad. 
Met deze partners is afgesproken dat de samenwerking met 
Stichting De Ombudsman, die de uitvoerder is van het Juridisch 
Steunpunt, in ieder geval dit jaar (2012) nog voortgezet wordt.
Mensen met een handicap of chronische ziekte kunnen bij 

www.mijnkinderarts.nl  
Informatieve site waarin o.a. veel te 

vinden is rondom vragen over erfelijkheid. 
Geen specifieke informatie over HME-MO.
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het Juridisch Steunpunt terecht met vragen over bijvoorbeeld 
uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs en belasting. Iedereen 
krijgt gratis informatie of wordt zorgvuldig doorverwezen.
Hoe de situatie er vanaf 2013 uit gaat zien, is nog onduidelijk. Er 
zullen keuzes gemaakt moeten worden. Er zal geen tijdschrift 
meer uitgegeven kunnen worden en ook gratis advies aan 
niet-leden zal wellicht niet meer mogelijk zijn. Het streven is om 
mensen met ingewikkelde juridische vragen te blijven onder-
steunen. 
Het streven is om vanaf 2013 met vier koepelorganisaties geza-
menlijk (Platform VG, Platform GGz, NPCF en CG-Raad) de juridi-
sche steun vorm te gaan geven. Voor een sterkere rechtspositie 
van mensen met een beperking moet deze ondersteuning 
behouden blijven. We houden u op de hoogte.   

Landelijke HME-MO dag
Dit jaar vieren we ons 15-jarig bestaan met de 15e HME-MO 
dag. En dus zijn we hard aan het werk geweest om u een 
feestelijk programma voor te kunnen schotelen. Natuurlijk zijn 
er de bekende onderdelen als een inleiding en de workshops. 
Maar een deel van de middag willen we op een bijzondere en 
ludieke manier stilstaan bij 15 jaar lotgenotencontact. Hoe? Dat 
merkt u vanzelf als u op 2 juni komt naar de bekende locatie in 
Utrecht, de mytylschool Ariane de Ranitz. Wij hopen u daar in 
grote getale te mogen begroeten. Het inschrijff ormulier vindt u 
verderop in deze Newsfl ash  en u kunt het inschrijff ormulier ook 
op onze website invullen en versturen.

Langdurige fysiotherapeutische hulp
In de vorige uitgave van onze Newsfl ash heeft u een stukje 
kunnen lezen waarin is vermeld dat er per 1 januari 2012 aardig 
is geschrapt in de zogenaamde lijst Borst. Op deze lijst staan de 
indicaties van chronische ziekten/aandoeningen vermeld welke 
in aanmerking komen voor langdurige fysiotherapeutische 
hulp. Zo is ook de diagnosecode voor artritis geschrapt. Deze 
indicatie werd vanwege gewrichtsproblemen ook door HME-
ers nogal eens gehanteerd. 

Ook de vergoeding voor chronische indicaties uit het basispak-
ket is minder geworden. De eerste 20 behandelingen zijn voor 
eigen rekening of worden vergoed vanuit uw aanvullende 
verzekering. Voor de vergoeding hiervan is het belangrijk om 
een goede aanvullende verzekering af te sluiten. 

Door alertheid van één van onze leden is er nu gelukkig een 
oplossing gevonden om als HME-er toch een machtiging voor 
langdurige fysiotherapeutische hulp te verkrijgen. HME-MO is 
een aangeboren skeletafwijking met defecten van het bewe-
gingsapparaat leidend tot misvormingen (deformaties/ver-
groeiingen). Laat deze indicatie nu ook op deze zogenaamde 
lijst van Borst staan. Er wordt een aantal ziekten/aandoeningen 
genoemd in de lijst, maar dat zijn voorbeelden. Dat biedt dan 
ook terecht de mogelijkheid om HME-MO bij deze indicatie op 
te voeren. 

Door dit lid werd een verzoek ingediend bij zijn zorgverzekeraar 
(IZA) en hij verkreeg daarop een machtiging voor langdurige 
fysiotherapeutische hulp. Inmiddels informeerde een andere 
man met HME-MO ons dat hij al jaren met deze indicatie lang-
durige fysiotherapie krijgt. Daarna is er nog een poging gedaan 
door iemand met HME-MO bij een andere zorgverzekeraar (IZZ). 
Ook deze aanvraag leidde tot een machtiging voor langdurige 
fysiotherapeutische hulp voor een periode van 2 jaren. 

De diagnosecode die gehanteerd dient te worden is 9412 en de 
code soort indicatie: 001. De omschrijving luidt: “Aangeboren 
skeletafwijking met defecten van het bewegingsapparaat en 
leidend tot misvormingen”. 
Let wel goed op dat u een fysiotherapeut bezoekt die een 
contract heeft met uw zorgverzekeraar. Beter nog is het om, 
wanneer uw arts/specialist de aanvraag tot machtiging heeft 
ingevuld met bovenstaande diagnose, uw eigen fysiotherapeut 
de verdere afhandeling te laten verzorgen. Hij of zij weet precies 
de weg en dan moet het goed komen. 

We hopen dat deze mogelijkheid ook voor u een oplossing 
mag zijn om de zo noodzakelijke langdurige fysiotherapeuti-
sche hulp bij HME-MO te krijgen.

Activiteiten voor kinderen en jongeren
Na het grote succes van de zeildag voor jongeren in de leeftijd 
van 16-26 het afgelopen jaar, hebben we gemeend deze 
activiteit dit jaar opnieuw te moeten organiseren. Zoals het nu 
lijkt vindt de zeildag dit jaar plaats op zondag 30 september. In 
augustus ontvangt  iedereen hiervoor een persoonlijke uitno-
diging.
Natuurlijk vergeten we de kinderen niet; ook voor hen zal er in 
2012 iets leuks worden georganiseerd. Wat en wanneer blijft 
nog even een verrassing, maar ook daarvoor komt een per-
soonlijke uitnodiging.
Bestuur en kerngroep zien er met veel plezier naar uit.

Nieuwe website
Zoals al eerder genoemd hebben we besloten om de huidige 
website te vervangen voor een nieuwe. We zijn hier achter de 
schermen al enige tijd mee bezig en we zijn inmiddels in de af-
rondende fase beland. Binnen onze gelederen zijn 3 personen, 
Chantal Beurskens, Frans Schelbergen en Marion Post, op scho-
ling geweest om het nieuwe systeem te leren kennen en de 
website verder te kunnen vullen met nuttige en leuke informa-
tie. De belangrijkste informatie over HME-MO en de vereniging 
zal voor iedereen toegankelijke zijn. Maar aan de site wordt ook 
een besloten deel gekoppeld waar alleen leden toegang toe 
krijgen. Hier is ruimte voor diverse artikelen en andere zaken die 
we voor willen behouden aan onze leden. In de loop van het 
jaar zult u van ons de benodigde inloggegevens ontvangen. 
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Even voorstellen

ALV
Op het moment van schrijven van dit artikel moest de Algemene Leden Vergadering nog plaats vinden. In de volgende Newsflash 
praten we u graag bij over het verloop en de uitkomsten van deze ALV. 
Stichting Onderzoekfonds HME-MO
Sinds vorig jaar is er de Stichting Onderzoek HME-MO. De doelstelling van deze stichting is het verwerven van giften en sponsoring 
waarmee het onderzoek op het gebied van HME-MO financieel ondersteund kan worden. Inmiddels heeft deze stichting ook de 
status van ANBI instelling van de belastingdienst gekregen. Dit is van belang wanneer u een gift geeft aan deze stichting. Dan kunt 
u deze gift via de belasting opvoeren als legale gift. Dit geldt overigens ook voor onze gewone HME-MO Vereniging.

Het bestuur:
Jan de Lange, voorzitter      –      Marion Post, secretaris      –      Wim van Dijke, penningmeester      –      Anja Posthuma, bestuurslid

Dit evenement in de Jaarbeurs in Utrecht is voor iedereen 
met een fysieke beperking, hun omgeving en mensen die 
beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die 
fysieke handicaps kunnen opleggen. Support 2012 biedt u 
zicht op de nieuwste trends en technieken.
Ga naar www.supportbeurs.nl.

Ik ben Jolanda Broos (41), heb zelf geen HME-MO, maar mijn man Coen en onze kinderen  Noud (13) en Ankie (11) wel. Ik ben 
fulltime moeder en huisvrouw.

Ik ben een aantal jaren actief geweest binnen de ouderraad van de basisschool waar onze kinderen zaten/zitten, maar vond het 2 
jaar geleden tijd om plaats te maken voor ouders van kinderen die in lagere groepen zaten.

Aangezien ook Ankie het volgend schooljaar naar het voortge-
zet onderwijs gaat, krijg ik weer meer tijd voor mezelf. Dus toen 
ik een tijdje geleden benaderd werd door Jan de Lange met de 
vraag of ik lid van de kerngroep wilde worden en mee wilde 
draaien in de redactie van de Newsflash, hoefde ik dan ook niet 
lang na te denken en heb direct ja gezegd.

Het is even oriënteren, maar wel erg leuk om te doen. Ik hoop 
dit dan ook lang en met veel plezier te kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Broos.
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Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt op verschillende locaties hard gewerkt aan weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van HME-MO. De resul-
taten van de verschillende onderzoekprojecten zijn of worden 
gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Maar ook is het 
de bedoeling dat een aantal onderzoekers met het onderzoek 
kan gaan promoveren. 
Onderstaande projecten zijn momenteel actueel:

•	 Drs.	Annemarie	Goud,	orthopedisch	chirurg	in	oplei-
ding OLVG, heeft een artikel geschreven dat inmiddels 
is geaccepteerd voor plaatsing in het gerenommeerde 
wetenschappelijke tijdschrift: The Journal of Bone and Joint 
Surgery. De titel van het artikel is: “Pain, Physical and Social 
Functioning, and Quality of Life in Individuals with Multi-
ple Hereditary Exostoses in the Netherlands”, auteurs zijn: 
A.L. Goud, MD, J. de Lange, MSc, V.A.B. Scholtes, PhD, S.K. 
Bulstra, MD, PhD, and S.J. Ham, MD, PhD. In dit artikel wordt 
ingegaan op de gevolgen van HME-MO in Nederland. Deze 
gevolgen zijn op het gebied van pijn en kwaliteit van leven 
duidelijk aangetoond en beschreven in dit artikel.

 Annemarie Goud is bezig met een vervolgstudie waarbij 
met name gekeken wordt naar kinderen met HME-MO.

•	 Vorig	jaar	is	het	onderzoeksproject	naar	bloedglucose	
en bloedvaten bij mensen met HME-MO vanuit het AMC 
uitgevoerd. Drs. Hans Mooij en prof. dr. E.S.G. Stroes hebben 
dit onderzoek afgerond. De resultaten kunt u lezen in het 
aparte artikel wat aansluit bij de rubriek. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan een vervolgonderzoek naar aanleiding 
van voorgaande resultaten. Dit onderzoeksproject zal 
uitgevoerd worden door drs. Sophie Bernelot-Moens, arts 
onderzoeker en dr. M. Nieuwdorp, endocrinoloog, beide 
verbonden aan het AMC. Er zullen delen van het onderzoek 
plaatsvinden in het OLVG op de momenten dat HME-MO 
patiënten toch een consult hebben op de polikliniek Or-
thopaedie. Tevens zal weer onderzoek plaatsvinden op de 
locatie van het AMC. 

 We hopen dat u ook weer in groten getale mee wilt doen 
aan dit onderzoek. In het speciale artikel kunt u meer lezen 
over de wijze van aanmelding.

•	 In	maart	jl.	is	een	artikel	geplaatst	in	het	Nederlands	Tijd-
schrift voor Geneeskunde. De titel is “Hereditaire Multiple 
Exostosen-Multiple Osteochondromen, een overzicht van 
de klinische problematiek”. De auteurs zijn: dr. John Ham, 
Jan de Lange, Arnard L. van der Zwan, Gerard R. Schaap, 
Henk Jan van der Woude en Minne Heeg.  Dit artikel is be-
langrijk als basis voor de klinische benadering van HME-MO. 
Het is met name bedoeld als informatie aan de huisartsen. 

 Hopelijk kunt u dit artikel ook gebruiken als informatie aan 
uw eigen huisarts, mocht hij of zij het in het tijdschrift heb-
ben gemist. Zodra onze nieuwe website is gelanceerd zal in 

 het besloten deel voor leden dit artikel geplaatst worden. 
Mocht u als lid eerder een kopie wensen, laat dit dan weten 
via e-mailadres: info@hme-mo.nl

•	 In	het	OLVG	wordt	gewerkt	aan	de	start	van	een	nieuw	on-
derzoeksproject. Er zal gestart worden met het onderzoek 
naar verschillen in verschijnselen, fenotypes, bij mensen 
met HME-MO gerelateerd aan de verschillen in mutatie, 
EXT 1 of EXT 2, die de HME-MO veroorzaken (genotypes). 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door drs. Arnard van 
der Zwan, orthopedisch chirurg OLVG en dr. Wim Wuyts, 
biochemicus, hoofd DNA-laboratorium van het Centrum 
Medische Genetica van de Universiteit Antwerpen. 

 Tijdens de komende landelijke HME-MO dag op 2 juni 
zullen Wim Wuyts en Arnard van der Zwan dit onderzoek 
verder toelichten.

•	 Afgelopen	januari	is	een	artikel	verschenen	waarin	de	re-
sultaten zijn beschreven van het onderzoeksproject van de 
afdeling Pathologie van het LUMC. Dit betrof een onder-
zoek naar de aspecten van de tanden bij HME-MO en werd 
uitgevoerd door dr. Malgorzata Wiweger onderleiding van 
Prof. Dr. C.W. Hogendoorn. De problemen aan de tanden 
zijn vergeleken met de problemen aan de tanden bij zebra-
visjes. Bij deze visjes was de mutatie Ext 2 aangebracht. De 
zebravisjes kregen ook de bekende osteochondromen maar 
daarnaast was opvallend dat zij tandproblemen ontwik-
kelden. Bij mensen met HME-MO kwamen niet zo veel 
tandproblemen voor als bij de zebravisjes met HME-MO.

 De titel van het artikel is: “HSPG-Defi cient Zebrafi sh Un-
covers Dental Aspect of Multiple Osteochondromas” De 
auteurs zijn: Margorzato I. Wiweger, Zhe Zhao, Richard J.P. 
van Merkensteyn, Henry H. Roehl, Pancras C.W. Hogen-
doorn.  Aan dit onderzoek hebben leden van onze HME-MO 
Vereniging en die van de Amerikaanse en Engelse HME-MO 
patiëntenverenigingen meegedaan. De deelnemers vanuit 
Nederland hebben onder dankzegging een exemplaar 
ontvangen van dit artikel. 

•	 Naast	bovenstaande	onderzoeksprojecten	hebben	er	meer	
onderzoeken plaatsgevonden op verschillende locaties. Dat 
geldt niet alleen voor Nederland. We kunnen verheugd zijn 
dat ook in het buitenland, bijvoorbeeld in USA, Engeland en 
Italië, volop aandacht is voor onderzoek op het gebied van 
HME-MO. Voor ons is het belangrijk dat bij de grote popu-
latie van mensen (kinderen en volwassenen) met HME-MO 
die in het OLVG worden behandeld (360) inmiddels veel 
gegevens in kaart zijn gebracht. Hierbij is gekeken naar de 
aantallen osteochondromen en de locaties daarvan. Maar 
zeker ook naar het hebben van deformaties. Deze database 
is erg belangrijk voor verder wetenschappelijk klinisch on-
derzoek op het gebied van Hereditaire Multiple Exostosen-
Multiple Osteochondromen.

JdL

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van HME-MO



Medische vraagbaak

www.allestoegankelijk.nl
AllesToegankelijk is er voor iedereen 

die meer wil weten over toegankelijkheid 
van goederen en diensten.
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Ik ben een vrouw van 28 jaar. Mijn vraag gaat over een eventu-
ele zwangerschap, in combinatie met HME-MO. Zou het handig 
zijn om voor de eventuele zwangerschap een onderzoek te 
laten doen naar osteochondromen in het bekkengebied? Ook 
gezien veel vrouwelijke patiënten uiteindelijk een keizersnede 
zullen moeten plannen? Als blijkt dat het handiger is een 
adviserend gesprek aan te vragen met een specialist op dit 
gebied dan hoor ik natuurlijk graag tot welke ik mij het beste 
kan wenden.

Het is inderdaad zo dat uit onderzoek naar de gevolgen van 
HME-MO (2008, Ham/de Lange) is gebleken dat 51% van de 
vrouwen die een kind hebben gehad problemen hadden met 
de bevalling. Bij 34% van deze vrouwen is een keizersnede 
gehanteerd. Wij raden vrouwen die zwanger willen worden 
aan om voorafgaand hieraan een bezoek te brengen aan een 
gespecialiseerde orthopedisch chirurg om de situatie van het 
bekken te beoordelen. Hierbij kan vaak al aangegeven worden 
dat een natuurlijk bevalling wel of niet kan plaatsvinden. Hierna 
kan dan met deze bevindingen een gynaecoloog bezocht wor-
den. Veel mensen met HME-MO hebben een zogenaamd steil 
bekken en dat kan voor een natuurlijke bevalling een belem-
mering vormen. 
U vraagt waar u dan het beste naar toe kunt. In dit verband is 
het goed om te weten dat sinds 2010 door de zorgverzekeraars 
in overleg met ons als patiëntenvereniging en de leiding van 
het OLVG en de orthopedisch chirurg dr. S.J. Ham is besloten 
dat het OLVG het landelijk centrum voor de behandeling van 
HME-MO zal worden. Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld, 
waardoor er o.a. een extra orthopedisch chirurg aangesteld 
kon worden. Natuurlijk kunt u zelf ook op zoek gaan naar een 
gespecialiseerde orthopedisch chirurg maar gezien de afspraak 
om de behandeling van HME-MO te concentreren adviseren wij 
u om een afspraak te maken met de polikliniek van het OLVG. 
Geeft u wel duidelijk aan dat het om HME-MO gaat. 

Al vanaf mijn geboorte ben ik bekend met HME-MO. Omdat ik, 
gelukkig, relatief weinig klachten ervaar heb ik ook al jaren niet 
over mijn botafwijking nagedacht. Nu heb ik mij de afgelopen 
tijd weer eens verdiept in mijn ‘eigen aandoening’, waarbij ik 
wisselend advies tegenkwam over het uit voorzorg laten maken 
van een botscan.. In een aantal artikelen wordt een scan eens 
in de 2-3 jaar aangeraden, in een ander alleen bij klachten. Mijn 
vraag is dan ook: wat voor advies hebben jullie?

Het is natuurlijk fi jn wanneer u relatief weinig last heb van HME-
MO. Toch is ons advies, ook voor volwassenen met HME-MO, 
om wel regelmatig om de 2-3 jaar, voor een controle een ge-
specialiseerde orthopedisch chirurg te bezoeken. Het eerdere 
advies om elke 2 jaar een volledige botscan te laten verrichten 
is wat achterhaald. Dat komt voornamelijk door de ontwikkeling 
op het gebied van de beeldvormende technieken. Het is nu 
ook makkelijker geworden om gericht de bekende osteochon-
dromen bij iemand in beeld te brengen. Maar ook kan er bv. 
een overzichts-MRI gemaakt worden. 

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 specifi eke 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.
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Overige berichten

Diverse giften
In december 2011 werden wij verrast met een gift van de fi rma Habraken Machines bv uit Sprang-Capelle. De directie van Habra-
ken Machines heeft vorig jaar besloten om het geld dat uitgespaard wordt aan het versturen van kerstkaarten te doneren aan een 
goed doel.
Ze hebben voor  kerst 2011 besloten om deze keer een bedrag van 500 euro te geven aan de HME-MO vereniging omdat een 
werknemer en zijn beide kinderen HME-MO hebben en ze dus van zeer dichtbij meemaken wat het inhoudt om deze aandoening 
te hebben.
Ze leven altijd intens mee als één van de kinderen weer een operatie moet ondergaan en maken het mogelijk dat hun werknemer 
er altijd voor zijn kinderen kan zijn als ze in het ziekenhuis liggen.

Ook de familie Diemel verblijdde ons met een mooie gift van 50 euro.

Beiden hartelijk bedankt voor deze geweldige giften!

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

DVD over leven met pijn
Zoals bekend is pijn helaas niet weg te denken bij mensen die HME-MO hebben. Uit ons onderzoek naar de gevolgen van HME-
MO in Nederland (2008, Ham/de Lange) bleek dat 76%van mensen met HME-MO (63% kinderen en  83% van de volwassenen) wel 
eens last heeft gehad van pijn ten gevolge van HME=MO. Van deze mensen heeft zelfs 36% (18% van de kinderen en 43% van de 
volwassenen) elke dag tot bijna elke dag pijn ten gevolge van HME-MO. Tijdens de landelijke HME-MO dagen hebben wij diverse 
malen aandacht besteed aan het onderwerp pijn. Ook vorig jaar waren er twee inleidingen over pijn. Wij denken dat onderstaande 
DVD prima informatie kan bieden voor mensen met HME-MO.
 
De DVD over leven met chronische pijn blijkt voor veel mensen met pijn een welkome informatiebron te zijn. Niet alleen mensen 
met chronische pijn maar ook opleidingen en fysiotherapeuten zijn er enthousiast over.
De DVD geeft inzicht in het verschil tussen pijn die overgaat en pijn die blijft. Duidelijke fi lmbeelden laten zien hoe sommige 
behandelingen worden toegepast terwijl ook gewezen wordt op de mogelijkheden om zelf het heft in handen te nemen om de 
kwaliteit van “leven met pijn” te verbeteren.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•	 pijnmedicatie
•	 TENS
•	 epiduroscopie
•	 zenuwblokkades
•	 neuromodulatie
•	 revalidatieprogramma’s
•	 niet-reguliere	behandelvormen
•	 het	belang	van	contact	met	lotgenoten

Al met al een aanwinst voor iemand die meer wil weten over pijn en pijnbehandeling.
U kunt de DVD bestellen door € 5,- over te maken op bankrekeningnummer 30.48.781 van Stichting Pijn-Hoop te Gouda onder 
vermelding “DVD-pijn”. 
Vergeet hierbij niet om ook duidelijk uw naam en adres te vermelden!

De Stichting Pijn-Hoop is een landelijke patiëntenorganisatie voor en door mensen met chronische pijn. 
Meer informatie via hun secretariaat: 
Honthorstlaan 39, 1816 TA Alkmaar en 
website: www.pijn-hoop.nl

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

Medische vertaalkaart te 
koop bij ANWB
Als u op reis bent is het vaak moeilijk om u voor de al-
ledaagse zaken uit te drukken in de lokale taal. Maar nog 
moeilijker wordt het wanneer het om uw gezondheids-
situatie gaat. 
Met de Medische Kaart kunt u in het Nederlands uw licha-
melijke klachten en ziektegeschiedenis invullen op het 
bovenste vel. Op de doorslag vindt u de vertaling voor de 
arts. Het gaat om algemene informatie en het zelf geven 
van specifieke informatie blijft noodzakelijk.
De Medische Kaart is er in 8 verschillende talen: Duits, 
Frans, Spaans, Engels, Turks, Grieks, Italiaans en Portu-
gees.
Prijs: €5,95 voor ANWB-leden en € 6,95 voor niet-leden.
Bron: ANWB

Tips voor reizigers met een handicap
Een geslaagde vakantie is voor iedereen belangrijk, Vooral wanneer mensen met een functiebeperking op reis gaan. Een goede 
voorbereiding kan een deel van de risico’s vermijden, hoewel het natuurlijk geen garantie is.
Een paar tips:
•	 Ga	niet	zo	maar	af	op	datgene	wat	in	de	reisgidsen	staat	en	wat	baliemedewerkers	bij	reisbureaus	u	vertellen.	Leg	aanvullende	

afspraken over de accommodatie vast. Dat kan in een zogenaamde Essentie. Dit kost wat extra geld maar blijkt de zaak ter 
plekke niet aan de omschrijving te voldoen dan kunt u direct vervangende accommodatie eisen.

•	 Wilt	u	meer	weten	over	bijvoorbeeld	de	toegankelijkheid	van	toeristische	attracties	in	een	bepaald	land	neemt	u	dan	contact	
op met een gehandicaptenorganisatie of met het Verkeersbureau van dat land. Internet is hierbij een goed hulpmiddel (kijk 
eens op www.antor.nl).

•	 Wilt	u	weten	of	het	hotel,	pensioen	of	appartement	toegankelijk	is,	vraag	dan	aan	uw	reisbureau	of	ze	Toeristiek	willen	raadple-
gen. Dat is een naslagwerk waarin accommodaties op vakantiebestemmingen, in met name de zuidelijke landen, beschreven 
staan.

•	 Krijgt	u	thuiszorg	via	de	AWBZ	dan	kunt	u	die	ook	op	uw	vakantieadres	in	Nederland	krijgen	van	een	organisatie	ter	plaatse.	Wel	
van te voren goed regelen. Voor vergoeding van hulp in het buitenland gelden strenge voorwaarden. U moet in Nederland een 
indicatie hebben voor thuiszorg en de hulp moet gegeven worden door een instelling die voldoet aan de Nederlandse normen 
voor thuiszorg. Dat kan bijvoorbeeld bij de Samenwerkende Zorgorganisaties www zorgbuitenland.nl

•	 Veel	mensen	die	zorg	nodig	hebben	zien	op	tegen	alles	wat	ze	moeten	regelen	voor	een	vakantie.	Daardoor	blijven	mensen	
nog al eens thuis. Niet nodig want u kunt via Zorgeloosweg.nl uw vakantie laten regelen. U kunt een aangepaste hotelkamer of 
vakantiewoning reserveren en ook kamperen is mogelijk. Kijk op www.zorgeloosweg.nl en geniet van een zorgeloze vakantie 

Bron: Wervelwind van de NVVR “de Wervelkolom”

Handig!
Voor veel mensen een bekend 
verschijnsel: even lekker lui lig-
gend een boek willen lezen, maar 
het boek blijft niet staan/liggen en 
handen worden moe of gaan zeer 
doen. Daar is iets op bedacht: de 
Bookseat. Deze zorgt er voor dat u 

handenvrij en volledig ontspannen kunt lezen waar en wanneer 
u maar wil. U gebruikt de bookseat in bed, tijdens het voorle-
zen, tijdens de studie, in de keuken. De boekenpoef is tevens 
te gebruiken als reiskussen in de auto, bus of vliegtuig. U kunt 
zittend of liggend lezen (zelfs op uw zij). Dit handige hebbeding 
is o.a. te verkrijgen via
http://www.ouderenwinkel.nl/naardewebwinkelvanouderen-
winkelnl/wellness/bookseatboekensteun.php
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Jaarverslag 2011

We zijn weer een verenigingsjaar verder en er is veel gebeurd. 
Een beperkte selectie van de activiteiten in het afgelopen jaar 
en een inkijkje in de plannen voor het nieuwe jaar is hieronder 
te vinden. De volledige versies zijn in te zien via onze website. 
Het jaarverslag 2011 en het activiteitenplan 2012 zullen op 
de algemene ledenvergadering van 21 april ter goedkeuring 
voorgelegd worden.

Lotgenotencontact
•	 In	totaal	124	mensen	waren	op	een	mooie	zaterdag	in	mei	

naar Utrecht gekomen voor onze landelijke HME-MO dag. 
Dankzij de interessante inleidingen en workshops, en niet te 
vergeten het onderlinge contact, was dit weer een zeer ge-
slaagde dag. Dit jaar organiseren we alweer de 15e HME-MO 
dag. Feest dus. Iedereen is op 2 juni 2012 van harte welkom 
in Mytylschool Ariane de Ranitz voor een informatief en 
feestelijk programma.

•	 Speciaal	voor	jongeren	was	er	dit	jaar	een	zeiltocht	georga-
niseerd en de deelnemers hebben genoten. Veel zon, wat 
weinig wind (maar daardoor konden alle zeilen gehesen 
worden) en veel onderlinge gezelligheid. Een dag die voor 
herhaling vatbaar was, was de conclusie. Dus komt er dit 
jaar wederom een zeiltocht voor jongvolwassenen!

•	 Ook	de	kinderen	hadden	hun	eigen	dag,	dit	keer	in	
Speelstad Oranje. En met een hele bijzondere gast: Sint 
Nicolaas kwam hoogst persoonlijk langs. Ruim 20 kinderen 
even zoveel ouders hebben een dag lang genoten van alle 
attracties en speelmogelijkheden. Ook dit was een zeer 
geslaagde dag.

•	 Het	afgelopen	najaar	zijn	er	in	twee	regio’s		weer	de	regio-
avonden gehouden. Tijdens de regiobijeenkomsten ligt de 
nadruk op het lotgenotencontact, dus het uitwisselen van 
ervaringen e.d. Er zijn dan geen workshops en/of inleidin-
gen met sprekers. Onder het genot van een kopje koffi  e/
thee wordt aan iedereen de gelegenheid geboden, zijn/
haar vragen, ervaringen en zorgen met lotgenoten te delen. 
Omdat de deelnemers het zinvolle bijeenkomsten vonden, 
worden er ook dit keer tijdens de Week van de Chronisch 
zieken regiobijeenkomsten georganiseerd.

•	 Inmiddels	hebben	we	als	vereniging	3	hyves-omgevingen:	
voor volwassenen, jongvolwassenen en kinderen. Ze zijn 
alle 3 afgeschermd en worden beheerd door leden van de 
kerngroep. Omdat Facebook inmiddels steeds meer ge-
bruikt wordt, willen we ook daar een aantal afgeschermde 
groepen opzetten. Het is de bedoeling dat dit in 2012 vorm 
krijgt.

•	 Nog	steeds	voorziet	de	e-mailgroep	in	een	behoefte	om	
contact te leggen en ervaringen uit te wisselen. Daarom 
wordt deze ook zeker het komend jaar voortgezet.

Communicatiemiddelen
•	 In	2011	zijn	er	weer	twee	nummers	van	de	Newsfl	ash		

verschenen, met daarin veel informatie en ontwikkelingen 
rondom HME-MO. Het voorjaarsnummer had een feestelijk 
jasje omdat het de 25e uitgave was en het najaarsnummer 
viel op omdat er een nieuwe vormgever aan gewerkt had. 
Met deze vormgever zullen we ook in 2012 weer twee keer 
een Newsfl ash verzorgen.

•	 Eind	2011	verscheen	het	blad	Zorg	voor	Beweging,	een	
uitgave van de Nederlandse Orthopedische Vereniging 
(NOV), met een oplage van 50.000 exemplaren. Hierin staat 
een interview met ons bestuurslid Anja Posthuma over haar 
familie met HME-MO. Ook Jan de Lange werd geïnterviewd. 
We bereikten hiermee een groot publiek en dit resulteerde 
in de aanmelding van zeker 1 nieuw lid.

•	 Onze website (www.hme-mo.nl) is nog steeds voor veel 
mensen het eerste contact met onze vereniging. Er is veel 
informatie te vinden, zowel voor mensen met HME-MO als 
voor hulpverleners. Inmiddels was de website wel toe aan 
een opknapbeurt en hebben we een bureau ingeschakeld 
dat een nieuw ontwerp heeft gemaakt voor de site. In de 
loop van 2012 gaat de nieuwe site ‘de lucht in’. Op deze site 
zal ook een besloten (alleen-voor-leden) deel zijn, zodat 
leden via een inlogcode meer specifi eke en inhoudelijke 
informatie kunnen krijgen.

•	 Als	vereniging	hebben	we	een	algemeen	e-mailadres	(info@
hme-mo.nl). Daar komen nog steeds veel vragen terecht, 
over specifi eke situaties of over algemeen lotgenotencon-
tact. Ook hulpverleners maken regelmatig gebruik van dit 
adres. Al deze berichten worden zo snel en zo zorgvuldig 
mogelijk beantwoord. We hopen dat ook in 2012 veel men-
sen ons op deze manier bereiken.

Wetenschappelijk onderzoek
Er wordt hard gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van HME-MO. Elders in deze Newsfl ash is daar meer over 
te lezen.

Belangenbehartiging
Ook in 2011 is er regelmatig overlegd gevoerd met het OLVG 
om de belangen van het grote aantal HME-MO patiënten daar 
zo goed mogelijk te behartigen. Er werd onder meer gesproken 
over de wachttijden voor operaties en het maken van controle-
afspraken op termijn. Het waren constructieve gesprekken, naar 
aanleiding waarvan door het OLVG diverse verbeterpunten zijn 
doorgevoerd.  Ook wordt er hard gewerkt aan het wegwerken 
van wachtlijsten, maar doordat er bij gecompliceerde HME-
MO ingrepen samengewerkt wordt met andere artsen is een 
langere wachttijd niet altijd te voorkomen.

Jaarverslag 2011 en Werkplan 2012



Jaarverslag 2011

HME-MO en politiek
Financiering van onderzoek en behandeling van HME-MO val-
len niet onder een zogenaamde Diagnose Behandel Combina-
tie (DBC). Daardoor krijgt het ziekenhuis meestal onvoldoende 
vergoeding voor de langdurige en complexe behandeling van 
HME-MO patiënten. Sinds 2011 is er een ander vergoedingen-
systeem dat naar verwachting een gunstig eff ect zal hebben op 
de fi nanciering van HME-MO behandelingen. We houden het in 
de gaten.

Als HME-MO Vereniging Nederland willen wij ons blijven 
inzetten voor al het belangrijke werk waar we al 15 jaar mee 

bezig zijn. We hopen daarbij weer te kunnen rekenen op het 
altijd aanwezige enthousiasme van iedereen, zodat we er met 
elkaar, ook in dit jubileumjaar 2012, een geslaagd jaar van zullen 
maken.

Het bestuur van de HME-MO Vereniging: 
Jan de Lange, voorzitter
Marion Post, secretaris
Wim van Dijke, penningmeester
Anja Posthuma, alg. bestuurslid

11

Vergoeding lidmaatschap
Diverse zorgverzekeraars hebben ook dit jaar weer een vergoeding van lidmaatschapskosten van patiëntenverenigingen 
opgenomen in de aanvullende verzekering. De vergoeding varieert per verzekeraar; de één betaalt het volledige lidmaat-
schap terug, de ander een deel hiervan of niets.
Meer info kunt u vinden op www.cg-raad.nl of op  www.npcf.nl.
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Carnaval vieren

Carnaval vieren met Friese lotgenoot Nienke Torensma
Ik lag een keer in het OLVG voor een operatie en Nienke lag bij me op de kamer. We hadden het samen erg gezellig en kregen het 

over carnaval omdat ik in Limburg woon. Nienke wilde dolgraag een keer car-
naval vieren en toen hebben we afgesproken dat ze een keer met zou komen 
logeren en samen met ons carnaval zou vieren. Afgelopen Carnaval was het dan 
eindelijk zover, Nienke zou vrijdags komen en tot en met zondag blijven om 
samen carnaval te vieren.
Het leuke was dat ik dit jaar samen met mijn vriendin “Kinger Kook van Eige 
Deig” (een carnavalsliedjeswedstrijd voor kinderen) had gewonnen en dus veel 
optredens had.
Nienke vond het erg leuk om mee te gaan naar de optredens en samen hebben 
we erg veel lol gehad. Het was erg gezellig en we vonden het erg jammer dat 
het zo snel voorbij ging, maar we hebben afgesproken dat Nienke volgend jaar 
weer carnaval komt vieren met ons want ook ik vond het de leukste carnaval 
ooit!!!
Zo zie je maar dat het niet alleen maar vervelend is om HME-MO te hebben, 
want als Nienke en ik geen HME-MO hadden gehad dan hadden we elkaar 
nooit leren kennen en nooit samen zo veel lol gehad met de carnaval.

Groetjes, Ankie Broos.

Het eerste carnavalsfeest
Elk jaar hoort iedereen de verhalen over het carnaval dat er wordt gevierd in het zui-
den van het land. Ikzelf woon in Friesland en had nog nooit carnaval gevierd en dus 
geen idee wat het echte carnavalsgevoel nou is. Het bijzondere met HME-MO is dat 
je wereld groter wordt door andere mensen te leren kennen met dezelfde ziekte en 
die je dan ook erg goed begrijpen. Ik ben daarom ook erg blij dat ik dit jaar naar Lim-
burg ben afgereisd om gezellig carnaval te vieren met familie Broos en hun vrienden.
En dat was me toch een gezellig weekend :D. De sfeer was helemaal perfect, leuke 
mensen, leuk taaltje, gezellige muziek en heb me ook zeer vermaakt met de prach-
tige en gedurfde optredens van Ankie en Isabeau. Je kon gewoon lekker gek ver-
kleed en helemaal je gang gaan, niemand die me toen toch kende, maar daar kwam 
snel verandering in. Het bijzondere was dat ik mijn verjaardag heb gevierd op de 
carnavalsmanier. Op een groot podium staan dansen met de prins en alle carnavals-
feestvierders eromheen, één en al groot feest! Mijn beste verjaardag tot nu toe.
Als ik dan een keer dacht aan thuis ging dat dan ook mis, want namelijk op een 
zondag heb ik mijn leraar vermeld dat ik niet naar school kon komen ‘vandaag’. Als ik 
weer les van hem heb kijkt hij me vreemd aan, maar ja ik was echt ziek, had namelijk 
de carnavalsgriep, haha. Al met al is carnaval echt te gek en zeker dat ik het volgend jaar niet wil missen. Alaaf!!

Groetjes, Nienke Torensma

www.kindertelefoon.nl
Website waar kinderen terecht kun-

nen met allerlei (emotionele) problemen.
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ICE code in je gsm
Medewerkers van ambulancediensten maken steeds vaker mee 
dat een patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat de 
hele gsm doorgespit moet worden om het telefoonnummer te 
vinden van ouder/partner. Daar is een slimme oplossing voor 
bedacht, de zgn. ICE code.
Het idee is dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de 
naam “ICE” (= In Case of Emergency). Onder deze naam wordt 
het telefoonnummer opgeslagen van de persoon die gecontac-
teerd moet worden in geval van nood.

“ICE” IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS 
AFKORTING. 
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... 
steeds wie ze moeten contacteren. 
Indien u verschillende nummers wilt opslaan, maak dan gebruik 
van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,... 
‘t Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een ver-
schil maken als het snel moet gaan. 

Website tip: www.lets-twist.nl
Lets-Twist is een site die zich inzet voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Een handicap is namelijk 
maar een klein deel van wie je bent! Want handicap of niet; leuke dingen doen willen we allemaal. Lets-Twist brengt daarom 
jongeren en jong volwassenen met elkaar in contact.Op deze site vind je o.a. ons forum waarbij je met elkaar kunt praten 
over diverse onderwerpen als school, dagelijks leven en uitgaan.



15

do
ol

ho
f doolhof

Sporten is leuk!
Ben je nog niet overtuigd? Kijk bij Fitkids!

Wat is Fitkids?  
Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische 
ziekte, een beperking of een langdurige aandoening die te weinig bewegen, 
maar wel zin hebben om lekker te gaan sporten. Chronisch wil zeggen dat je 
het je hele leven lang hebt en nooit van die ziekte af zult komen. Een lang-
durige aandoening wil zeggen dat je wel een hele tijd ziek van iets kunt zijn 
maar dat het uiteindelijk over zal gaan. Maar in beide gevallen hoeft dat niet 
te betekenen dat je geen lol kunt maken of dat je niet kunt bewegen.  
Weet je dat je eigenlijk elke dag wel 60 minuten, dus een uur zou moeten 
bewegen? Bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of buitenspelen. En dat je 
daarbij dan ook nog twee keer in de week moet sporten, bijvoorbeeld voet-
ballen of hardlopen? Zoals je misschien weet is tv kijken of achter de com-
puter zitten eigenlijk helemaal niet goed voor je als je dat te lang doet! Dus 
probeer dat dan ook niet te lang te doen en af te wisselen met buitenspelen. 
Ook kinderen met een chronische ziekte of beperking hebben deze beweging 
nodig, misschien nog wel meer dan een gezond kind. 

Voor wie is Fitkids? 
Kinderen kunnen meedoen met Fitkids vanaf 6 jaar, maar ook als je 18 jaar 
bent, kun je nog meedoen met Fitkids. Kinderen met allerlei soorten aandoenin-
gen door elkaar doen mee met Fitkids. Het maakt geen bal uit wat je hebt: 

iedereen heeft wel wat! De 
kinderen die meedoen hebben 
bijvoorbeeld reuma, diabetes, 
astma of een motorische 
beperking. Maar ook kinde-
ren met het downsyndroom, 
autisme of met een aangeboren hartafwijking kunnen meedoen.  
Kinderen in een rolstoel kunnen gewoon meedoen met Fitkids. In de centra 
waar Fitkids wordt gegeven, zijn liften en allerlei andere handige dingen 
aanwezig om kinderen in een rolstoel te helpen bij het sporten.  

Bij Fitkids kun je fitnessen, sporten, bewegen en lekker bezig zijn. Dit kan 
in een groepje waarmee bijvoorbeeld allerlei spellen worden gespeeld of 
waarmee gevolleybald of gevoetbald wordt. Maar het kan ook in je een-
tje, bijvoorbeeld op fitnesstoestellen. Er is altijd een kinderfysiotherapeut bij 
Fitkids die de kinderen begeleidt en die voor iedereen een apart programma 
uitstippelt. 
Bij Fitkids kun je een half jaar tot maximaal een jaar trainen. In dat jaar 
hebben meestal wel ontdekt hoe leuk sporten is, en dat je prima kunt 
sporten als je een chronische ziekte of beperking hebt. Samen met je ouders 
en de fitkidsbegeleiders kun je dan kijken welke sport je het leukst vindt om 
te doen na Fitkids. Dit kan eventueel ook een club zijn die speciaal voor 
kinderen met een beperking of handicap is.  
 
Waar zit Fitkids?  
Fitkids wordt gegeven in zo’n 140 centra verspreid over heel Nederland en 
dat worden er nog steeds meer. Er zit er dus altijd wel een in jouw buurt. 
De Fitkidslessen worden gegeven in sport-medische centra, fysiotherapieprak-
tijken of in fitnesscentra. Kijk voor meer info op www.fitkids.nl 
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Geef de pen door aan: Hannah Romeijn
Hoe oud ben je en waar woon je?

Ik ben 16 jaar en ik woon in Zetten.

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

Ik heb zelf HME-MO en veel van mijn familieleden ook. 

Weten je vriend(innen) dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd?
Dat weten ze, ik heb het al vrij snel uitgelegd toen ik weer een keer geopereerd moest 

worden. Ik heb toen verteld dat er knobbels op mijn botten groeien en dat die er ook weer 
afgehaald moeten worden. 

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt?
Ik vind het soms best wel vervelend, omdat ik veel geopereerd moet worden en daarna vaak erg 

moe ben. Maar er zitten ook wel voordelen aan, zoals ieder jaar naar de Dreamnight in Artis kunnen. 

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben?
Ik heb even geen idee. 

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik ga naar het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en ik wil later graag geneeskunde gaan studeren, en dan kinderarts 
worden. 
 
Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst?
Ik vind Latijn heel erg leuk, en Engels ontzettend saai. 
 
Ga je naar de HME-MO lotgenotendag? 
Ja, ik ga ieder jaar, en ik vind het hartstikke leuk! 

Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO?
Ik doe aan ballet, en dat is soms wel moeilijk met HME-MO maar ik kan ook heel veel wel. Verder houd ik van 
tekenen en schilderen. 

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Ik kijk erg graag naar Castle en NCIS. 
 
Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst?
Ik houd van allerlei soorten muziek, maar ik luister heel vaak naar Christina Aguilera. 

Heb je (huis)dieren?
Ja, ik heb een kat, die heet Sirius. Verder heb ik vier kippen, en een vis in de vijver. 
  
Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker?
Ik vind kaasfondue heel erg lekker, en alles waar courgette of ui in zit lust ik niet. 

Aan wie geef je de pen door… en waarom?
Ik geef de pen door aan Jirini van der Aa. Ik heb hem een jaar geleden leren kennen in het ziekenhuis en dat was heel 
gezellig!
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Fysiotherapie

www.kindenziekenhuis.nl
Wilt u meer informatie over uw kind in het  

ziekenhuis, dan kunt u terecht bij het volgende adres:
Stichting Kind en Ziekenhuis

Churchilllaan 11, 6e etage
3527 GV  Utrecht
Postbus 197, 3500 AD  Utrecht
telefoon: 030 2916736
e-mail: info@kindenziekenhuis.nl

Project over HME-MO bij kinderen.
Vorig jaar hebben drie studenten van de opleiding fysiotherapie van de Saxion Hogeschool te Enschede een project gedaan over 
HME-MO. Judith Leus, Christel Meenks en Sharon Sanderman hebben 24 januari j.l. hun project gepresenteerd.

Doelstelling van het project was een antwoord te geven op de volgende vragen:
Hoe leg je een kind met HME-MO uit wat na een operatie pijn is “die er bij hoort” en wanneer pijn niet goed is en je het even 
rustiger aan moet doen, of misschien wel contact opnemen met de arts? Welke oefeningen zijn goed om te doen na een operatie 
en hoe gaan die ook al weer? De fysiotherapeuten van het ziekenhuis oefenen deze wel met je, maar wanneer je weer thuis bent 
vraag je je vaak af “Hoe ging dat ook al weer?”. En ook ten aanzien van met krukken lopen: wat betekent ook al weer “onbelast lopen 
met krukken”, en “deel belast lopen” en: “Hoe kom ik ook al weer het makkelijkst met die krukken de trap op en af?”

De studenten hebben zich daarom eerst verdiept in wat HME-MO is, en hebben, nadat zij een beeld hadden gekregen van hoe 
uitgebreid de problematiek is, het onderwerp afgebakend, en zich beperkt tot operaties rond de knie, omdat deze relatief het 
vaakst voorkomen. Zij hebben overleg gepleegd verschillende betrokkenen zoals dokter van der Zwan, de fysiotherapeuten van 
het OLVG, een kinderfysiotherapeut in de regio die ervaring heeft met HME-MO en Jan de Lange. Resultaat was de ontwikkeling 
van een informatiefolder en een serie filmpjes waarin werd uitgelegd wat er tijdens de operatie met je gebeurt, welke oefeningen 
je na de operatie kunt doen en een instructievideo over kruklopen. De films zouden dan te zien moeten zijn op de site van de 
HME-MO patiëntenvereniging en de fysiotherapeut zou dan een kind kunnen aanwijzen op de site welke oefeningen hij of zij thuis 
zou moeten doen.

Het project werd tijdens de presentatie op 24 januari goed beoordeeld. Vakinhoudelijk zit één en ander prima in elkaar. Filmtech-
nisch gezien voldeed het resultaat helaas niet aan de hoge professionele filmkwaliteit die het OLVG hanteert en het is dan ook jam-
mer dat het product niet ook echt in gebruik kan worden genomen. Toch is het geen tevergeefs project geweest. Het heeft aan het 
licht gebracht dat er behoefte is aan dergelijk voorlichtingsmateriaal 
en dan niet alleen voor operaties rond de knie, maar bijvoorbeeld ook 
voor enkeloperaties en operaties aan de armen. Wellicht kan het vak-
inhoudelijk goede materiaal dat door deze studenten is ontwikkeld 
een keer door een professioneel team worden gefilmd zodat dit wel is 
te gebruiken. En dan zouden de films bijvoorbeeld geplaatst kunnen 
op de site van de HME-MO Vereniging, zodat ze gebruikt kunnen door 
alle kinderen met HME-MO en  niet alleen door de kinderen die in het 
OLVG geopereerd worden. 

Sylvia Meinders, stagebegeleider voor deze studenten in de praktijk.
En moeder van 2 kinderen met HME-MO en daarnaast fulltime werk-
zaam als fysiotherapeut.



Programma HME-MO dag 2012

18

15e landelijke HME-MO dag zaterdag 2 juni 2012

10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffi  e/thee
 Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de KINDEROPVANG te brengen 
 (gehele dag beschikbaar; leiding Ada Schelbergen, Anke Priem en Edwin de Lange)

10.30 – 11.15 uur:  Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 - workshop J1  Zwemmen voor kinderen tot 12 jaar o.l.v. 2 begeleiders van de zwemschool De Blauwe Watervogel 

Utrecht
 - workshop J2  Crea-club o.l.v. Ragnhild Tillema, activiteitenbegeleider en een andere vrijwilliger 

11.20 – 12.00 uur:  Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 - workshop J3  Zwemmen voor kinderen vanaf 12 jaar o.l.v. 2 begeleiders van de zwemschool De Blauwe Watervogel 

Utrecht
 - workshop J4  Crea-club voor kinderen o.l.v. Ragnhild Tillema, activiteitenbegeleider en een andere vrijwilliger
      
10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 - 12.00 uur: Inleidingen over “Genetica en HME-MO”. Door dr. Wim Wuyts, biochemicus, hoofd DNA-labora-
torium van het Centrum Medische Genetica Universiteit Antwerpen en drs. Arnard van der Zwan, 
orthopaedisch chirurg, landelijk centrum behandeling HME-MO in het  OLVG Amsterdam. 

12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze

12.30 – 14.30 uur  Kanoën voor de jeugd vanaf 10 jaar. Dit duurt tot uiterlijk 14.30 uur, zodat zij en de begeleiders op 
tijd zijn voor de improvisatievoorstelling -15 jaar-

 - workshop J5  Kanoën o.l.v. Anja Posthuma en diverse vrijwilligers

13.00 - 14.15 uur: 1ste ronde WORKSHOPS volwassenen
 - workshop 1  Oudergespreksgroep o.l.v. drs. Sonja Deden en drs. Wieneke Zijlstra,  GZ psychologen OLVG Amster-

dam
 - workshop 2 Littekenvorming en behandeling hiervan door dr. dr. R.C.J. Kanhai, plastisch chirurg en mevrouw 

Daniëlle Apeldoorn, huidtherapeut/dermatografe beiden verbonden aan het Medisch Centrum 
Alkmaar

 - workshop 3 Stand van zaken Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wat zijn de wetswijzigingen en wat 
kunnen we verwachten? Door Wilja Brokking, mantelzorgconsulent te Venray en Jan de Lange, voor-
zitter Adviesraad Wmo te Son en Breugel 

 - workshop 4 Ontspanningstherapie door Marlies Gunneweg, fysiotherapeut en verbonden aan het Revalidatiecen-
trum de Tolbrug in Den Bosch

13.00 - 14.15 uur: 1ste ronde WORKSHOPS jeugd 
 - workshop J6  Crea-club o.l.v. Agnes Ragnhild Tillema, activiteitenbegeleider en een andere vrijwilliger voor alle 

leeftijden
 - workshop J7 Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan (kinderen mogen de hapjes meenemen)

14.15 - 14.30 uur: Theepauze

14.30 - 15.30 uur: Improvisatievoorstelling in het kader van 15 jaar HME-MO patiëntenorganisatie,uitgevoerd door 
Improsa

Vanaf 15.30 uur: Feestelijke afsluiting met een drankje en een hapje onder begeleiding van live muziek 



Toelichting HME-MO dag 2012

Kinderopvang
Vanaf 10.00 uur kunt u de kinderen die te jong zijn voor de 
activiteiten naar de kinderopvang brengen. Daar staan Ada 
Schelbergen, Anke Priem en Edwin de lange voor jullie klaar 
om de kinderen onder hun deskundige leiding over te nemen. 
Wensen van u als ouders willen zij graag van u vernemen. 
Als om 12.00 uur de inleidingen afgelopen zijn, verwachten wij 
dat u de kinderen ophaalt en tijdens de lunch zelf weer onder 
uw hoede te neemt.
Na de lunch zijn de kinderen weer van harte welkom op de 
kinderopvang. U moet zelf maar bekijken of de kinderen in staat 
zijn om de improvisatievoorstelling vanaf 14.30 uur met u bij te 
wonen. U kunt ze ook op de opvang laten. Die blijft open tot na 
de voorstelling die eindigt om 15.30 uur.
Computerspelletjes
Soms lopen er kinderen wat rond in de school die verder geen 
duidelijke activiteit volgen. Op deze dag hebben we jullie iets 
leuks te bieden. Naast de kinderopvang is er een ruimte inge-
richt waar jullie computerspelletjes kunnen spelen. Er zijn o.a. 
Wii en playstations, van harte welkom. Edwin is erbij om jullie 
eventueel te helpen. Of misschien wel om tegen te spelen.

Inleidingen; 10.45 – 12.00 uur: 
Inleidingen over “Genetica en HME-MO” door dr. Wim Wuyts, 
biochemicus, hoofd DNA-laboratorium van het
Centrum Medische Genetica Universiteit Antwerpen en drs. 
Arnard van der Zwan, orthopaedisch chirurg, 
landelijk centrum behandeling HME-MO in het  OLVG Amster-
dam. 
Er is al eerder onderzoek gedaan 1) naar de verschillen in 
verschijnselen (fenotypes) van HME-MO gerelateerd aan de mu-
taties die men heeft. Bij de 2 mutaties die de HME-MO (geno-
types) veroorzaken (Ext 1 en Ext 2) is gekeken naar welke klasse 
van verschijnselen aan de orde zijn. Nu wordt dit onderzoek 
uitgevoerd in het OLVG door dr. Wim Wuyts en drs. Arnard van 
der Zwan. In het OLVG, als landelijk centrum voor de behande-
ling van HME-MO is een grote populatie patiënten (365) met 
HME-MO in behandeling waar gekeken kan worden naar deze 
beide zaken. 
In deze inleidingen van de heren Wuyts en van der Zwan zal 
ingegaan worden op de genetica in z’n algemeenheid en de 
laatste ontwikkelingen daarbij. En er zal ingegaan worden op 
de opzet en uitvoering van het onderzoek naar de verschillen in 
verschijnselen bij HME-MO.

1) Pedrini E. et al, 2011, J Bone Joint Surg Am

Workshops
Net zoals voorgaande jaren hebben we ook de komende HME-
MO dag weer verschillende workshops en activiteiten georgani-
seerd voor zowel kinderen als volwassenen.

Het keuzeprogramma voor de kinderen begint direct al om 
10.30 uur, zodat de ouders ongestoord de inleiding kunnen 
bijwonen. Van belang is dan wel dat u voor 10.30 uur uw kind 
naar de activiteit heeft gebracht. 

Het jeugdprogramma is opgesplitst in een ochtend- en een 
middagdeel. In het ochtenddeel kunnen zij twee activiteiten 
volgen; in het middagdeel is er één activiteit.

Voor de volwassenen is er in de middag dit jaar één workshop 
te volgen in verband met de improvisatievoorstelling in het 
kader van ons 15 jarig jubileum. Deze voorstelling is voor jong 
en oud. Voor de kleine kinderen is tijdens deze voorstelling de 
kinderopvang beschikbaar.

Duidelijk en compleet invullen
Wij verzoeken u om op het aanmeldingsformulier per persoon 
duidelijk de voorkeurskeuze aan te geven en de leeftijd van 
de kinderen te vermelden. Tevens is er ruimte om een reserve-
keuze aan te geven.
Het aanmeldingsformulier vindt u op de onze website www.
hme-mo.nl en los bijgevoegd in dit blad.
De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren 
bepaalt de deelname; wij proberen zo veel mogelijk rekening te 
houden met de aangegeven voorkeuren.

Toelichting op het programma

www.korrelatie.nl
Korrelatie biedt al meer dan 45 jaar 

anoniem en professionele hulp bij allerlei 
problemen.
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www.rolstoelweb.nl

Info over een dagje uit met de rolstoel..

Keuzeprogramma voor de jeugd Ochtend:

Ronde 1: 10.30 -11.15 uur

J1. Zwemmen voor kinderen tot 12 jaar onder leiding van 
o.l.v. 2 begeleiders van de Zwemschool De Blauwe Watervo-
gel Utrecht. 
Deze zwemschool maakt ook elke zaterdag gebruik van het 
zwembad in de Mytylschool 
Ariane de Ranitz in Utrecht. Zij zijn daarom goed bekend met 
de mogelijkheden van het zwembad waar wij onze 
workshops zwemmen met de kinderen houden. 
We zijn blij dat we ook dit jaar weer de workshops zwemmen 
voor de jeugd kunnen aanbieden. Elk jaar zijn er jongeren die 
graag met elkaar het water in gaan. Er zal eerst uitleg gegeven 
worden over de mogelijkheden van het bewegen in het water, 
dat hier een aangename temperatuur heeft van 32 graden! 
Er zullen spelletjes gedaan worden en natuurlijk kunnen jullie 
ook vrij spelen. Kinderen met en zonder HME-MO kunnen hier 
aan mee doen. Vergeet je zwemkleding en handdoek niet! Bij 
opgave ook graag even aangeven of je een zwemdiploma hebt 
en wat je leeftijd is. 

J2. Crea-club onder leiding van Ragnhild Tillema en een 
andere vrijwilliger
Elk jaar is de crea-club een vast en succesvol onderdeel van 
ons jeugdprogramma op de landelijke HME-MO dagen. Dit jaar 
wordt de Crea-club geleid door Ragnhild en Christine. Deze 
laatste zullen een aantal van jullie vast al weleens tegengeko-
men zijn in het OLVG als je daar opgenomen bent geweest.
Aangezien de week na onze landelijke dag het EK voetballen 
wordt gehouden willen we dit jaar daar iets voor maken. Het zal 
dus volop oranje gekleurd zijn in de ruimte vermoeden we. Ook 
zullen we iets doen met het 15 jarig jubileum van onze vereni-
ging. Maar daarnaast komen de activiteiten terug die jullie nog 
wel kennen van andere jaren. Materiaal is er genoeg aanwezig. 
Niets moet, alles mag. Lekker knutselen en, als je het leuk vindt, 
lekker kletsen met andere kinderen. 

Ronde 2: 11.25-12.15 uur 

J3. Zwemmen voor tieners vanaf 12 jaar onder leiding van 
2 begeleiders van de Zwemschool De Blauwe Watervogel 
Utrecht 
Zie toelichting onder J1

J4. Crea-club onder leiding van Ragnhild Tillema en een 
andere vrijwilliger
Zie toelichting onder J2.

Keuzeprogramma voor de jeugd Middag:

12.30 – 14.30 uur  Let op afwijkende tijd!

J5 Kanoën o.l.v. Anja Posthuma en diverse vrijwilligers
Elk jaar wordt in de evaluatie door de kinderen als wens aange-
geven dat ze met elkaar graag willen kanoën. Daarom willen we 
dit op deze feestelijke dag weer organiseren. Ka noën is leuk, ge-
zellig en niet al te moeilijk. Vanuit een kano heb je een heel an-
der gezicht op de omgeving. Omdat je op het water wat lager 
ligt, zie je geen wegen en lijkt de wereld nog mooier. Kanoën 
kan bijna iedereen. Ook als je een beperking hebt, kun je mee. 
We hebben een aantal driepersoons kano’s (Canadezen), deze 
zijn heel stabiel en je hebt hierin maar één peddel waardoor het 
makkelijker hanteerbaar is. We beginnen al om 12.30 uur zodat 
de kanoërs om 14.30 uur weer terug zijn voor de voorstelling ter 
gelegenheid van ons 15 jarig jubileum. Wanneer jullie om 12.00 
uur meteen starten met de lunch dan moet dat lukken. We zul-
len aangeven dat jullie voorrang hebben voor de lunch.
In verband met de aansprakelijkheid is het ver plicht om een zwem-
vest te dragen. De organisatie zorgt voor voldoende zwemvesten. 
Daarnaast gaan we ervan uit dat je een zwemdiploma hebt. 

Dit jaar kan er buiten het kanoën slechts 1 workshop bijge-
woond worden, want om 14.30 uur is er voor alle leeftijden 
de improvisatievoorstelling t.g.v. ons 15 jarig jubileum.

13.00-14.15 uur

J6 Crea-club o.l.v. Ragnhild Tillema, activiteitenbegeleider en 
een andere vrijwilliger; voor alle leeftijden
Zie toelichting onder J2

J7 Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan (kinderen mogen de 
hapjes meenemen)
Een paar jaar geleden is een grote groep kinderen in de keu-
ken bezig geweest om allerlei lekkere hapjes te maken. Veel 
kinderen gaven toen aan het erg leuk gevonden te hebben 
en zoiets best nog eens te willen doen. Dit jaar heb je weer de 
kans! Onder leiding van Mascha de Haan worden er in de grote 
keuken de meest uiteenlopende lekkernijen klaar gemaakt. 
Jullie mogen de hapjes lekker meenemen naar huis. Zo kunnen 
jullie er thuis met elkaar lekker van smullen.
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Toelichting op workshops voor volwassenen

Na de lunch staan de workshops voor de volwassenen op het 
programma. Dit jaar heeft u de keuze uit vier verschillende 
workshops/activiteiten. 

Per persoon kunt u dit jaar slechts 1 workshop bijwonen; op het 
opgaveformulier kunt u uw keuze kenbaar maken en tevens 
een reservekeuze aangeven. Voor sommige workshops geldt 
een maximum aantal deelnemers om de workshop goed 
tot zijn recht te laten komen. De volgorde van binnenkomst 
bepaalt uw deelname. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te 
houden met uw wensen.

13.15-14.15 uur:

Workshop 1. Oudergespreksgroep voor ouders van kinderen 
met HME-MO o.l.v. drs. Sonja Deden en drs. Wieneke Zijlstra, 
GZ psychologen OLVG Amsterdam.
Beide psychologen werken in landelijk centrum voor de be-
handeling van HME-MO, het OLVG. Zij begeleiden met name 
kinderen met HME-MO als zij verblijven in het ziekenhuis. Maar 
daar hoeft het niet bij te blijven. U kunt ook vanuit de thuissitu-
atie een beroep op hen doen.
Ouders van kinderen met HME-MO lopen tegen uiteenlopende 
zaken aan die rechtstreeks te maken hebben met de HME-
MO van hun kind. Dat levert vaak vragen op: hoe gaat het op 
school, bij de gymnastiek, bij sport? Hoe verloopt de overgang 
van de basisschool naar de middelbare school? Hoe ervaart 
mijn kind zijn/haar uiterlijk, hoe verlopen de lichamelijke ont-
wikkelingen en niet onbelangrijk: hoe zijn de sociale contacten 
van mijn kind? Hoe gaan andere ouders met deze vragen om? 
Wat kun je doen? Wat betekent HME-MO voor mijn kind en hoe 
ga ik daar mee om?
Sonja en Wieneke zullen u als ouders met elkaar in gesprek la-
ten komen over al die zaken die u bezighouden. U bepaalt dus 
met elkaar de inhoud van deze gespreksgroep. 

Workshop 2 Littekenvorming en behandeling hiervan door 
dr. Robert C.J. Kanhai, plastisch chirurg en mevrouw Daniëlle 
Apeldoorn, huidtherapeut/dermatografe beiden verbonden 
aan het Medisch Centrum Alkmaar
Littekens zijn onvermijdelijk als gevolg van een operatie. Maar 
operaties zijn helaas regelmatig aan de orde bij kinderen en 
volwassenen met HME-MO. De één wat meer dan de ander, 
maar het zal zelden voorkomen dat iemand met HME-MO 
nooit wordt geopereerd. In het verleden werden er als gevolg 
van operaties soms erg lelijke littekens gevormd. Van die dikke 
strepen en ook nog met puntjes van de hechtingen. Gelukkig 
is er de laatste jaren al veel verbeterd door betere technieken 
van het hechten van de operatiewonden. Maar ook nu kan het 
voorkomen dat er iets misgaat. Er kan een ontsteking ontstaan 
en dat heeft meestal direct een negatieve invloed op de lit-

tekenvorming. Maar er zijn ook andere oorzaken waardoor litte-
kens soms niet echt mooi worden. Het belangrijkste is natuurlijk 
om te voorkomen dat er lelijke littekens ontstaan. Dr. Kanhai en 
mevrouw Apeldoorn zullen uitleggen welke invloeden dat zijn. 
Maar gelukkig zijn er tegenwoordig ook mogelijkheden om de 
littekens die niet mooi zijn geworden te verbeteren. De plasti-
sche chirurgie biedt daar mogelijkheden voor. Dr. Kanhai zal dit 
toelichten. Maar de huidtherapeut of anders genoemd de der-
matografe kan u ook helpen. Wat deze, vrij nieuwe, behandelaar 
te bieden heeft zal mevrouw Apeldoorn ons uitleggen. Naast 
het luisteren naar de informatie kunt u natuurlijk ook tijdens de 
workshop uw persoonlijke vragen stellen.

Workshop 3 Stand van zaken Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Wat zijn de wetswijzigingen en wat kunnen 
we verwachten? Door Wilja Brokking, kwaliteitsmedewerker 
Zorgloket te Venray en Jan de Lange, voorzitter Adviesraad 
Wmo te Son en Breugel 
Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) ingevoerd. Het doel van de wet is dat iedereen volwaar-
dig mee moet kunnen doen in onze samenleving. Hiervoor zijn 
zo weinig mogelijk spelregels landelijk afgesproken zodat er 
in de plaatselijke situatie per gemeente invulling gegeven kan 
worden aan deze doelstelling. Immers hoe dichter de hulpvra-
ger een mogelijke oplossing bij hem of haar in de buurt kan 
vinden, hoe beter dat is. Daarmee kan een oplossing op maat 
gegeven worden. Het klinkt allemaal mooi maar in de praktijk 
zijn er toch de nodige problemen ontstaan. Want de vraag is 
of mensen die hulp vragen wel altijd adequaat en op de juiste 
manier geholpen worden. Maar er komen nog meer verschui-
vingen aan. Zo zal de begeleiding vanuit de AWBZ ook overge-
heveld worden naar de Wmo. En daarmee is het nog niet klaar. 
De plannen om meer zaken richting de Wmo te schuiven zullen 
doorgaan. Immers naast de inhoudelijke doelstelling om de 
hulp zo dicht mogelijk bij de mensen in de buurt te beantwoor-
den is er ook een bezuinigingsdoelstelling. Bij overheveling 
wordt meteen een zogenaamde doelmatigheidskorting van 5% 
doorgevoerd. Daarnaast komen er door de vergrijzing steeds 
meer mensen die een beroep doen op de Wmo. Gemeenten 
zullen dus steeds meer met minder moeten doen.
Als HME-MO-patiënten kunnen wij ook in aanraking komen 
met de Wmo. Voor hulpmiddelen of andere ondersteuning 
die het ons mogelijk maakt om “mee te kunnen doen”. In deze 
workshop zullen Wilja en Jan, ieder vanuit hun deskundigheid 
op het gebied van de Wmo, informatie verstrekken over de 
stand van zaken van de Wmo. Er is ook volop gelegenheid tot 
het stellen van vragen.
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Workshop 4 Ontspanningstherapie door Marlies Gunneweg, fysiotherapeut en verbonden aan het Revalidatiecentrum de 
Tolbrug in Den Bosch
Tijdens deze workshop zal ingegaan worden op de Adem- en Ontspanningstherapie, kort gezegd AOT. Marlies Gunneweg gebruikt 
daarbij de methode Van Dixhoorn. Deze adem- en ontspanningstherapie bevordert langs natuurlijke weg een diep ontspannen 
van het hele lichaam en een makkelijke, vrije adembeweging. 
Bij een volledige adembeweging is het hele lichaam betrokken. Als men dit bewust wordt, brengt dit een duidelijke lichaams- en 
daarmee gevoelsgewaarwording met zich mee. 
De ademoefeningen zijn erop gericht deze bewustwording, en daarmee de ontspanning, zo gemakkelijk mogelijk te maken. Speci-
fi ek voor deze methode is dat er gebruik gemaakt wordt van de samenhang tussen de beweging van de wervelkolom en de adem. 
De Van Dixhoorn methode kenmerkt zich door eenvoudige, makkelijk toepasbare oefeningen en handgrepen, die de beweeglijk-
heid van de wervelkolom gunstig beïnvloeden en het ademen vergemakkelijken. Lichaamshouding, lichaamsbewustzijn, adem en 
mentale spanning verbeteren hierdoor. Door middel van deze oefeningen nemen spanning, adem- en stressklachten af, terwijl de 
stressbestendigheid merkbaar toeneemt.
Bij mensen met HME-MO is het bekend dat het ontspannen van het lichaam, door allerlei oorzaken, nog al moeizaam gaat. Marlies 
Gunneweg heeft deze methode al op een positieve manier toegepast bij iemand met HME-MO. Wellicht kunnen ook anderen die 
tijdens deze workshop kennismaken met deze therapie hun voordeel er mee doen.

Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen 
binnen het onderzoek bij HME-MO patiënten bij de afdeling 
Vasculaire Geneeskunde in het AMC. Onze dank gaat uit naar 
alle deelnemers, zowel mensen met HME-MO als familieleden 
die mee hebben gedaan aan dit onderzoek, dat voor sommi-
gen van u toch belastender bleek dan van tevoren verwacht. 
Het onderzoek waar wij ons de afgelopen jaren mee bezig 
hebben gehouden heeft echter nieuwe inzichten gegeven over 
de rol van mutaties in het gen EXT (de mutatie die HME-MO 
veroorzaakt)  in de glucosehuishouding en de vaatfunctie. Onze 
vraagstelling was of bij mensen met HME-MO de verandering 
in heparan sulfaat door de mutatie in het gen EXT-1 of EXT-2 
wellicht eff ect heeft op de glucosehuishouding en de vaatfunc-
tie. Hiervoor hebben we een test gedaan voor de kleinste vaten 
met een camera onder de tong en een test van een vat in de 
bovenarm dat we tijdelijk hebben dichtgedrukt (Flow Mediated 
Dilation of FMD). Daarna hebben we via een infuus glucose toe-
gediend gedurende 2 uur, waarbij we hebben gekeken hoeveel 
insuline er als reactie daarop uit de alvleesklier (pancreas) kon 
worden vrijgemaakt. Al met al een lange belastende dag die 

ons veel onderzoeksgegevens heeft opgeleverd.
Alle deelnemers van dit onderzoeksproject hebben inmiddels 
bericht gekregen over de resultaten en zijn van harte bedankt 
voor hun deelname aan het onderzoek. 

Resultaten
In totaal hebben 13 mensen met HME-MO en 13 controleper-
sonen meegedaan aan het onderzoek. Bij het onderzoek naar 
bloeddruk en vaatfunctie (FMD en microcirculatie) zijn er geen 
duidelijke verschillen gevonden tussen HME-MO patiënten en 
niet aangedane controles. Vooralsnog lijkt er dus geen ver-
hoogd hart- en vaatziekte risico bij HME-MO patiënten te zijn.

De gegevens over de glucosehuishouding zijn wel helder. De 
analyse van de groep laat zien dat HME-MO patiënten anders 
reageren op de eerste verhoging van glucose in het bloed dan 
de controle groep. Na het toedienen van glucose kwam er in de 
beginfase een kleinere hoeveelheid insuline vrij bij mensen met 
HME-MO dan bij de controle groep (zie fi guur). Daarnaast blijkt 
dat de reserve capaciteit van de alvleesklier (dwz de maximale 

Onderzoek naar glucosehuishouding en vaatfunctie bij 
HME-MO vanuit AMC
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Onderzoek

hoeveelheid insuline die geproduceerd kan worden) afgeno-
men is bij HME-MO patiënten.
Voor de normale gezondheidstoestand van HME-MO patiënten 
betekent dit niet dat zij zich meteen zorgen moeten maken 
dat zij de ziekte diabetes krijgen. Verder onderzoek zal moeten 
bezien wat dit voor iedere patiënt apart betekent.

Verdere onderzoeken
Deze resultaten komen overeen met onze hypothese dat 
heparan sulfaat een rol heeft bij glucose huishouding in het 
menselijk lichaam en hebben ons gestimuleerd om verder te 
gaan onderzoeken wat de oorzaak is van dit verschil. Hiervoor 
zijn in de tussentijd meerdere onderzoeksvoorstellen opge-
steld.  Uiteraard is ook nu de hulp van de patiëntenvereniging 
en haar leden zeer welkom. Aangezien de onderzochte groep 
HME-MO patiënten alsook de gevonden verschillen klein zijn, 
weten we niet  of deze onderzoeksuitkomsten betekenen of de 
kans op het krijgen van type 2 (ouderdoms) diabetes toegeno-
men is bij HME-MO patiënten. Om toekomstig onderzoek voor 
deelnemers zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zullen wij in 
de nabije toekomst in het OLVG  een speciaal hiervoor gestarte 
HME-MO diabetes poli openen, die gedaan zal worden door 
dr. Max Nieuwdorp, werkzaam in het AMC en OLVG als internist 
en gespecialiseerd in diabetes zorg. Alle HME-MO patiënten, 
inclusief diegene die reeds onder controle zijn in het OLVG bij 
de orthopaedie polikliniek van dr. Ham en dr. van der Zwan, zul-
len uitgenodigd worden om op dezelfde dag ook een bezoek 
aan deze polikliniek te brengen. Tijdens dit bezoek zullen een 
aantal internistische onderzoeken worden uitgevoerd.  We 
hopen zo met minder belasting een grotere groep mensen met 
HME-MO in kaart te kunnen brengen en een beter beeld van de 
patiëntengroep te krijgen. Ook op de website van de HME-MO 
Vereniging zal deze informatie te lezen zijn.

Conclusie
Na veel inspanning van deelnemers, onderzoekers en de HME-
MO Vereniging  is het gelukt om voor het eerst een kleine groep 
mensen met HME-MO te onderzoeken op glucosehuishouding 
en vaatfunctie en deze te vergelijken met een controlegroep. 
Onze onderzoeksgegevens tonen aan dat HME-MO patiënten 
geen afwijkingen in de vaatfunctie hebben, maar wel  een afwij-

kende glucosehuishouding (minder insuline uit de alvleesklier 
vrijmaken op een glucose verhoging). Deze gegevens zullen 
gebruikt worden voor een wetenschappelijke publicatie. 

Toekomst
In de tussentijd zijn wij hard bezig geweest om dit onderzoek 
een vervolg te kunnen geven. We zijn dan ook erg verheugd 
u mee te kunnen delen dat er geld en mankracht is verzameld 
om door te kunnen gaan met het onderzoek naar de effecten 
van mutaties bij mensen met HME-MO op de glucose huishou-
ding, om op te helderen wat de oorzaak is van de gevonden 
verschillen. Het onderzoek zal voortgezet worden door Sophie 
Bernelot Moens, arts-onderzoeker in het AMC. Zij zal samen met 
dr. Max Nieuwdorp, internist,  in het OLVG bij HME patiënten de 
betekenis van mutaties in EXT-1 en -2 op glucosehuishouding 
verder onderzoeken . De studie bij mensen zal bestaan uit een 
orale glucose tolerantie test (drinken van suikerwater), gecom-
bineerd met bloedafnames. Naast het onderzoek in het OLVG 
zal ook in het AMC verder onderzoek gedaan worden en daarbij 
zal o.a. beeldvorming (MRI scan) van de alvleesklier uitgevoerd 
worden. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname of informatie over de 
studie dan kunt u contact opnemen met 
s.j.bernelotmoens@amc.uva.nl of 020 5666612.

Informatie-dvd te koop
Alle leden hebben de HME-MO informatie-dvd ontvan-
gen. Nieuwe leden krijgen de dvd als welkomstgeschenk 
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 bankrekeningnummer 
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 informa-
tie-dvd thuis.
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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 Newsfl ash 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 fi nancieel afhankelijk van de contri-
buties en donaties en subsidies. Iedere fi nanciële 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 
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