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Van de redactie
Warm!

Het is begin november. Geen warme jas, dikke sjaal en muts, maar in korte broek 
en T-shirt in het zonnetje zitten… Vooruit, als het zonnetje weg is kan de korte 
broek direct vervangen worden door een lange en er kan een trui over het T-shirt, 
maar toch. Op de één of andere manier raakt je biologische klok er een beetje van 
slag door. Alsof er geen eind komt aan de zomer. Voordeel is wel dat er eindeloos 
buiten in de tuin gewerkt kan worden. En dat de verwarming nog niet aan hoeft. 
Maar soms geeft het wel een wat unheimisch gevoel. En zelfs een beetje heimwee 
naar koude herfst- en winterdagen. Warme chocolademelk bij de kachel en zo.

Het mooie weer zorgde er wel voor dat er zowel tijdens de kinderdag als tijdens 
de jongerendag uitgebreid genoten kon worden van de buitenactiviteiten. 
De kinderen in Toverland en de jongeren in Lathum (langs de IJssel). Op beide 
dagen waren er activiteiten voor adrenaline zoekers. Achtbanen in Toverland en 
flyboarden op een plas langs de IJssel. Wanneer u doorbladert komt u de verhalen 
vanzelf tegen.
Iets langer geleden hadden we tijdens de HME-MO dag ook al zulk mooi weer. 
Toen moest er zelfs voor de kinderactiviteiten een schaduwplek opgezocht 
worden omdat het anders veel te warm was. De dag kende een wat andere opzet 
dan gebruikelijk en hoe dat bevallen is leest u verderop. Er is natuurlijk al een 
nieuwe datum: zaterdag 15 juni 2019. U bent dan weer welkom op de vertrouwde 
locatie, de Mytylschool in Utrecht.

Veel tijd wordt er binnen de vereniging besteed aan alles wat er gebeurt rondom 
het onderzoek naar palovarotene van de firma Clementia. Tijdens de HME-MO dag 
heeft u van Stephanie Hoffmann van Clementia kunnen horen wat het doel van 
dit onderzoek is. In deze Newsflash praten we u bij over de laatste ontwikkelingen.

November is traditioneel ook de maand voor de HME-cafés. Ze bieden de 
gelegenheid om in een gezellige en lekker warme locatie met lotgenoten te 
praten over van alles en nog wat. Op het moment van dit schrijven zijn ze nog niet 
achter de rug, maar wanneer dit blad bij u in de bus valt wel. Wie weet hebben 
er deze keer wel avonden plaatsgevonden op een (verwarmd) terras. U kunt het 
lezen in de verslagen.

Ook dit keer laten we u weten wat er allemaal binnen het bestuur de revue 
gepasseerd is en houden we u op de hoogte van alle lopende onderzoeken. En er 
is een interview met iemand die velen van u waarschijnlijk in actie hebben gezien 
op tv. Ik verklap niet wie, maar hij deed mee met Hunted….
In de Kidsflash vanwege de warmte deze keer een recept voor ijs. Verder geeft Evi 
haar antwoorden op de vragen van ‘de pen’ en uiteraard is er ook iets leuks om te 
maken.

We wensen een ieder veel plezier bij het lezen!

Namens de redactie,
Anja Posthuma
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Eva de Waal (22) woont in Nijmegen en schrijft voor Newsflash 
over haar ervaringen hoe het is om HME-MO te hebben.

De klok is alweer bijna rond. Ik loop door mijn stad Nij-
megen en zie dat donkerrood ingepakte kerstcadeaus en 
kerstverlichting de hotels en straten van de stad versieren. 
Niet lang daarna open ik mijn mail en zie ik dat het vorig 
jaar december was dat ik mijn laatste blog voor HME-MO 
schreef. Dan blijkt maar weer: wat kan er een hoop veran-
deren.

Waar ik in mijn laatste blog nog schreef over vivre la belle vie à 
Aix vanaf september in Zuid-Frankrijk, sta ik op dit moment als 
docente Frans voor de klas op het Baudartius College in Zutp-
hen. Ik besloot nóg niet naar Zuid-Frankrijk te vertrekken. Ik wil 
liever mijn lesbevoegdheid halen. Niet al-
leen dat is namelijk mooi meegenomen, 
maar ook het feit dat ik zes maanden on-
derwijsvrijstelling van mijn master krijg 
zodra ik dat lesbevoegdheidspapiertje 
in de pocket heb. Nu dus zes maanden 
bikkelen op een middelbare school in 
een land waar het weer minder mooi is, 
om tijdens mijn master op eigen houtje 
La France te ontdekken.

Tijdens het lesgeven ben ik erachter ge-
komen dat je ontzettend zichtbaar bent. 
Leerlingen vormen jouw spiegel. Voel je 
je niet prettig, dan hoor je dat van ze. Zit 
je goed in je vel en sta je op je paasbest 
voor de klas, dan complimenteren ze 

jou vanwege jouw amazing look. Heb je littekens op je benen 
en draag je op dat moment een jurkje, dan kan je ook daar een 
reactie op verwachten.
Dat was in eerste instantie even slikken. Tijdens eerdere stages 
in de journalistieke wereld, heb ik dit nooit zo ervaren. Daar leeft 
iedereen meer als individu. Nadat ik de vraag van de leerling 
even liet bezinken, besloot ik te antwoorden dat ik geopereerd 
ben en daardoor die jaap op mijn been heb. Ik heb met mezelf 
afgesproken dat leerlingen niet hoeven te weten dat ik de bot-
ziekte HME-MO heb. Dat is te privé.
Later merkte ook mijn stagebegeleidster mijn litteken op. Aan 
haar heb ik wel het hele verhaal verteld, aangezien dit ook 
consequenties kan hebben voor mijn stage. Ik moet binnenkort 
namelijk weer naar dokter Ham, en wie weet valt deze controle-
afspraak wel op één van mijn stagedagen.

Zo kan er op persoonlijk gebied het een 
en ander veranderen. Gelukkig is mijn 
gezondheid de laatste maanden wel 
stabiel gebleven. Daar waar ik klachten 
had (rug, ringvinger en rechterknie), 
heb ik ze nog steeds. Nieuwe pijn-
punten zijn er niet bijgekomen. Meer 
of minder pijn, mijn botziekte blijft 
dagelijks zichtbaar. Gelukkig wordt dit 
de komende tijd minder doordat de 
winterdagen eraan gaan komen. Hup, 
de jurkjes de kast in en coltruien tevoor-
schijn toveren!

Eva de Waal

Zichtbaar

Column Eva
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Nieuws van het bestuur
Ledenaantal
We zijn blij dat er nog steeds mensen zijn die zich aanmelden 
als lid van de vereniging. De teller staat inmiddels op 282 leden 
en 23 donateurs.
Helaas merken we ook elk jaar weer dat er mensen zijn die om 
de één of andere reden hun contributie niet (kunnen) betalen. 
Na het versturen van herinneringen en een aanmaning moeten 
we dan toch besluiten om deze mensen uit te schrijven als lid 
van de vereniging. Dat doen we liever niet, dus mocht er een 
probleem zijn met het betalen van de contributie neem dan 
alstublieft contact op met de penningmeester. In de meeste 
gevallen is er een passende oplossing te vinden!

Giften
Ook dit jaar besloot de familie Haasnoot naast hun contributie 
een extra bedrag van 125 euro naar de HME-MO Vereniging 
over te maken. Daar zijn we heel erg blij mee. Onze hartelijke 
dank hiervoor!

Publicaties
Afgelopen mei werden we benaderd door de Pulse Media 
Group. Zij geven halfjaarlijks een bijlage uit over gezondheids-
zorg. Deze wordt verspreid bij o.a. de Volkskrant en Trouw, maar 
ook bij het tijdschrift ‘Arts en Auto’. Ze wilden in hun volgende 
uitgave graag een artikel plaatsen over HME-MO. Omdat dit een 
kans bood om HME-MO breed onder de aandacht te brengen, 
hebben we daar van harte aan meegewerkt. Onze voorzitter 
(Jan de Lange), een lid van de vereniging (Sonja v.d. Veen) 
en een orthopedisch chirurg (dr. John Ham) zijn uitgebreid 
geïnterviewd. Waarschijnlijk heeft een aantal van u de bijlage 
bij de eigen krant in de brievenbus gehad. En anders heeft u er 
via Twitter of Facebook kennis van kunnen nemen. Het is ook 
geplaatst in de digitale Gezondheidsgids (https://www.mijnge-
zondheidsgids.nl/). Uit de reacties bleek dat veel mensen het 
gelezen hebben en ook gebruikt om mensen in hun eigen om-
geving uit te leggen wat het hebben van HME-MO betekent. 

Samenstelling kerngroep
Binnen de kerngroep was nog steeds een vacature voor iemand 
die het jongerenbeleid vorm wil geven. We hebben Irene Lau-
renssen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Daar 
zijn we heel blij mee. 

HME-MO dag
We kunnen terugkijken op een geslaagde landelijke dag. Het 
weer werkte mee zodat de kinderactiviteiten lekker buiten 
konden plaatsvinden. Ook de nieuwe opzet voldeed over het 
algemeen goed. De verslagen van alle activiteiten kunt u ver-
derop lezen. Ondertussen wordt er achter de schermen alweer 
hard gewerkt aan de inhoud van de komende dag op 15 juni 
2019. U bent daar (weer) van harte welkom!

Dankwoordje
De organisatie van de HME-MO dag kan niet zonder vrij-
willigers. Jaren achtereen hebben Wil en Dick v.d. Burg zich 
ingezet voor allerlei praktische zaken tijdens de HME-MO 
dag. Catering, stoelen sjouwen, niets was hen teveel. Voor-
dat we overgingen op het laten verzorgen van de lunch 
zijn er heel veel broodjes door hen besmeerd en belegd! 
Maar na al deze jaren hebben ze er nu een punt achter 
gezet. Ze vonden het tijd voor een ‘jongere’ generatie. We 
zijn hen heel dankbaar voor alle tijd die ze eraan besteed 
hebben en de energie en het enthousiasme waarmee ze 
altijd hun werkzaamheden hebben verricht. En we hopen 
hen natuurlijk ook in de toekomst op de landelijke dagen 
te blijven zien, maar dan ‘gewoon’ als deelnemers.

Financiën
Op het moment van dit schrijven hebben we nog geen officieel 
bericht gehad over de toekenning van de subsidie voor 2019. 
Omdat er een nieuw subsidiekader is duurt het verwerken van 
alle aanvragen langer dan normaal. We gaan ervan uit dat onze 
aanvraag gewoon goedgekeurd wordt.
Een onderdeel van de aanvraag bestaat uit het aanvragen van 
subsidie voor het uitbesteden van administratieve zaken en 
backoffice aan een aparte organisatie. Deze mogelijkheid wordt 
voor het eerst geboden en we hebben besloten om daarvan 
gebruik te gaan maken. Mits de subsidieaanvraag goedgekeurd 
wordt. Het geeft het bestuur de mogelijkheid om meer tijd te 
besteden aan belangenbehartiging, het organiseren van activi-
teiten voor u als leden en onderzoek en ontwikkeling.
De organisatie die we in eerste instantie hebben uitgekozen als 
onze backoffice-organisatie is MEO. Zij zullen onze leden- en 
financiële administratie verzorgen en de telefoon, e-mails en 
post als backoffice aannemen. Dat doen ze voor een groot deel 
met jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij 
het veroveren van een plekje op de arbeidsmarkt. De eerste 
kennismaking geweest in Haarlem was positief. Inmiddels zijn 
er twee aparte gesprekken gevoerd. Eén voor de overgang 
van de ledenadministratie en het andere gesprek betreft de 
overgang van de financiële administratie. Er volgen nog meer 
gesprekken. Tot nu toe zijn we erg tevreden over de samenwer-
king.

HME-MO Expertisecentrum 
OLVG
Zowel met de kinderafdeling als met de orthopedie volwasse-
nen van het OLVG is er het afgelopen halfjaar overleg geweest. 
Aan de orde was o.a. onze zorg over de lange wachtlijsten voor 
zowel poliafspraken als operaties. Gelukkig is er uitbreiding van 
de capaciteit gekomen, voor zowel operaties als het spreekuur. 
Daarom zijn de wachtlijsten gelukkig weer een stuk korter ge-
worden. Alleen de operaties aan het kuitbeenkopje blijven een 
probleem vanwege de combinatie met dr. Kanhai in Alkmaar. 
Sowieso zijn operaties waarbij twee chirurgen aanwezig moe-
ten zijn lastiger te plannen omdat er dan 2 operatieschema’s 
gecombineerd moeten worden. Dat blijft ingewikkeld en kost 
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dus meer tijd. Wat ook meespeelt is het (landelijk) tekort aan OK personeel en ander gespecialiseerd personeel. 
Verder is er gesproken over meer aandacht voor pijn bij kinderen buiten operaties om. Er wordt op dit moment onderzocht welke 
bijdrage de pijnpolikliniek hieraan kan leveren.
Op de polikliniek Orthopedie komen ook kinderen met HME-MO. Zij gaan lang niet allemaal naar de aparte kinderpolikliniek. 
Maar de wachtkamer/hal is niet ingericht voor kinderen. Er is door ons voorgesteld om hier wat aan te doen met bijvoorbeeld wat 
kinderspeelgoed. Om dit mogelijk te maken kunnen wij als HME-MO Vereniging proberen hiervoor sponsering te vinden. Nu wordt 
eerst onderzocht wat mogelijk is binnen het beleid van de polikliniek.
Er wordt ook gekeken of het mogelijk is om volwassenen die geopereerd moeten worden alleen voor een opnamegesprek terug 
te laten komen wanneer ze dat zelf willen. Een aantal praktische zaken zou ook gelijk bij het besluit tot operatie geregeld kunnen 
worden. Zoals het noteren van het reanimatiebeleid en het uitreiken van de zogenaamde was-set. Er wordt nog onderzocht hoe 
dit opnamegesprek mogelijk is via een spreek/beeld verbinding.
 

Medicijnontwikkeling door Clementia
Bij het opzetten van het onderzoek/trial met Palovarotene bij kinderen in het OLVG is ook een aantal stappen gezet. U treft de 
verslagen van de inleidingen van Clementia en het OLVG die gehouden zijn op onze landelijke dag, aan bij alle verslagen in deze 
Newsflash. 
In de rubriek Onderzoek en Ontwikkeling kunt u de laatste stand van zaken lezen.

Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP)
Bij dit samenwerkingsverband zijn inmiddels zestien organisaties aangesloten waaronder de HME-MO Vereniging Nederland. Het 
SWP is sinds begin 2018 een vereniging. Hiervoor hebben we de statuten vastgesteld, en een beleidsplan en een begroting opge-
steld.

Pijn Alliantie in Nederland (PA!N)
PA!N is opgericht per 1 april 2017 en bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepsgroepen van behandelaars en verpleegkun-
digen en afgevaardigden namens het SWP. Eén van de aandachtspunten is onderwijs. Men inventariseert wat er is aan educatie-
trajecten en nascholing op grond van de diverse disciplines. We kunnen geen opleiding geneeskunde veranderen, maar wel iets 
betekenen op het gebied van bijscholing. Daarnaast is de ontwikkeling van een eigen website actueel: een werkgroep is hiermee 
bezig samen met een extern bureau. De sitestructuur en inhoud zijn in principe klaar. 

Chronische pijn bij kinderen
Op initiatief van Mirjam Jansen op de Haar, kerngroeplid van onze HME-MO Vereniging, is aandacht gevraagd voor kinderen en 
pijn. In de laatste vergadering van het samenwerkingsverband was zij ook aanwezig. Daar is besloten om aan pijn bij kinderen 
meer aandacht te gaan geven binnen de SWP. Er is nauwelijks beleid voor kinderen met pijn. De pijnpoliklinieken hebben vooral 
beleid voor volwassenen. En als er al wat meer gedaan wordt voor kinderen zijn dat afgeleiden van het beleid voor volwassenen.  
Er is een aparte werkgroep opgezet, waar natuurlijk ook Mirjam deel van uitmaakt. We zijn erg benieuwd naar de resultaten.

Cursus Sterk met pijn 
‘Sterk met pijn’ is een zelfmanagementcursus van 10 bijeenkomsten inclusief een partner- en een terugkombijeenkomst. De cursus 
is bedoeld voor de achterban van de lidorganisaties, dus ook voor onze leden, maar ook toegankelijk voor geïnteresseerden die 
vervolgens wel eerst lid moeten worden. In september zijn vier cursussen daadwerkelijk gestart en enthousiast ontvangen! Eentje 
is gecanceld wegens onvoldoende belangstelling. De tweede ronde van de opleiding tot cursusbegeleiders start in het voorjaar 
van 2019. De aankondiging en voorbereiding daarvan beginnen dit najaar. 

Website & social media
Meer informatie over allerlei onderwerpen en evenementen die te maken hebben met chronische pijn vindt u op de website van 
SWP: https://www.pijnpatientennaar1stem.nl/
En de SWP is ook te vinden op Twitter en Facebook.

Het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland,
Wim van Dijke, David Huijbregts, Jan de Lange, Marion Post, Anja Posthuma, Artur Widera
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Vijf vragen over …
In de rubriek “5 vragen over” laten we specialisten aan het woord over technieken die relevant kun-
nen zijn voor HME-MO patiënten.

Vijf vragen over Medical Taping 
aan Ilse Sierink, algemeen en kinderfysiotherapeut bij Fysiotherapie en Training Coevorden

1. Wat is Medical Taping?
Medical Taping is een vorm van tapen om lichamelijke problemen te verhelpen en te voorkomen. De 
basis van het Medical Taping concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Het wordt de 
laatste jaren echter steeds vaker gebruikt binnen de fysiotherapie.
De tape is gemaakt van elas-

tisch materiaal en wordt gebruikt om bijv. slappe spieren 
weer op spanning brengen of gespannen spieren juist 
te laten ontspannen. Genezingsprocessen kun je met 
tape beïnvloeden en zwellingen sneller doen afnemen, 
maar ook gewrichten kun je met de tape ondersteunen. 
Verder wordt Medical Taping ook weleens gebruikt als je 
houdingsproblemen hebt. Het principe van het Medical 
Taping concept is: activeren in plaats van fixeren, met 
daarbij behoud van de volledige functionaliteit van de 
spieren.

2. Vermindert Medical Taping pijnklachten?
Ja, door Medical Taping toe te passen ontstaat een 
onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcir-
culatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk 
op de pijnreceptoren neemt af en de pijn vermindert 
direct. Naast pijnvermindering is het stimuleren van het 
zelf genezend vermogen van het lichaam meestal het 
hoofddoel.

3. Is Medical Taping in te zetten bij HME-MO pati-
enten?
Medical Taping is zeker in te zetten in een behandeling 
bij HME-MO-patiënten. Vergroeiingen kunnen niet be-
handeld worden, echter pijnklachten vanuit de spieren 
kunnen verminderd worden. Tevens kun je de houding 
verbeteren. Medical Taping wordt al ingezet bij hele 
jonge kinderen. Richtlijn daarbij is dat het kind zelf moet 
kunnen aangeven of de tape prettig is.

4. Zijn er nadelige gevolgen van Medical Taping?
Er zijn geen nadelige gevolgen van Medical Taping, 
mits de tape correct en op de juiste wijze wordt aange-
bracht door een opgeleide therapeut of sportmasseur. Men dient te zijn opgeleid in Medical Taping. Het goed aanleggen qua plek, 
richting en hoeveelheid rek komt heel precies en is afhankelijk van het doel. Verkeerd tapen kan tot gevolg hebben dat de persoon 
misselijk wordt, de verharde spieren nog meer spanning gaan opbouwen of een te trainen spier alsmaar slapper wordt. Bij koorts, 
een beschadigde huid en trombose is het onverstandig te gaan tapen. Bij kinderen moet er voorzichtig worden omgegaan met 
het tapen van de wervelkolom, en bij zwangerschap is het oppassen in het gebied van wervelkolom/bekken.

5. Waar kan ik terecht voor Medical Taping?
Laat het tapen altijd over aan een professioneel behandelaar (fysio-, oefen- en lymfetherapeut). Bij de juiste toepassing ervaart de 
patiënt gedurende de behandeling direct verschil.

Mirjam Jansen Op de Haar
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Vraagbaak

1. Mijn kind met HME-MO van 10 jaar heeft regelmatig pijn. Nu 
geven we haar al wel paracetamol maar dat helpt ook niet altijd. 
Ergens heb ik gelezen over het gebruik van de TENS bij pijn bij 
volwassenen. Zou dat iets zijn voor kinderen met pijn?
Het is een logische gedachte om de TENS ook te kunnen gebruiken 
voor kinderen met pijn. Nu is daar niet veel ervaring mee bij kinde-
ren. In de geneeskunde is de toepassing van elektrische stimulatie 
reeds lang bekend. Een Transcutaneous Electric Nerve Stimulation 
(TENS) zorgt voor een regulering van de pijnprikkels. Het toedienen 
van TENS is eigenlijk erg eenvoudig en heeft geen bijverschijnselen. 
Maar het gebruik ervan moet geleerd worden. Deskundige instruc-
tie en begeleiding is noodzakelijk. Dit kan gedaan worden door een 
fysiotherapeut of een pijnpolikliniek. Het is zeker een idee om dit 
eens met uw specialist te bespreken. Maar mocht u met uw kind 
een fysiotherapeut bezoeken dan kunt u hem/haar ook raadplegen. 
Verder kunnen de pijnpoliklinieken u wellicht helpen. Aanvraag van 
een TENS kan via de zorgverzekering. Vaak wordt eerst een testap-
paraat uitgeprobeerd.

2. Mijn dochter met HME-MO gaat naar de middelbare school 
en dat is een heel eind fietsen. Van huis naar school 13 km. Maar 
ze moet ook nog terug diezelfde dag. Dat is voor haar gewoon 
veel te zwaar. Natuurlijk brengen en halen wij haar wanneer het 
maar even kan met de auto. Maar wij dachten dat een fiets met 
elektrische ondersteuning misschien een oplossing is. Is het 
mogelijk om zo’n fiets via de gemeente aan te vragen?
Het is begrijpelijk erg zwaar voor jullie dochter. Bij een kind met 
HME-MO met diverse osteochondromen en regelmatige operaties is 
de beweegbaarheid vaak belemmerd en daardoor is de belastbaar-
heid minder. Het fietsen zonder ondersteuning is daarom een hele 
opgave.
Zo’n aanvraag kunt u doen via de gemeente. Nu is het probleem 
dat elke gemeente haar eigen regelingen heeft in het kader van de 
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Na de aanvraag zal 

de Wmo-consulent in de regel een zgn. keukentafelgesprek met u 
voeren. Het is belangrijk om hier een onafhankelijke cliëntonder-
steuner bij te vragen. Uw gemeente is verplicht dit aan te bieden. 
Ook belangrijk is dat u informatie over HME-MO beschikbaar heeft 
voor de gemeente. In ieder geval een informatiefolder maar ook 
andere info. Daarna zal er een beslissing genomen worden over 
de verstrekking van een fiets met elektrische ondersteuning. Het is 
bekend dat er gemeenten zijn die zo’n fiets verstrekken. Veel succes.

3. Ik ben inmiddels 22 jaar en heb al mijn hele leven HME-MO. 
Ook ben ik al diverse keren geopereerd. Maar nu is geconsta-
teerd dat ik een osteochondroom aan een rib heb die naar bin-
nen toe groeit. Dat is toch wel gevaarlijk volgens de orthopeed 
omdat die de long zou kunnen beschadigen. Maar het is ook 
best een ingewikkelde operatie begreep ik. Hebben jullie wat 
meer informatie hierover?
Een vervelende situatie voor je. Zeker belangrijk dat dit oste-
ochondroom verwijderd wordt. Deze operatie zal de orthopedisch 
chirurg in de regel samen met een thoraxchirurg uitvoeren. Want tij-
dens de operatie zal de long aan de zijde waar het osteochondroom 
zit moeten worden ingeklapt (pneumothorax). Hierdoor ontstaat 
er ruimte om het osteochondroom te verwijderen. Deze operatie 
wordt steeds meer via een kijkoperatie uitgevoerd. Soms is het nodig 
dat een stukje van de rib mee verwijderd wordt. Tijdens de operatie 
zal er ook een pleuradrain geplaatst worden nadat de long weer is 
uitgeklapt. Dit is een dun slangetje waarmee het teveel aan lucht 
en/of vocht weggehaald wordt uit de pleuraholte. Met pleuraholte 
bedoelen we de ruimte tussen het longvlies en borstvlies. Kortom, 
het is best een ingewikkelde en moeilijke operatie. Daarom is het 
goed om deze operatie goed voor te bereiden met de orthopedisch 
chirurg.  Voor de duidelijkheid; bij osteochondromen op de ribben 
die naar buiten toe groeien en verwijderd moeten worden, is de me-
thode met inklappen van long normaal gesproken niet aan de orde.

Naast medische vragen kunnen er ook andere vragen aan de orde komen. Wanneer de antwoorden op zulke vragen ook voor 
anderen interessant zijn, worden ze eveneens in deze rubriek geplaatst. Uw vragen worden voorgelegd aan een van de bij ons 
bekende deskundigen, zoals leden van onze Medisch Advies Raad. Maar eventueel ook aan anderen. De vragen worden in 
algemene zin beantwoord. Voor specifieke, persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw behandelend arts, therapeut of andere 
deskundige. Hebt u ook vragen voor deze rubriek, dan kunt u die stellen via ons secretariaat.

Verpleegkundig specialist HME-MO
De nurse practitioner/verpleegkundig specialist voor HME-MO-patiënten in het OLVG, Annabet Groe-
neveld, houdt elke donderdagmorgen van 11 tot 12 uur telefonisch spreekuur. U kunt bij haar terecht 
voor problemen die u tegenkomt met HME-MO en met de organisatorische problemen.
Ze is te bereiken via de polikliniek orthopedie tel. 020-510 88 84 en vraag naar Annabet Groeneveld. 
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Onderzoek
Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO
In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire 
Multiple Exostosen – Multiple Osteochondromen. U wordt op de hoogte gebracht vanuit de verschillende centra of van andere 
ontwikkelingen elders. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met jandelange@hme-mo.nl

Onderzoek naar een medicijn voor HME-MO, hoe staat het er mee in Nederland?
Het zal u niet ontgaan zijn dat er een ontwikkeling gaande is waarbij onderzoek gedaan wordt naar het medicijn Palovarotene. 
Daarmee wil men bereiken dat in de kinderleeftijd geen osteochondromen ontstaan of in een zeer milde vorm. Het farmaceutisch 
bedrijf Clementia uit Canada leidt dit onderzoek en is de producent van dit medicijn. Het onderzoek wordt genoemd: MO-Ped 
(Multiple Osteochondromen in Pediatrie)

Als HME-MO Vereniging worden we uitgebreid geïnformeerd door Clementia en twee vertegenwoordigers van de vereniging 
hebben zitting in het internationale Advies Panel van mensen met HME-MO en relaties van Clementia. 

Sinds begin dit jaar zijn er contacten tussen Clementia en het OLVG om te komen tot het uitvoeren van dit onderzoek (Trial fase 2 
medicijn studie) in het HME-MO Expertisecentrum OLVG. Voor de stand van zaken zie hieronder.

MO-Ped in OLVG – update november 2018

De afgelopen maanden is het onderzoeksteam 
van de afdeling Orthopedie van OLVG druk be-
zig geweest om de uitvoering van het MO-Ped 
onderzoek mogelijk te maken. Er zijn namelijk 
wel zeven verschillende ziekenhuisafdelingen 
bij dit onderzoek betrokken. Alle afdelingen zijn akkoord, zodat 
we nu aan de praktische realisatie kunnen werken. We willen 
de metingen bij de verschillende afdelingen zoveel mogelijk op 
dezelfde dag en met weinig wachttijd plannen. De komende 
periode gaan we kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Verder wachten we nog op het eindoordeel van de Medisch 
Ethische ToetsingsCommissie (METC). Deze commissie weegt 
het wetenschappelijk belang van het onderzoek af tegen de 
belasting en het risico voor de patiënt en de ouders/verzorgers. 
Nadat er toestemming van de METC is, moet het onderzoek 
nog lokaal in het OLVG getoetst worden. Daarbij wordt gekeken 
of er goede afspraken zijn gemaakt met het farmaceutische be-
drijf en met de verschillende afdelingen die mee moeten doen. 
Als deze procedures afgerond zijn en ook alle praktische zaken 
op orde zijn, kan er gestart worden met het onderzoek.  Naar 
verwachting zal dit begin 2019 gebeuren.

Marieke van Wier, onderzoekscoördinator Orthopedie OLVG en
Arnard van der Zwan, (kinder)orthopedisch chirurg, verantwoorde-
lijk specialist t.b.v. MO-Ped OLVG

Stand van zaken beschikbare informatie MO-Ped
Als HME-MO Vereniging hebben wij drie deelnemersinformatie-
brieven ter beoordeling ontvangen van het onderzoeksbureau 
dat namens Clementia in het OLVG bezig is met de ontwikke-
ling van het onderzoek aldaar. Het ging om een informatiebrief 
voor 6 t/m 11 jaar, 12 t/m 14 jaar en ouders. Ons commentaar 

hebben we kenbaar gemaakt bij het onder-
zoeksbureau. Voor ons geldt dat deze brieven 
zo duidelijk mogelijk moeten zijn. Ze moeten 
precies aangeven wat te verwachten is en 
wat de consequenties zijn van het meedoen 
met dit MO-Ped. Daarbij is zorgvuldigheid erg 
belangrijk.

Clementia
Het farmaceutisch bedrijf Clementia dat dit medicijn, Palovaro-
tene, wil onderzoeken bij kinderen met HME-MO informeert 
ons ook regelmatig over de stand van zaken.
Inmiddels zijn er, elders op de wereld, al diverse kinderen met 
HME-MO gestart met de MO-Ped trial. Op zes locaties in de 
VS doen al 29 kinderen mee. Verder zijn in Japan en in Canada 
klinische centra geactiveerd.
Door Clementia is een aparte website gelanceerd voor MO-pa-
tiënten. Het adres van deze site is: https://mopedtrial.com/ of 
www.mopedtrial.com Daarmee hoopt Clementia meer achter-
grond informatie te geven over het onderzoek. Maar ook willen 
zij daarmee HME-MO patiënten helpen het proces te leren 
begrijpen. Naast informatie over de ziekte wordt uitgebreid uit-
gelegd wat de fases zijn in het onderzoek. Dat wordt ook helder 
schematisch weergegeven. 

Info over FOP onderzoek
Verder wilde Clementia informatie met ons delen over het 
onderzoek bij patiënten met FOP (Fibrodysplasia Ossificans 
Progressiva) die ook met Palovarotene worden behandeld. De 
Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) is overeen-
gekomen dat de beschikbare fase 2-gegevens van de FOP-Trial 
met Palovarotene de indiening van een nieuwe medicijnaan-
vraag (NDA) in de VS zouden ondersteunen voor episodische 
behandeling voor de preventie bij FOP. Daarover is een persbe-
richt verschenen in Amerika.
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Onderzoek
Het opzetten van het klinisch ontwikkelingsprogramma voor Palovarotene voor MO is één van de belangrijkste prioriteiten van 
Clementia. 

Eind november hebben 2 vertegenwoordigers van de vereniging overleg gehad met mensen van Clementia. Dit gebeurt regelma-
tig. Daarmee houdt Clementia ons op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen wij vervolgens onze leden informeren. 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die altijd stellen via info@hme-mo.nl

Laatste nieuws: op vrijdag 23 november jl. is de Medisch Ethische ToetsingsCommissie akkoord gegaan met de MO-Ped trial/onder-
zoek. Dat is een grote stap in het proces. Nu rest nog een laatste toestemming en dat is dat de Raad van Bestuur van het OLVG nog 
akkoord moet gaan met het onderzoek in het OLVG.
We houden u op de hoogte.

Het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland

LUMC, onderzoek op afdeling Pathologie
Leids UMC is het Expertisecentrum voor 
Bot- en Wekedelen-tumoren

Binnen de afdeling Pathologie van het Leids 
Universitair Medisch Centrum zijn we er inmid-
dels in geslaagd om iPS cellen te maken van een patiënt met 
Multipele Osteochondromen. Een iPS cel is een gespecialiseer-
de volwassen cel die via kunstmatige herprogrammering weer 
pluripotent wordt. Deze pluripotente cellen kunnen uitgroeien 
tot alle typen lichaamscellen. Dit is nodig om het effect van de 
EXT-mutatie (die verantwoordelijk is voor het krijgen van HME-
MO) in meer detail te kunnen bestuderen. We doen dit samen 
met Dr. Cathy Merry van de universiteit van Nottingham. 
De cellen van een volwassen mens zijn in principe volledig 
gedifferentieerd, bijvoorbeeld naar bot of spier of huid. Deze 
cellen kunnen zich niet meer omvormen tot andere celtypes. 
Met de nieuwste technieken is het mogelijk deze gedifferen-
tieerde huidcellen van een volwassen mens te herprogram-
meren tot cellen die weer in staat zijn om uitgebreid te delen 
en te differentiëren naar verschillende weefseltypes. Deze EXT 
gemuteerde iPS cellen zijn onbeperkt beschikbaar en daar-
mee heel geschikt om te manipuleren om zo het effect van 
de EXT-mutatie in detail te bestuderen. Dit onderzoek zal met 
name in Nottingham worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk 
om hiermee in het lab te onderzoeken welke factoren ervoor 
zorgen dat deze cellen kwaadaardig worden. Dat laatste is waar 
mijn groep in het LUMC zich de komende jaren mee bezig zal 
houden.

Prof. dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog. Hoogleraar afdeling Patho-
logie, Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden en lid van onze 
Medisch Advies Raad.

LUMC-onderzoek nieren bij mensen met 
HME-MO
In het Leids Universitair Medisch Centrum is 
onderzoek gedaan naar het filter in de nieren 
bij mensen met HME-MO. Hier hebben onder 
andere zo’n twintig leden van de HME-MO 

vereniging aan meegedaan. 

De filterfunctie van de nier hebben we onderzocht door te 
kijken in de urine. Hier konden wij zien of bepaalde eiwitten 
die normaal door het filter worden tegengehouden toch in 
de urine terecht waren gekomen. Dit is te vergelijken met een 
koffiefilter waar net een beetje gruis doorheen kan. Wij hebben 
hierin geen verschil gevonden tussen mensen met HME-MO en 
zonder HME-MO.
De bloedvaten hebben we onderzocht door met een kleine 
camera de kleine bloedvaatjes onder de tong te filmen. Deze 
techniek wordt wel meer gebruikt om de binnenwand van 
bloedvaten te onderzoeken. Ook hierbij zagen we geen verschil 
tussen mensen met- en zonder HME-MO. 
Samengevat hebben we in dit onderzoek geen verschil gezien 
in filterfunctie van de nier en de binnenwand van de bloed-
vaten tussen mensen met- en mensen zonder HME-MO. Ook 
hebben wij geen verband gezien tussen nierziekten en het 
hebben (gehad) van een osteochondroom. Dat houdt in dat er 
dus geen verhoogd risico is op het hebben van een nierziekte 
bij HME-MO. Wel is het belangrijk om te vertellen dat u HME-
MO hebt als u ooit bij een nefroloog (nierdokter) zou komen.

We hebben namelijk nog een aanvullend experiment uitge-
voerd. Naast de eerdere metingen hebben we ook nog een 
analyse uitgevoerd op materiaal van nierbiopten die in het ver-
leden ooit zijn afgenomen van mensen die ook osteochondro-
men hebben gehad. Dat is nogal bewerkelijk, dus daarom 
duurde het wat langer. 
Alles is nu gereed. Alle resultaten zullen samen verwerkt wor-
den in het afsluitend wetenschappelijk artikel dat ik nu aan het 
schrijven ben.

Drs. Ramzi Khalil, promovendus LUMC, Afdeling Pathologie
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Onderzoek
Universiteit Antwerpen Afdeling Medische Genetica
In Antwerpen wordt door prof. dr. Wim Wuyts samengewerkt 
met de onderzoekers uit het OLVG. Dat betreft het onderzoek 
naar de relatie tussen de mutatie in het DNA met de uiterlijke 
kenmerken van HME-MO (genotype met fenotype). Zie onder 
OLVG onder ‘Onderzoek betreffende genotype-fenotype’.

Prof. dr. Wim Wuyts, Centrum Medische Genetica, Universiteit /Uni-
versitair Ziekenhuis Antwerpen. Lid van onze Medisch Advies Raad

Universiteit Maastricht vakgroep  
Revalidatiegeneeskunde
Prof. dr. Rob Smeets van het UMCM is met dr. John Ham, drs. 
Ihsan Amajjar (arts-onderzoeker) en andere onderzoekers van 
het OLVG betrokken bij het onderzoek naar de gevolgen van 
HME-MO. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre het 
onderzoek uit 2005 (HME-MO en de gevolgen hiervan in Neder-
land, Ham/de Lange) als basis nog meer data heeft opgeleverd 
die alsnog verwerkt kunnen worden. Dit sluit aan bij de wens 
van leden die deze onderzoeksvraag hebben ingediend. Zie 
verder onder OLVG ‘Hereditaire Multipele Exostosen / Multiple 
Osteochondromen en de alledaagse problemen’.

Prof. dr. Rob Smeets heeft inmiddels een nieuwe werkplek. 
Naast de twee en een halve dag UMC Maastricht gaat hij wer-
ken bij een nieuwe kliniek. Dat is het CIR in Eindhoven. CIR heeft 
inmiddels vijf pijnklinieken en bestaat al dertig jaar. In Eindho-
ven wordt een nieuwe kliniek geopend. Er is een specialistische 
pijnbehandeling ontwikkeld die ook in Eindhoven geboden zal 
worden. Daarnaast zal Rob ook een onderzoektraject starten.

Belangrijk om te weten is dat Rob Smeets wel beschikbaar 
blijft voor HME-MO patiënten. Regelmatig worden er HME-ers 
verwezen naar hem. Met name HME-MO patiënten die ouder 
worden en problemen ondervinden kunnen bij hem terecht. In 
de nieuwe CIR kliniek kan hij dit blijven doen.

Namens Prof. dr. Rob Smeets Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 
UMC Maastricht en verbonden als revalidatiearts bij CIR Kliniek 
Eindhoven. Lid van onze Medisch Advies Raad

OLVG Amsterdam, HME-MO Expertisecentrum
Er lopen nog een aantal onderzoeken waarover in de vorige 
Newsflash al is gesproken. Dat betreft:
- Onderzoek naar Osteochondromen ter plaatse van het 

kuitbeenkopje door drs. Chantal Welsink, arts-onderzoeker
- Onderzoek naar Onderarmdeformiteiten door drs. Mark 

Flipsen, orthopedisch chirurg i.o.
- Onderzoek naar Total Body (TB) MRI bij HME-MO door dr. 

Henk-Jan van der Woude, radioloog van de afdeling Radio-
logie 

- Onderzoek naar relaties tussen genotype (vorm van muta-
tie) en de fenotype (verschijnselen zoals deformaties) loopt 
nog steeds. Hieraan werken verschillende onderzoekers 
zoals dr. Arnard van der Zwan, orthopedisch chirurg OLVG, 
prof. Wim Wuyts, afdeling genetica van de Universiteit Ant-
werpen. Een deel van het onderzoek is gedaan in het kader 
van de internationale “Transcan-studie”, o.a. met het Rizzoli 
Instituut in Bologna. 

- Overige: naast bovenstaande onderzoeken zijn er diverse 
andere studies bezig.

Redactie OLVG deel: dr. John Ham, orthopedisch chirurg HME-MO 
expertisecentrum OLVG en voorzitter Medisch Advies Raad HME-MO

Hereditaire Multipele Exostosen / Multiple Osteochondromen en 
de alledaagse problemen volwassenen
Dit onderzoek is voor de volwassen populatie met HME-MO al 
enkele maanden geleden van start gegaan in het OLVG. Het 
doel van het onderzoek is om na te gaan welke alledaagse 
problemen zich voordoen bij personen met HME-MO zodat 
toekomstige behandelingen daarop gericht kunnen worden. 
Aan de hand van opgestelde vragenlijsten wordt onderzocht 
welke problemen en factoren een rol spelen bij HME-MO. Het 
invullen van de vragenlijsten duurt 40 tot 60 minuten. Voor dit 
onderzoek wordt nog hard gezocht naar kandidaten van 18 jaar 
en ouder. 
Bent u geïnteresseerd meldt u dan nu aan bij de arts-onder-
zoeker mw. I. Amajjar via email: i.amajjar@olvg.nl of bel naar: 
020-5992415. De arts-onderzoeker neemt contact met u op 
voor extra informatie over de studie. 

Hereditaire Multipele Exostosen / Multiple Osteochondromen en 
de alledaagse problemen kinderen
Het bovengenoemde onderzoek zal ook uitgevoerd worden 
voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit onderzoek zal binnenkort 
van start gaan en daarvoor kan men zich reeds aanmelden. 
Stuur daarvoor een mail naar i.amajjar@olvg.nl. De onderzoeker 
zal u meer informatie opsturen en op de hoogte houden van 
de startdatum. 
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Transitieonderzoek OLVG 
Transitie van zorg is de overstap van de ene zorgsituatie naar 
de andere. Het betreft hier de transitie van de kinderorthope-
die naar de volwassenorthopedie in het OLVG. Transitie is een 
proces, geen gebeurtenis. Aandacht voor transitie is essentieel 
aangezien adolescenten in deze fase het meest kwetsbaar zijn. 
Onderzoekers van het OLVG hebben aan de hand van inter-
views en vragenlijsten dit proces in kaart gebracht zoals dat 
momenteel verloopt in het ziekenhuis. De ervaringen van de 
jongeren, ouders en zorgverleners zijn onderzocht om betere 
zorg te kunnen waarborgen. De gegevens van dit onderzoek 
zullen leiden tot een nieuw protocol wat ingezet zal worden 
in het OLVG. Met dit protocol willen de zorgverleners van het 
OLVG de zorg optimaliseren voor de jongeren die de overstap 
zullen maken naar de volwassenzorg. Aan alle deelnemers 
hartelijk dank voor jullie bijdrage. 

Vragen over wetenschappelijk onderzoek

Graag horen wij wat u belangrijk vindt op het gebied 

HME-MO om met wetenschappelijk onderzoek verder 

te analyseren. U kunt eveneens vragen stellen aan de 

onderzoekers in de Medische Advies Raad (MAR). 

Dit kunt u doen via het emailadres info@hme-mo.nl 

Ook kunt u met een vraag terecht bij Jan de Lange: 

jandelange@hme-mo.nl  

HME-MO maakt ons speciaal!
Een interview met een bekende lotgenoot.

Voor degenen die het TV programma Hunted van de AVROTROS dit seizoen hebben gezien is hij vast 
geen onbekende: de goedlachse Filinta Karabulut. Hij is een zesentwintigjarige geschiedenis leraar, 
werkzaam op het Vellesan college in IJmuiden. En wat de lezers van dit blad waarschijnlijk opgevallen 
is: hij heeft ook HME-MO!  Inmiddels is hij helaas uit het spel maar zijn doorzettingsvermogen en le-
venshouding waren zo positief  dat we contact hebben opgenomen om hem beter te leren kennen.  

Opgroeien met HME-MO
Rond Filinta zijn zesde levensjaar werd er op zijn polsen een bultje ontdekt en is hij via het VU zieken-
huis terecht gekomen bij het OLVG met de diagnose HME-MO. In de familie komt de ziekte verder 
niet voor. Filinta kon op school met alles meedoen, hij was juist heel actief met sporten. Het enige was dat hij vaak een periode 
geblesseerd was na een operatie of tijdens schooltijden naar de fysio moest. Door zijn omgeving werd hij vooral gestimuleerd om 
extra zijn best te doen, hij werd niet beperkt in wat hij wilde doen.
Inmiddels is Filinta rond de twintig keer geopereerd en staat er een volgende operatie gepland voor de komende meivakantie. 
Bij deze operatie wordt een osteochondroom bij zijn heup weggehaald, eigenlijk de boosdoener waardoor Filinta uit het spel is 
geraakt. 

Waar gaat het om in Hunted?
In het programma Hunted, gaan de deelnemers al dan 
niet in duo’s het land in met het doel om niet gevonden te 
worden door de hunters. De hunters maken gebruik van 
alle moderne middelen om de deelnemers te vinden. Er 
worden taps geplaatst onder auto’s, familie wordt stevig on-
dervraagd en in het geval van Filinta is er zelfs een helikop-
ter met infraroodcamera ingezet om hem te vinden. 

Motivatie om mee te doen
Het zijn de leerlingen van Filinta geweest die hem ervan 
hebben overtuigd om mee te doen aan het programma. 
Zij kennen zijn humor en doorzettingsvermogen, maar ook 
zijn discipline. Sommige van hen weten van de ziekte af, 

Interview
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Interview
maar het speelt geen rol voor hen. Op school voetbalt Filinta 
regelmatig met de leerlingen.
Het had trouwens niet veel gescheeld of hij was professioneel 
voetballer geworden, als kind is hij gescout door Ajax. Helaas 
is dit een van de enige keren in zijn leven dat HME-MO hem 
heeft beperkt. Door de verschillende operaties kwam na 1 jaar 
al een einde aan dat avontuur. Profvoetballer worden moest hij 
uit zijn hoofd zetten...  Uiteraard niet leuk om te horen als jonge 
fanatieke voetballer, maar hij heeft zich er snel overheen gezet 
en is plezier blijven houden in het spelletje. 

Deelname en contact met de productie van Hunted
Aan de productie van Hunted heeft Filinta vooraf niet gezegd 
dat hij HME-MO had. Hij heeft wel aangegeven dat hij in het 
verleden veel was geopereerd maar doordat hij uit de groei was 
er nu geen last meer van heeft. Er geven zich namelijk duizen-
den mensen op voor het programma, dus hij wilde geen risico 
lopen er om deze reden uit te vallen.
Tijdens de opnames is het wel ter sprake gekomen. De pro-
ductie heeft niet gevraagd of het mocht worden uitgezonden 
maar Filinta heeft over het algemeen geen moeite met spreken 
over de ziekte. Hij vond het ook niet erg dat de hunters alles van 
hem te weten kwamen.
Deelnemen aan het programma was leuk maar soms ook saai. 
Filinta heeft normaal een druk en actief leven en moest nu veel 
wachten tijdens de vlucht. Ook het feit dat er 24 x7 een came-
raman bij je is en je een opnamesetje draagt is erg raar. Hij had 
gelukkig een goede klik met de cameraman maar ze mochten 
niet praten over het programma. 

Helaas, toch gepakt..
Filinta was alleen op de vlucht. Bij nader inzien was het waar-
schijnlijk handiger geweest om met een vriend, als duo, mee 
te doen. Dan kun je de lasten (bepakking) verdelen. Hij had 
dit niet gedaan omdat hij dacht alleen makkelijker door de 

screening te kunnen komen. Maar nu was hij door dagenlan-
ge rugpijn helaas genoodzaakt om contact op te nemen met 
familie. Zij zijn met een auto gekomen om Filinta te helpen met 
de zware bepakking. Jammer genoeg werd deze auto gevolgd. 
Filinta had dit wel verwacht maar gokte erop dat hij in het bos 
zou kunnen ontkomen. Dit was ook zeker gelukt als niet die ver-
maledijde helikopter ingezet was. Waarschijnlijk vermoedden 
de hunters al dat er zwaar geschut nodig was om de volharden-
de en koppige Filinta te kunnen inrekenen.

Reacties na afloop
Zijn leerlingen hebben het programma 
gevolgd en zijn trots op hem. Niet ieder-
een wist van HME-MO maar er is ook niet 
meer over gesproken. De dag nadat hij in 
het programma was opgespoord ging hij 
al weer aan het werk.
Hij heeft na zijn deelname aan het 
programma een aantal positieve reacties 
gehad van andere HME-MO patiënten. 
Onder andere op Facebook, maar ook 
op straat werd hem “goed gebikkeld” 
toegeroepen.

Gewoon doorgaan
Een houding van ‘gewoon doorgaan’ 
kenmerkt de aard van Filinta. De ziekte 
is er, er is pijn, er zijn operaties, maar de 
ziekte is niet wie hij is. Uit het gesprek 
komt vooral een jonge man naar voren 
met een groot sociaal vermogen.  Zijn 
vrienden, familie en zijn collega’s en 

leerlingen zijn belangrijk voor hem. Als leraar kan hij echt iets 
bijdragen aan de maatschappij. Daarnaast geeft het contact 
jongeren hem veel plezier.
De sociale houding is niet vreemd met een moeder die werkte 
als verpleegkundige, een vader als maatschappelijk werker en 
broer bij de vakbond. In het gesprek geeft Filinta aan dat het 
vooral voor hen soms lastig is geweest om te gaan met de 
ziekte van hun zoon. 

Zelf zegt hij vooral de positieve kant te zien van het hebben 
van HME-MO. Het heeft hem gevormd tot de persoon die hij 
is: een doorzetter die geniet van de dingen die goed gaan in 
zijn leven. Wat hij aan kinderen met HME-MO wil meegeven is 
dat je moet blijven bikkelen. Alles wat je niet te veel schaadt, 
moet je doen want dit maakt je sterker. De realiteit is soms hard 
maar het is beter om er zelf achter te komen dat iets niet gaat. 
Dan kan je het makkelijker accepteren. Als je weet hoe je moet 
bikkelen wanneer niemand je kan helpen, bij een operatie of 
bij herstel, dan maakt dat je zelfstandig. Bekijk het hebben van 
HME-MO  positief, het maakt ons heel speciaal!

Filinta, bedankt voor dit leuke en positieve gesprek!

Mirjam Jansen Op de Haar



Verslag Toverland

12

Op zaterdag 6 oktober 
was het zover: de jaarlijkse 
kinderdag. En die werd dit 
keer gehouden in………  ja 
hoor, weer Toverland. Gezien 
de recordopkomst van maar 
liefst ruim 120 grote en kleine 
mensen was daar niet echt 
bezwaar tegen.
Het park is het afgelopen jaar 
behoorlijk uitgebreid, er was 
daarom nog meer te zien en 
te doen.  Zo was er  een nieuw 
gebied bij gekomen: Avalon.
In de ochtend kwamen we dit jaar 
bij elkaar in een restaurant achter 
in het park. Via een nieuwe ingang 
(Port Laguna) naar binnen, even 
een klein stukje lopen door het 
nieuwe gedeelte van het park 
en daar stonden lekkere muffins, 
taart, koffie, thee en fris klaar. Door de 
grote opkomst was het er gezellig 
druk. 
Na dit gezamenlijke begin ging 
iedereen het park in. Omdat het 
zulk mooi weer was kon uitgebreid 

genoten worden van de buitenattracties: de 
bootjes, de achtbaan enz..
Nieuw dit jaar was dat we toverduiten kregen 
voor de lunch. Dus geen gezamenlijke lunch, 
maar zelf weten waar, wat en wanneer we 
gingen lunchen. Al snel bleek dat er meerdere 
mensen van de groep toch gezellig tegelijk 

gingen lunchen.
Daarna was er nog ruim tijd om verder 
te gaan spelen, zowel binnen als buiten. 
Ondanks het prachtige weer was het niet 
druk in Toverland, dus konden we overal 
snel doorlopen.
Om drie uur was het tijd voor een geza-
menlijk drankje. Met enthousiasme werd 
door de ouders de dag doorgesproken. 
Ondertussen zochten de kinderen elkaar 
op en speelden gewoon verder. 
Iedereen nam de tijd om nog even te 

blijven hangen en dat resulteerde 
in een gezellige drukte.
Kortom, het was een zeer geslaagde 
dag. Mede dankzij de goede organi-

satie van Toverland!

Tanja Peek

Mooi weer voor een magische dag!
Verslag van de kinderdag in Toverland
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Even kleuren...
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Geef de pen door aan: Evy Laurenssen
Hoe oud ben je en waar woon je?

Ik ben 10 jaar en ik woon in Uden.

Heb je zelf HME-MO of heb je andere familieleden en vrienden die het ook heb-
ben?

Ik heb het zelf en mijn vriendin Evy heeft het ook. In mijn familie heeft niemand het.

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd?
Mijn vriendinnen weten het. Ik heb het vanaf groep 2 elk jaar in de klas verteld. Afgelo-

pen schooljaar had ik precies mijn operatie toen we het thema “menselijk lichaam” in de klas 
hadden. Ik heb toen een muurkrant gemaakt over HME-MO en die ook gepresenteerd.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt?
Eigenlijk niet zo heel vervelend. Ik kan toch bijna alles. Alleen als ik dingen niet mee kan doen 

omdat ik pijn heb of moe ben, vind ik dat jammer.

Heb je nog goede tips voor andere kinderen die ook HME-MO hebben?
Je moet het zeggen als je pijn hebt.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik ga naar de Aventurijn.  Ik wil graag onderzoeker worden op een universiteit.

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst?
Ik vind gym het leukst en het stomst is leeslink.

Ga je naar de HME-MO dag?
Ja vanaf mijn vierde ben ik elk jaar daar geweest. Ik vind dat heel erg leuk!

Heb je hobby's of doe je aan sport?
Ik tennis en ik zit bij scouting.

En wat zou je willen maar kan je niet door de HME-MO?
Hard lopen en later naar bed. Dat kan nu niet omdat ik altijd moe ben.
Ik zou willen dat ik soms niet hoefde te kiezen uit leuke dingen maar gewoon alles op een dag kon doen zonder zo 
moe te worden en pijn te krijgen.

Wat zijn je favoriete tv-programma's?
Checkpoint, De Adriaans, de BZT-show en het jeugdjournaal.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst?
Claudia de Breij.

Heb je (huis)dieren?
Ja ik heb huisdieren:  1 konijn,  5 kippen,  1 cavia, 2 pony's en 2 vissen.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker?
Wat vind ik lekker: witte bonen in tomatensaus en wat ik vies vind is spruitjes. 

Aan wie geef je de pen door en waarom?
Ik geef de pen door aan Sophie de Gries omdat wij op dezelfde dag geopereerd zijn en wij het gezellig hadden in het 
ziekenhuis. Wij mochten de tweede nacht samen op 1 kamer slapen
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Knutseltijd

Hopelijk zijn jullie in de herfst lekker naar buiten geweest. 
Met alle afgevallen bladeren kun je van alles doen. Je kunt ze 
op een hoop vegen en er lekker in springen. Je kunt ook een 
stel mooi gekleurde bladeren laten 
drogen en er leuke knutsels van ma-
ken. Kijk maar naar deze plaatjes.

Wanneer je naar het bos geweest bent, ben je misschien ook 
wel dennenappels tegengekomen. Daar kun je ook van alles 
van maken. Bijvoorbeeld:

Kabouters of kerstmannetjes

Je hebt nodig:
- dennenappel(s)
- vilt (bv. groen en rood, of andere kleuren die je mooi vindt)
- lijm
- 1 of meer grote (houten) kralen of andere bolletjes (voor het 
hoofd)
- stift
- evt. belletje(s)
- schaar
- naald
- (borduur)garen

Hoe ga je te werk?
1. Je tekent de vorm van de muts, de voeten en de handen op 
het vilt en knipt ze uit. Knip ook een smalle rechthoek voor 
een sjaal die zo groot is dat hij erbij past. (hierbij ook graag 
kabouterfoto2)
2. Naai of lijm de muts in elkaar. Maak een belletje aan vast 
aan de top van de muts.
3. Lijm de voeten aan de onderkant van de dennenappel. 
4. Lijm de muts op het bolletje voor het hoofd en teken er de 
ogen en de mond op.
5. Lijm het hoofdje op de dennenappel en maak de sjaal vast 
(met lijm of garen). Je kunt de onderkanten van de sjaal een 
heel klein beetje inknippen zodat hij echter lijkt.
6. Lijm er tenslotte ook de handjes op.
7. Nu is je kabouter klaar!

Wanneer de kabouter moet kunnen staan 
is het handig om er een dubbel paar voeten 
onder te lijmen. Dan staat hij steviger.
Je kunt de kabouter ook ophangen (in de 
kerstboom bijvoorbeeld…). Dan moet je 
een draadje aan de muts maken.
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Juf Josje lijkt een heel gewone juf, maar er is iets bij-
zonders met haar aan de hand: als er een dier in nood is, 
verandert ze in Superjuffie! Zodra ze een hap van haar 
krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een 
groene tornado door de lucht om het dier te redden. Juf 
Josje probeert haar gave te verbergen voor de kinderen 
op haar nieuwe school, maar dat lukt niet lang. Gelukkig 
beloven ze niets te vertellen tegen 
de strenge directeur. Samen ver-
zinnen ze steeds allerlei uitvluchten 
als juf Josje weer eens te laat op 
school komt met takjes in haar 
haar of een eendje in haar jaszak. 
Ondertussen gebeuren er heel 
vreemde dingen in de stadsdie-
rentuin. Lukt het Superjuffie en de 
kinderen om de dierentuin van de 
ondergang te redden? Een spran-
kelend boek vol humor en fantasie! 
Met vrolijke illustraties van Annet 
Schaap!
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met dank aan: 
dekinderkookshop.nl
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Woordzoeker Paddenstoelen
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Omdat het dit jaar zo ontzettend lang warm bleef, dit keer een recept voor IJS! Nou ja, bijna-ijs:

FROZEN YOGHURT BANAAN-CHOCOLADE

Bereidingstijd: 5 minuten

Hoeveelheid: voor 2 porties
 
Moeilijk te maken? Nee hoor!

Frozen yoghurt is gezond, lekker en snel gemaakt. Je hebt er geen ijsmachine voor nodig en geen suiker. 
Wat heb je wel nodig? Goed bevroren fruit. In dit geval banaan. Snijd vooraf bananen in plakjes en leg die 
minstens 2 uur in de vriezer. En dan… maak je dit superlekkere ijs binnen 5 minuten!

INGREDIËNTEN
1,5 bevroren banaan, in plakjes
100 ml magere yoghurt
2 el fijngehakte pure chocolade (mag 
van een reep, maar vlokken of hagelslag 
werkt ook)

RECEPT
1. Doe de banaan en de yoghurt in een 
maatbeker (eentje met schenktuit, als je 
die hebt). Pureer met een staafmixer of 
blender (misschien even hulp vragen aan 
1 van je ouders) op middelhoge stand tot 
een dik, glad ijs. Doe er niet te lang over 
want dan wordt het ijs te dun en zacht!
2. Schep 1,5 eetlepel chocolade erdoor-
heen. Verdeel over twee bakjes en 
sprenkel de overgebleven chocolade 
eroverheen.

O JA…
Eet je het ijs direct op? Gelijk heb je! Wil 
je het toch liever bewaren? Dat kan ook. 
Je zet het gewoon terug in de vriezer, 
haalt het er een halfuur voor je het wilt 
eten uit en laat het op het aanrecht op 
de juiste temperatuur komen.
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Spektakel op het water!
Een verslag van de jongerendag

Mijn agenda 
van zaterdag 
29 september 
was volledig 
geblokt voor 
de activiteit 
‘Flyboarden in 
Lathum’. Span-
nender dan 
dit kom je niet 
tegen in mijn 

Outlook. Bij het opstaan op deze mooie dag had ik nog geen 
idee wat Flyboarden nou eigenlijk was, van Lathum had ik nog 
nooit gehoord en mijn medebegeleider namens de HME-MO 
Vereniging kende ik alleen van telefoongesprekken. Ik had me 
als vrijwilliger aangemeld voor dit evenement. Mijn dochtertje 
heeft HME-MO, maar in de familie is zij de enige. Flyboarden 
leek haar ook wel cool, maar ze was ook best opgelucht de 
leeftijdsgrens voor deze activiteit bij lange na niet te halen. Mij 
leek contact met tieners en twintigers met HME-MO leuk en 
leerzaam.
 
Ik arriveerde wat vroeg, het programma had tenslotte warme 
appeltaart op het menu om mee te beginnen. Gelukkig was ik 
niet de enige, 1 deelnemer was ook al wat eerder gearriveerd 
en zij bleek zeer ervaren met deze groep. De Flyboard organi-
satie had een terras en al pratend en koffiedrinkend kwamen al 
gauw ook mijn medebegeleider en de andere deelnemers. Op 
1 afhaker na was de groep compleet. Ik begreep dat het een 
iets lagere opkomst was dan normaal, het Flyboarden bleek bij 
menigeen wat angst in te boezemen. Ook ons gezelschap had 
die opgewekte maar licht nerveuze spanning die je voelt, net 
voordat je een achtbaan wordt opgehesen: ‘Leuk dit, maar kan 
ik er nog uit?’
 
Het viel me op dat de meeste deelnemers elkaar al kennen, 
en er is ook (af en toe) contact per groepsapp. Sommigen zijn 
bevriend, maar iedereen toch op zijn minst vaag bekend met 
elkaar. Eén deelnemer was met zijn ouders zelfs helemaal uit 
België voor het weekend overgekomen, anderen kwamen weer 
uit Groningen, Amsterdam of Enschede. Ik denk vooral om 
het Flyboarden eens te proberen, maar ik kreeg ook een leuk 
‘club’ gevoel en iedereen vond het jammer om te horen van de 
‘leden’ die waren thuis gebleven.
 

Na de appeltaart (heerlijk) was het tijd om te 
gaan. Gaandeweg de 
gesprekken was me wel 
duidelijk geworden wat de 
bedoeling was. Het idee is 
dat je wordt vastgemaakt 
aan een board met daaron-
der een slang, waardoor on-
der hoge druk water wordt 

gespoten waardoor je de lucht in schiet. Ik had 
zo mijn twijfels of een stel ongetrainde welwil-
lende amateurs geschikt waren voor zoiets. Ik was 
vrijgesteld van deelname, dus kon ik iedereen wat 
moed inpraten.
 
Na een kleine wandeling kwamen we aan een 
prachtige plas waar 2 Flyboard instructeurs de 
groep welkom heetten. Het was een opgewekt duo 
dat er geen twijfel over liet bestaan dat ‘iedereen’ 
dit wel kon doen. Over ‘geen druk’ gesproken.… Het 
ging in duo’s, waarbij de vraag was ‘wie eerst’. Twee 
jongeren waren zo dapper om het spits af te bijten. 
Zij hesen zich in wetsuits en gingen te water. De 
instructeurs maakten hen beiden met skischoenen 
vast aan het board. Vervolgens gingen de instruc-
teur per waterscooter de plas op, de slang en 
deelnemer meeslepend, en werd druk gezet op 
die slang door er water in te pompen. Vanzelf-
sprekend begint dit onwennig en duikelden ze 
als dolfijnen steeds opnieuw voorover in het 
water. Maar talent en doorzettingsvermogen 
zorgden ervoor dat ze steeds stabieler bleven 
staan en opeens, alsof ze niets anders waren 
gewend, zweefden ze relaxed hoog over het wa-
ter (zie foto). Luid gejuich van het publiek langs 
de waterkant. De andere duo’s volgden snel. En 
hoewel de een er weer wat meer aanleg voor leek 
te hebben dan de ander ging iedereen toch daad-
werkelijk de lucht in. Sommigen wel meters hoog.
 
Trots en uitgeput schoven we aan voor de avond-
maaltijd. Waar vooraf nog sterk werd getwijfeld 
over ‘of’ en ‘hoe’ en ‘ik weet het nog net zo niet’ was 
er aan tafel alleen maar ruimte voor trots en mooie 
verhalen. Het was wel duidelijk, de thuisblijvers 
hadden geen gelijk. Na een fijne maaltijd ging ieders 
zijns weegs, moe, trots en voldaan. Ik vond het 
een prachtige ervaring. Het was een dagje grens 
verleggen, lol en bijpraten. Echt een ‘clubje’ en 
hoewel HME-MO bijna geen topic was op de dag 
voelde het dat deze groep op een hele positieve 
manier op de een of andere manier met elkaar 
verbonden is.
 
Ik denk dat er nog veel pubers en jong volwas-
senen zijn die misschien denken, ‘niks voor mij’ of 
‘ik draai me op zaterdagochtend liever nog eens 
om’; maar ik zou zeggen, probeer het eens. Het is 
leuk, spannend, gezellig en samen nieuwe dingen 
proberen. Dus doe mee. 
 
Tot slot dank aan de HME-MO 
vereniging die deze mooi dag 
mogelijk gemaakt heeft!

Joris van Lierop

Woordzoeker Paddenstoelen 
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HME-café
Geanimeerde gesprekken
Verslag HME-café Noord 

Op maandag 12 november zaten we uiteindelijk met een groep 
van 8 dames bij Hotel Restaurant Lunia in Oldeberkoop. Uitein-
delijk, want door een wegomlegging had het weinig gescheeld 
of 2 deelnemers waren rechtsomkeert gegaan. Het bleek dat 
de wegomlegging erg slecht was aangegeven, waardoor de 
dames vele tientallen kilometers om moesten rijden. Daardoor 
kwamen ze te laat en erg gefrustreerd binnen. 

We besloten te starten met een voor-
stelronde, ondanks dat de meeste 
deelnemers elkaar al kenden. Dit gaf 
de laatkomers de tijd en gelegenheid 
om onder het genot van een kop 
koffie en thee even bij te komen terwijl 
ze naar de anderen luisterden. Toen 
ze zelf aan de beurt waren, waren de 
gemoederen gelukkig weer bedaard 
en kon het gesprek geanimeerd verder 
gaan. Het gezelschap was mooi verdeeld: er waren 
ouders van een kind met een spontane mutatie, 
er waren ouders die zelf HME-MO hadden evenals 
hun kind(eren), er was een ouder met HME-MO 
maar met een kind zonder HME-MO en er was 
een jongvolwassene met HME-MO maar zonder 
kinderen. Dit maakte dat er op vele vlakken erva-
ringen uitgewisseld konden worden. 

Zo spraken we over verschillende operaties, 
maar ook over het verschil in het verpleegd worden in OLVG 
West en OLVG Oost. West kwam er niet zo best vanaf helaas. 
Ook de operaties in Alkmaar kwamen aan bod. Daarover waren 
de meningen ietwat verdeeld. Ook de klachten van de deelne-
mers en van hun kinderen waren verschillend, toch was pijn wel 
een grote gemene deler. Vooral de pijn die kortdurend, maar 
heftig in scheuten komt en gaat en dan steeds op verschillende 
plekken werd door een aantal herkend. 

Tot slot spraken we ook nog over voorzieningen die het leven 
van schoolgaande kinderen met HME-MO wat kunnen veraan-
genamen. Zoals een laptop, een e-bike, extra tijd voor toetsen 
omdat het schrijven niet zo makkelijk gaat etc. Voor hulp kun 
je je bijvoorbeeld wenden tot MEE of via de huisarts bij een 
ergotherapeut. 

Na 2,5 uur gingen we tevreden uiteen. De ‘omrijders’ hebben we 
uiteraard de juiste richting gewezen en als het goed is, kostte 
die geen extra tijd en kilometers.
Namens de organisatie,

Marion Post

Informatie, herkenning en 
gezelligheid
Verslag HME-café West
 
Al een kwartier voor de afgesproken tijd melde de eerste perso-
nen zich bij het Van der Valk hotel bij Breukelen. Een groot hotel 
maar met volop sfeervolle hoekjes om rustig te kunnen zitten. 
De open haard op de achtergrond maakte het meteen gezellig. 
 

Van oudsher is er in de regio West weinig belang-
stelling voor een HME-café, maar dat is nu definitief 
veranderd. De groep bestond uit maar liefst negen 
mensen, zowel HME-MO patiënten met en zonder 
kinderen als ouders van kinderen waarbij de ziekte 
spontaan is opgetreden.  Dit maakte de discussie 
levendig en zorgde ervoor dat er kon geleerd wor-
den van elkaars ervaring. Aan de orde kwamen 
onderwerpen als operaties, anesthesie, behande-
ling van littekens, hulpmiddelen en verzekerin-

gen maar helaas ook het proces naar arbeidsongeschiktheid. 
Pijn is voor iedereen een ongrijpbaar fenomeen wat 

helaas vaak een grote rol speelt in het 
leven. Hoe hier, ook mentaal, mee om 
te gaan is niet makkelijk. 
 
Verder gingen de gesprekken over hoe 
moeilijk het voor oudere generaties was 
om met hun kinderen over de gevolgen 
van HME-MO te spreken. De houding van 
“als je er niet over praat bestaat het niet” 
is bij de huidige generatie gelukkig een 

stuk minder. Juist het openlijk praten over de ziekte en de ge-
volgen zowel met partner, kinderen, op school en op het werk 
wordt als belangrijk gezien. Er is in de omgeving gelukkig meer 
begrip dan vroeger het geval was. Het was een leuke, informa-
tieve en positieve avond.

Mirjam Jansen Op de Haar 

Past je Zorgverzekering nog bij je? 

In 1 minuut weten of jouw ziektekostenver-
zekering nog bij je past?
Via onderstaande link van de Patiëntenfede-
ratie kun je dit zelf onderzoeken.
http://1minuut-test.patientenfederatie.nl/
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HME-café
Al vele jaren gezelligheid en goede gesprekken
Verslag HME-café Zuid

We zijn de tel kwijt, maar volgens ons hebben wij voor de 13de 
keer het HME-café gehouden in de huidige locatie in Nuenen. 
En in het zuiden is het letterlijk café. Achter in het zaaltje van 
Café Rene zijn wij welkom. 

Deze keer waren we met 7 personen aanwezig. Opvallend was 
dat we allemaal of een kind met een spontane mutatie hebben 
of zelf een spontane mutant zijn. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee zijn er allerlei on-
derwerpen voorbijgekomen. Onder anderen: de overgang van 
kind naar volwassen. Dat was tot nu echt een flinke verandering 
zonder al te veel voorbereidingen. Zeker van de kinderafdeling 
op Oost naar de volwassenafdeling in West. Maar gelukkig was 
de recente ervaring van een van de aanwezigen dat het op 
West allemaal goed is verlopen. Er waren erg aardige verpleeg-
kundigen en in overleg was er veel mogelijk.
OLVG West is wel een oud gebouw, zeker vergeleken met Oost. 
Er wordt hard gewerkt, begrepen wij, aan verbetering.
De wachttijden voor operaties zijn gelukkig verminderd maar 
eerder waren die veel te lang, zeker voor de kinderen. Wel wordt 
opgemerkt dat de wachttijden voor Alkmaar nog steeds erg 
lang zijn. 

Verder werd gesproken over de ontwikkeling van het onder-
zoek naar een nieuw medicijn, Palovarotene, dat ontwikkeld is 
door het Canadese farmaceutische bedrijf Clementia. Met dit 
medicijn voor kinderen met HME-MO zou er een vermindering 
of gehele voorkoming van de groei van osteochondromen aan 
de orde zijn.
Er ontstond een discussie over het wel of niet mee laten doen 
aan dit onderzoek van je kinderen. Tijdens het onderzoek wordt 
van alles gedaan om de voortgang zorgvuldig in de gaten te 
houden. Maar voorlopig zijn er nog veel vragen. Het is belang-
rijk dat de patiëntenvereniging daarover goede en onafhanke-
lijke informatie geeft. Er zou wel een droom uitkomen wanneer 
dit onderzoek een succes wordt. Dan kunnen al die vervelende 
verschijnselen en complicaties van HME-MO worden voorko-
men.  

Het was weer een interessante avond. Helaas zijn wij vergeten 
een foto te maken. 

Groetjes,
Janette van den Berk

Mijn Re-integratieplan kan je helpen!

Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma. Hier vind je hulp om grip te krijgen op je 
re-integratie. In de tijd die jou uitkomt en met een persoonlijke aanpak!

Mijn Re-integratieplan is gemaakt 
voor zieke werknemers met een 
werkgever in de eerste twee jaar 
na hun ziekmelding. En voor zieke 
arbeidskrachten zonder werkgever 
en zelfstandigen.

Mijn Re-integratieplan is een ini-
tiatief van patiëntenorganisaties 
en gebaseerd op vele ervaringen 
van zieke werknemers, deskundi-
gen, onderzoek, bijeenkomsten en 
trainingen. Bedrijfsartsen en hun 
beroepsverenigingen NVAB zijn 
nauw bij de ontwikkeling van Mijn 
Re-integratieplan betrokken. 

Starten met Mijn Re-integratieplan? 
Maak op www.mijnreintegratieplan.
nl gratis een account aan. Overige vragen kan je stellen via info@mijnreintegratieplan.nl
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We zijn blij met goede cijfers!
Een korte evaluatie van de landelijke HME-MO dag

Zoals gebruikelijk konden de deelnemers aan de landelijke HME-MO dag na afloop een enquête invullen om een oordeel te geven 
over wat er die dag geboden werd. Een aantal volwassenen en kinderen nam de moeite om dit ook daadwerkelijk te doen.
Dat leverde van de volwassenen het fraaie rapportcijfer 8,3 op als beoordeling van de gehele dag. Het is fijn om een goed gevoel 
over de dag bevestigd te zien door zo’n cijfer. 
Er was veel waardering voor de inleiding in de morgen, ondanks het feit dat deze in het Engels was. Een enkeling had daar toch 
meer moeite mee dan in eerste instantie gedacht. 
Ook over de presentaties in de middag was men te spreken. Het verhaal over maligniteit vond men dankzij het heldere verhaal van 
dr. Schaap goed dan wel uitstekend. De presentatie over EMDR werd over het algemeen ook als goed beoordeeld. Met als kantte-
kening dat de nadruk van die laatste wel erg op kinderen lag.
Een andere opmerking ging over het gemis van een aparte mogelijkheid om met andere ouders te praten, zoals die er vorige jaren 
was tijdens de gespreksgroep voor ouders. Nu was er weliswaar tijdens de lunch ruim tijd en gelegenheid om anderen te ontmoe-
ten, maar door aanwezigheid van de kinderen was een rustig gesprek lastig.
Als idee voor een onderwerp voor volgend jaar werd o.a. pijn en het omgaan daarmee genoemd.

Het rapportcijfer van de kinderen was nog hoger: een 9,2!
Zowel de workshops in de ochtend als de activiteiten in de mid-
dag werden door hen hoog gewaardeerd.
Bij de jeugd was er geen gebrek aan ideeën voor een volgende 
dag: koekjes of iets anders bakken in de keuken, een sport zoals 
bv. volleybal, een djembéworkshop enz.
Alle ideeën zullen zeker worden meegenomen bij de voorberei-
ding van de volgende landelijke dag.

Frans Schelbergen
Anja Posthuma

Een tijdlang leek het erop dat de 21e HME-MO dag het met 
weinig deelnemers zou moeten doen. Toen de uiterste aan-
melddatum in zicht kwam hadden zich nog maar de helft van 
het gebruikelijke aantal deelnemers opgegeven…. Blijkbaar zijn 
HME-ers korte termijnplanners, want op de dag zelf kwamen er 
toch ruim honderd mensen naar de Mytylschool in Utrecht.
Allemaal hebben ze een gezellige en informatieve dag beleefd 
die ditmaal een wat andere opzet had. ’s Morgens voor de 
jeugd het vertrouwde programma van zwemmen en crea en 
voor de volwassenen een inleiding met een uitdaging: hij werd 
nl. gehouden in het Engels. Maar gezien de reacties was dat 
voor de meeste aanwezigen geen probleem. Het onderwerp 
van de inleiding houdt de gemoederen op social media al een 
tijdje bezig. Stéphanie Hoffmann van de firma Clementia heeft 
verteld over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van 
Palovarotene, een medicijn dat de groei van osteochondromen 
zou kunnen remmen. Het was goed om van haar te horen hoe 
de zaken er op dit moment voorstaan. Aansluitend vertelde Ma-
rieke van Wier van het OLVG welke stappen er daar genomen 
moeten worden voordat er meegewerkt kan worden aan een 
klinisch onderzoek.

Na al deze informatie was er ruim tijd voor lunch en ontmoe-
ting met andere deelnemers.
Het middagprogramma voor-
zag dit keer in 2 lezingen voor 
volwassenen die 2 keer parallel 
gehouden werden, waardoor 
iedereen beide verhalen kon 
horen. De ene lezing ging over 
behandeling van angsten m.b.v. 
EMDR. De andere lezing ging 
over maligniteit bij volwassen 
met HME-MO. 
De kinderen hadden een middag 
vullend programma met o.a. 
boogschieten en lasergamen. 
Door het mooie weer zijn ze 
heerlijk de hele middag buiten 
geweest.
Al met al weer een geslaagde 
dag waar met een goed gevoel op 
teruggekeken wordt.

Anja Posthuma

Algemeen verslag HME-MO dag
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Inleiding
Palovarotene is een medicijn dat behoort tot een groep stoffen 
die retinoïden genoemd worden. De firma Clementia is bezig 
met het onderzoeken van Palovarotene als behandeling voor 
patiënten met HME-MO en voor een andere zeldzame botziekte 
(fibrodysplasia ossificans progressiva oftewel FOP). 
De werking van Palovarotene is onderzocht bij ruim 800 per-
sonen; dit waren gezonde vrijwilligers, mensen met chronisch 
obstructieve longziekte (COPD) en mensen met FOP. Meer dan 
450 mensen hebben het middel 2 jaar gebruikt.

Fasen onderzoek
De ontwikkeling van een medicijn is een jarenlang traject. 
Hierover was al meer te lezen in de vorige uitgaven van de 
Newsflash. Het begint met een voorbereidend onderzoek bij 
proefdieren, in dit geval muizen.
Wanneer deze fase is afgerond begint fase 1 van het klinische 
onderzoek. Tijdens deze fase wordt (meestal bij gezonde 
vrijwilligers) vooral gekeken hoe het medicijn toegediend moet 
worden, hoe het in het lichaam verwerkt wordt en wat de 
bijwerkingen zijn. Het belangrijkste hierbij is dat blijkt dat het 
veilig is om dit medicijn toe te dienen.
In fase 2 wordt gekeken of het middel ook daadwerkelijk 
effectief is voor de beoogde aandoening. Ook de bijwerkingen 
worden nauwkeurig beschreven. Hier komen de patiënten in 
beeld. In april heeft Clementia een initiatief gestart voor zo’n 
onderzoek bij mensen HME-MO. Ook wordt in deze fase geke-
ken naar het effect van verschillende doseringen.
Hierna komt nog fase 3. Dan wordt het middel, als het effectief 
gebleken is en de bijwerkingen niet ernstig zijn, toegediend 
aan een grote groep patiënten. Hierbij is het belangrijk dat de 
resultaten uit fase 2 bevestigd worden. Deze fase wordt nu 
uitgevoerd bij mensen met FOP.
In de laatste fase wordt het medicijn op de markt gebracht. 

Waarom Palovarotene ook kan werken bij HME-MO
Botvoorlopercellen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan 
van osteochondromen.  Palovarotene is een stofje dat in 
lichaamscellen een cascade aan reacties verminderd, die zorgen 
voor de groei van osteochondromen. Daardoor vermindert het 
de groei van osteochondromen.
Uit onderzoek bij jonge muizen met HME-MO bleek dat de 
met Palovarotene behandelde muizen 30-80% minder oste-
ochondromen ontwikkelden dan de onbehandelde muizen.
Ook heeft Clementia gegevens van patiënten met FOP die 
behandeld werden met Palovarotene. Hieruit blijkt dat er een 
aanzienlijke vermindering is van de hoeveelheid abnormaal bot 
die gevormd wordt tijdens een opflakkering, tot wel > 70% in 
het gemiddelde botvolume na behandeling bij een opflakke-
ring/opleving van de groei van abnormale botvorming.
Omdat een deel van het mechanisme van beide aandoeningen 
hetzelfde is, verwacht Clementia dat ook patiënten met HME-
MO baat kunnen hebben bij het medicijn.

Osteochondromen worden gevormd wanneer de groeischijf 
actief is. De verwachting is dat Palovarotene de vorming van 
nieuwe osteochondromen bij kinderen kan voorkomen. En 
daarmee gewrichtsmisvorming, verlies van functie en de 
noodzaak tot een operatie. Het doel van het klinisch onderzoek 
bij kinderen met HME-MO (MO-Ped) is het effect van Palovaro-
tene op de vorming van osteochondromen te beoordelen. Ook 
wordt gekeken naar andere gevolgen die de lichamelijke func-
tie en kwaliteit van leven van een proefpersoon beïnvloeden.

Wereldwijd
Inmiddels is er contact met ruim 30 ziekenhuizen/instituten 
over de hele wereld voor het uitvoeren van dit onderzoek. 
O.a. in Noord-Amerika, Japan, Australië, Turkije en Europa. Voor 
Nederland is er contact met het Expertisecentrum voor HME-
MO OLVG in Amsterdam. In de Verenigde Staten worden al 
actief deelnemers geworven. Stephanie benadrukt dat wanneer 
ouders (en kinderen) geïnteresseerd zijn in deelname aan het 
onderzoek, ze dat vooral goed met hun behandelend arts 
moeten overleggen.

Praktische opzet onderzoek
Het onderzoek loopt in eerste instantie voor een periode van 24 
maanden. Gedurende die tijd wordt door de deelnemers het te 
onderzoeken medicijn gebruikt. Deelnemers kunnen tussen de 
2 en 14 jaar oud zijn bij aanvang. Er zullen 12 controlemomen-
ten zijn waarvan 7 in het ziekenhuis (in dit geval het OLVG). De 
overige controles kunnen thuis of in een ziekenhuis in de buurt 
plaatsvinden. De deelnemers worden verdeeld in drie groe-
pen. Eén groep krijgt 2,5 mg Palovarotene (lage dosering), een 
andere groep 5 mg (hoge dosering) Palovarotene en de laatste 
groep krijgt een placebo (nepmedicijn).
De onderzoekers weten niet op voorhand wie wat krijgt.
Bij de controles zullen regelmatig röntgenfoto’s worden ge-
maakt. Ook wordt er driemaal een Full body MRI gemaakt.

Nulmeting
Aan het begin van het onderzoek wordt de uitgangssituatie 
van een patiënt vastgesteld. Om een overzicht te krijgen van de 
ernst waarin iemand met HME-MO aangedaan is, zijn er inmid-
dels een aantal klassen geformuleerd:

• Klasse I: geen deformaties, geen functionele beperkingen
 > Ia: 5 of minder plekken met osteochondromen
 > Ib: meer dan 5 plekken met osteochondromen

• Klasse II deformaties, geen functionele beperkingen
 > IIa: 5 of minder plekken met deformaties
 > IIb: meer dan 5 plekken met deformaties

• Klasse III deformaties, functionele beperkingen
 > IIIa: 1 plek met deformaties
 > IIIb: meer dan 1 plek met deformaties

Een medicijn voor HME-MO?
Verslag van de presentatie van Stephanie Hoffmann van de firma Clementia Pharmaceuticals



Voor dit onderzoek zijn er een aantal specifieke doelen geformuleerd. Het eerste is jaarlijks te bepalen 
hoeveel nieuwe osteochondromen er ontstaan zijn. Verder wordt er jaarlijks gekeken naar of er een 
verandering in het totale volume van de osteochondromen is. En er wordt gekeken hoeveel nieuwe 
deformaties er zijn of dat er bestaande deformaties verergeren. En uiteraard wordt bijgehouden hoeveel 
operaties er plaatsvinden. 
Door al deze gegevens te combineren hoopt men een conclusie te kunnen trekken over de werkzaamheid 
van Palovarotene bij HME-MO. 
 
 
Aanvulling vanuit OLVG 
Als aanvulling op de presentatie Stephanie Hoffmann bracht Marieke van Wier, onderzoekscoördinator 
Orthopedie OLVG,  op ons de hoogte van de stand van zaken van dit onderzoek bij het OLVG in Amsterdam. 
 
Betrokken in OLVG 
In het OLVG zullen twee artsen betrokken zijn bij het onderzoek: A. v.d. Zwan als hoofdonderzoeker en J. 
Ham als medeonderzoeker. 
Marieke is zelf als onderzoekscoördinator betrokken. 
 
Traject van onderzoek 
De procedure voor het OLVG om onderzoekscentrum te worden kent een aantal stappen. Eerst wordt er 
gekeken naar de haalbaarheid van het onderzoek. Vervolgens gaat er een onderzoeksvoorstel naar de 
METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie). Na goedkeuring wordt het besproken binnen de Raad van 
Bestuur van het OLVG. Wanneer die akkoord gaat kan de voorbereiding beginnen en daarna het 
uiteindelijke onderzoek. Dat zijn dus een heel aantal stappen die allemaal de nodige tijd kosten. 
 
Metingen in OLVG 
Alle benodigde metingen in het OLVG zullen waarschijnlijk volgens het onderstaande schema worden 
gedaan: 
 

 Screening dag 1 6 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd + 4 wk 
Orthopedisch chirurg/ 
onderzoeksmedewerker/ 
doktersassistente 

x x x x x x x 

Kinderarts x   x  x  
Evt. beoordeling sedatie MRI/ 
kindergeneeskunde 

x       

Gehoortest/KNO  x  x  x  
Oogtest/oogheelkunde  x  x  x  
ECG/cardiologie x x  x  x  
Röntgenfoto’s/radiologie x x x x x x  
DEXA scan/radiologie  x x x x x  
MRI/radiologie  x  x  x  
Bloedafname x x x x x x x 
Urine inleveren x x x x x x x 

 
 
Het plan 
De idee is nu dat er eens per maand op donderdag een extra spreekuur zal zijn, speciaal voor het 
onderzoek.  
Alle metingen die nodig zijn worden op de dezelfde dag gedaan. 
Bij alle afdelingen worden artsen en medewerkers ingezet die ervaring hebben met (angstige) kinderen. 
Er is een vaste onderzoeksmedewerker, dus alle patiënten hebben een vast en vertrouwd gezicht waarbij 
ze met hun vragen terecht kunnen. 
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Kunnen kinderen er last van krijgen?
Zoals bij elk medicijn zijn ook bij Palo-
varotene tijdens de diverse onderzoeken 
bijwerkingen waargenomen. De belang-
rijkste zijn:
- droge huid, droge mond, droge ogen
- uitslag
- jeuk
- roodheid van de huid
- haaruitval
Deze bijwerkingen bleken goed te behan-
delen met behulp van een zalf of tabletten.

Een ander punt is het effect op botten en 
de totale skeletgroei, wat voor kinderen 
natuurlijk belangrijk is om in de gaten te 
houden. 
Bij jonge muizen met HME-MO die 
Palovarotene kregen toegediend, werd 
een lichte verkorting van de botten in de 
ledematen waargenomen, met name bij 
heel jonge muizen en bij hoge dosering. 
In het onderzoek bij de kinderen wordt 
Palovarotene niet aan heel jonge kinderen 
gegeven. Bij kinderen van 2 jaar en ouder 
is de verwachting dat er geen effect op 
de lengtegroei is. Ook omdat de te testen 
doses in dit onderzoek lager zijn en de 
effecten na stopzetting van de behande-
ling op zijn minst gedeeltelijk omkeerbaar. 
De verwachting is dat de totale groei niet 
afwijkend zal zijn. Omdat daar echter geen 
100% zekerheid over is, zijn er zorgvuldige 
beoordelingen ingebouwd in het MO-
Ped trial om de botgroei nauwlettend te 
volgen. 

Doelen van het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn er een aantal 
specifieke doelen geformuleerd. Het eerste 
is jaarlijks te bepalen hoeveel nieuwe 
osteochondromen er ontstaan zijn. Verder 
wordt er jaarlijks gekeken naar of er een 
verandering in het totale volume van de 
osteochondromen is. En er wordt gekeken 
hoeveel nieuwe deformaties er zijn of dat 
er bestaande deformaties verergeren. En 
uiteraard wordt bijgehouden hoeveel 
operaties er plaatsvinden.
Door al deze gegevens te combineren 
hoopt men een conclusie te kunnen trek-
ken over de werkzaamheid van Palovarote-
ne bij HME-MO.

Aanvulling vanuit OLVG
Als aanvulling op de presentatie Stephanie Hoffmann bracht Marieke van Wier, 
onderzoekscoördinator Orthopedie OLVG,  ons op de hoogte van de stand van 
zaken van dit onderzoek bij het OLVG in Amsterdam.

Betrokken in OLVG
In het OLVG zullen twee artsen betrokken zijn bij het onderzoek: A. v.d. Zwan als 
hoofdonderzoeker en J. Ham als medeonderzoeker.
Marieke is zelf als onderzoekscoördinator betrokken.

Traject van onderzoek
De procedure voor het OLVG om onderzoekscentrum te worden kent een aantal 
stappen. Eerst wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het onderzoek. Vervol-
gens gaat er een onderzoeksvoorstel naar de METC (Medisch Ethische Toetsings 
Commissie). Na goedkeuring wordt het besproken binnen de Raad van Bestuur 
van het OLVG. Wanneer die akkoord gaat kan de voorbereiding beginnen en daar-
na het uiteindelijke onderzoek. Dat zijn dus een heel aantal stappen die allemaal 
de nodige tijd kosten.

Metingen in OLVG
Alle benodigde metingen in het OLVG zullen waarschijnlijk volgens het onder-
staande schema worden gedaan:

Het plan
Het idee is nu dat er eens per maand op donderdag een extra spreekuur zal zijn, 
speciaal voor het onderzoek. 
Alle metingen die nodig zijn worden op de dezelfde dag gedaan.
Bij alle afdelingen worden artsen en medewerkers ingezet die ervaring 
hebben met (angstige) kinderen.
Er is een vaste onderzoeksmedewerker, dus 
alle patiënten hebben een vast en vertrouwd 
gezicht waarbij ze met hun vragen terecht 
kunnen.

De laatste stand van zaken kunt u lezen in de 
rubriek Onderzoek en Ontwikkeling.

Verslaglegging: Anja Posthuma
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Dr. Gerard Schaap, orthopedisch 
chirurg in het AMC gaf in de 
middag een zeer interessante en 
informatieve sessie over maligni-
teit. Maligniteit is een medische 
term voor kwaadaardigheid. Dit is 
relevant voor HME-MO omdat bij 
zo’n 5% van de volwassenen een 
osteochondroom kwaadaardig 
kan worden en uitgroeien tot een chondrosarcoom. Hoewel het 
natuurlijk geen leuk onderwerp is wist dr. Schaap er toch een 
indrukwekkend en boeiend verhaal van te maken.

Hij vertelde over zijn functie en zijn ervaring met bottumoren. 
Bottumoren komen maar relatief weinig voor. Slechts twee 
procent van alle bekende tumoren is een bottumor. Door 
intensieve samenwerking tussen het AMC, LUMC, Radboudumc 
en UMCG wordt er veel kennis gedeeld. Ook de artsen van het 
OLVG en onze HME-MO Vereniging zijn betrokken.

Daarna vervolgde dr. Schaap met een uitleg over hoe kwaad-
aardige bottumoren eruit kunnen zien, soms herkenbaar van 
buitenaf, en hoe tumoren te herkennen zijn op bijvoorbeeld 
een röntgenfoto of een MRI scan. Hij ondersteunde dit met 
duidelijke visuele voorbeelden, waardoor het voor iedereen 
begrijpelijk werd gemaakt waar we naar keken. Ook de positie 
van bijvoorbeeld zenuwen en bloedvaten kwamen aan bod, 
wat een complicerende factor bij operaties kan zijn.

Het meest uitgebreid werd er stilgestaan bij de manieren waar-
op kwaadaardige bottumoren verwijderd kunnen worden. Een 
belangrijke voorwaarde is dat dit op een zo natuurlijk mogelijke 
manier gebeurd. Afhankelijk van hoe de tumor eruit ziet en op 
welke plek deze zit kan er gekozen worden voor reconstructie 
of eventueel een kunstgewricht. Extreme oplossingen als am-
putatie vinden zo min mogelijk plaats.
Dr. Schaap sloot af met enkele speciale (en soms ook bloede-
rige) gevallen, waarbij met ingenieuze oplossingen toch nog 
een goede kwaliteit van leven geboden kon worden. Het waren 
stuk voor stuk indrukwekkende verhalen. De boodschap was 
duidelijk niet om een afschrikwekkend beeld te creëren, maar 
juist ook stil te staan bij de oplossingen die er zijn. Al met al een 
goed kijkje in de medische wereld en de operaties die worden 
uitgevoerd.

Rik Schelbergen

Boeiend verhaal over een ernstig onderwerp
Verslag lezing Maligniteit

De angst de baas?
Een verslag van de presentatie over EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een 
therapie voor mensen die last blijven houden van de gevol-
gen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel 
geweld of een geweldsincident.

EMDR kan toegepast worden bij zowel kinderen, als jongeren 
en volwassenen. Veel HME-MO patiënten hebben angsten 
en trauma’s opgelopen van de vele opnames, operaties en 
behandelingen. Deze zijn verschillend van aard, maar prikangst 
is er een mooi voorbeeld van. Voor een dergelijke vervelende 
ervaring (en de daarbij behorende angst) kan EMDR daarbij 
prima ingezet worden. Daarom heeft de HME-MO vereniging 
aan Wieneke Zijlstra, verbonden aan het OLVG, gevraagd hier 
iets meer over te vertellen.

EMDR is eenvoudig te omschrijven als een traumatische herin-
nering omzetten naar een gewone ervaring.
Het lijkt ook een heel simpele methode: door de therapeut 
wordt de herinnering opgeroepen en terwijl dit gebeurt, dient 
de patiënt te kijken naar de behandelaar die met een vinger 
snel heen en weer beweegt voor de patiënt. Er zit een hele 
theorie achter, maar het komt erop neer dat door het goed let-
ten op de snel bewegende vinger terwijl je aan de vervelende 
herinnering denkt, deze herinnering een beetje wordt ‘ver-
vaagd’. De herinnering verdwijnt niet, maar voelt veel minder 
traumatisch. Het heeft ook in tegenstelling tot diverse andere 
behandelingen een korte doorlooptijd, meestal kan met 2 à 3 
behandelingen al een heel goed resultaat worden bereikt.

Tijdens de lezing lag de nadruk vrij veel op het behandelen 
van kinderen, maar de methode is ook prima geschikt voor 
volwassenen.

David Huijbregts
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Verslag HME-MO dag
Lekker puzzelen?
Verslag van de crea workshop

Naast alle actie op 
het sportveld was 
er voor kinderen/
jongeren die wat 
minder fysiek actief 
konden of wilden 
zijn de gelegenheid 
om de workshop 
Crea te bezoeken.

Op tafel bij de work- shop crea deze 
keer tussen alle knutselspullen een doos met een grote puzzel. 
Groot in de zin van heel veel kleine stukjes… Dat roept vragen 
op. Gaat er gepuzzeld worden deze keer? Maar nee, puzzelstuk-
jes blijk je ook prima te kunnen gebruiken om schilderijen mee 

te maken. Je kunt ze in stukjes 
knippen en verven en er 
dan van alles mee maken. 
Al gauw waren een aantal 
jongeren daarmee aan de 
slag. (Eh, voor alle duidelijk-
heid: dat doe je natuurlijk 
niet zomaar met de puzzels 
thuis…)

Wie geen zin had in zelf verven 
maar wel kleurig bezig wilde zijn kon zich uitleven met allerlei 
gekleurde knopen. Die bleken heel geschikt voor allerlei kunst-
werken, vrolijke landschappen bijvoorbeeld of gewoon iets 
abstracts.  
Van voorgaande jaren waren er nog allerlei spulletjes over en 
ook daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt. Dat leverde een 
paar mooie geschilderde hondenportretten op en nog allerlei 
ander knutsels. 
De hele dag door zijn er kinderen en jongeren gezellig bezig 
geweest. Het leverde uiteindelijk een tafel vol met kunstwer-
ken op die aan het eind van de dag door iedereen bewonderd 
konden worden.

Anja Posthuma

Lasergamen en boogschieten
Een verslag van de kinderactiviteiten

Nadat de kinderen in de ochtend lekker hadden gezwommen 
en geknutseld stond na de pauze een programma te wachten 
dat bestond uit afwisselend lasergamen en boogschieten. Na 
de lunch konden ze echt los gaan onder leiding van Lightfight! 

Lasergamen
Bewapend met “lasergun” werd 
in 2 teams, ieder met een 
eigen kleur, op elkaar gejaagd. 
De mooie speelomgeving 
achter de Mytylschool bood 
volop plekken om je te ver-
stoppen of om de “vijand” 
stilletjes te besluipen. Om 
het nog wat spannender 
te maken werden speciale “doelen” 
neergelegd die beide teams moesten bewaken. Als je 
op een doel schoot veranderde dit van kleur. Aan het einde van 
de speeltijd werd er gekeken welke kleur op de doelen te zien 
was. Het team met deze kleur had gewonnen. Hoewel het best 
warm was had iedereen volop energie om achter elkaar aan te 
jagen en de ander uit het spel te “laseren”.

Boogschieten
Terwijl de ene groep druk was met lasergamen ging de andere 
groep in de weer met pijl en boog. Aanvankelijk in de volle zon 
op het mooie Johan Cruijff Court, later lekker in de schaduw 
omdat het  inmiddels behoorlijk warm was geworden. Na een 
duidelijke uitleg van de spelleiders van Lightfight uit het Friese 
Ferwerd, werd er eerst geoefend met schieten. Hoewel de bo-
gen licht waren was het nog best moeilijk om de pijl een eind 
weg te schieten. Toch lukte het iedereen na een tijdje goed. 
Om het spannender te maken werd er na het oefenen een 
speelveld uitgezet met grote opblaasbare kussens. Eerst werd 
voorzichtig gevoeld hoe hard een pijl, met daaraan een zachte 
bal, aankomt… dat viel gelukkig wel mee. Daarna werd de 
groep in 2 teams gesplitst en mocht er worden 
geprobeerd om elkaar te raken 
en zo uit het spel te spelen. Dit 
werd met veel enthousiasme 
gedaan. 

Toch bleek het lasergamen 
het allerleukst. Een aantal 
kinderen is hiermee doorge-
gaan totdat ouders kwamen 
zeggen dat ze nu echt mee 
naar huis moesten….

Frans Schelbergen en Mirjam Jansen op de Haar
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Lekker lang zwemmen! 
Verslag workshop zwemmen

Een gezellig groepje jongens en meiden tot 12 jaar had er echt zin in en stond al op tijd 
klaar voor een duik in het water. Na de eerste plons was iedereen klaar voor de verschil-
lende waterspellen. Er was een estafette,  het succesnummer tikkertje, het wat lastiger 
basketbal en nog veel meer.
Erg enthousiast werd er door de jongens en meiden gespeeld. Fanatiek, iedereen wilde 
winnen. Maar daarnaast werd er ook goed samengewerkt. En iedereen was behulpzaam en 
moedigde elkaar aan. 
Na alle intensieve waterspellen was er tijd om nog even lekker vrij te spelen in het zwembad, maar toen moest er alweer ruimte 
gemaakt worden voor de oudere jeugd.
Alleen was dat dit keer maar een klein groepje, en dan worden teamspelen wel lastig. Maar daar was al snel een oplossing voor 
gevonden: als de kinderen tot 12 nou gewoon in het zwembad blijven… Dat idee werd enthousiast ontvangen en zo was er een 
lekkere grote groep om nog een keer enthousiast en fanatiek verschillende wedstijden, tikspelen en nog veel  andere spelletjes 
samen te doen. 
Ook nu werd er weer gejuicht, aangemoedigd en geholpen. Er kwam wederom erg veel enthousiasme naar boven.
Tegen het eind van de tijd kon er nog even vrij gespeeld worden en toen was het echt tijd om uit het water te komen en weer aan 
te kleden. Op naar de lunch en de rest van het dagprogramma. 

Tanja Peek

Verslag HME-MO dag

Aangepaste vakanties of accommodaties

Voor een vakantie waarin alles geregeld is voor uw hulpmiddelen enz. Hiervoor kunt u terecht bij de Stichting Challenge Resorts & 
Travel, Gehandicapten reizen op maat! Alleen of samen een uitje of op vakantie? Ook voor u is dit nu mogelijk. Neem bv. Rolstoel of 
scootmobiel gratis mee in het vliegtuig? Hoe zit dat dan? Neem contact met info@challengeresorts.org  of kijk op www.challenge-
resorts.org of www.rolstoelvakantie.travel of www.arvg.org
Tevens is beschikbaar een volledig aangepaste woning in Hoofddorp. Neem hiervoor contact op met info@arvg.org
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Extra informatie

Wat maakt u mee 
met HME?
Ervaringen gevraagd!
Als redactie zouden we graag zien dat de Newsflash niet 
alleen een blad is waarin de vereniging u van informatie 
voorziet, maar ook een blad waarin veel bijdragen van u als 
lezer te vinden zijn. 

Daarom hierbij de uitdaging: wie bijt het 
spits af met een verhaal voor de rubriek: 
Dit maak ik mee met HME. 

Alle verhalen zijn welkom! Dus aarzel niet 
en verras ons (en alle lezers) met een vrolijk, 
heftig, ontroerend of wat voor soort verhaal 
dan ook. We zijn benieuwd!

Enne, heeft u een verhaal, maar vindt u het lastig om dat zelf 
op te schrijven, dan willen we best contact met u opnemen 
voor een (kort) interview. Anoniem plaatsen kan ook. Wel 
willen wij als redactie uw naam weten.

U kunt uw bijdrage sturen aan de redactie van de HME-MO 
Newsflash via 
info@hme-mo.nl

Liften bij brand soms wel bruikbaar
Tot nu toe is een algemene regel dat liften bij brand niet gebruik mogen worden, met uitzondering van zogenaamde brandweer-
liften. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt nu dat gebruik van de lift bij brand in 
bepaalde gevallen wel degelijk kan, Dat is goed nieuws voor mensen die slecht ter been zijn of rolstoelgebonden zijn en in een 
appartementencomplex wonen. Kijk verder op:
https://iederin.nl/nieuws/18367/wonen/liften-bij-brand-soms-wel-bruikbaar/

Wacht u/jij al heel lang op 
een operatiedatum??
Soms bereiken ons geluiden, vaak via de sociale media, dat er al 
lang gewacht wordt op een datum voor een bepaalde operatie 
in het OLVG. Dat is uiteraard heel vervelend. Natuurlijk is het be-
langrijk om over de wachttijd te overleggen met het opname-
bureau van orthopedie OLVG. Wat misschien minder bekend is, 
is dat u/jij met dit soort problemen ook bij de vereniging aan 
kunt kloppen. In een aantal gevallen kan er bemiddeld worden. 
En vaak kan er duidelijkheid verschaft worden over het waarom 
van de wachttijd.
Verder is er regelmatig overleg met het OLVG over de kwaliteit 
van de zorg en bij een goede kwaliteit hoort een acceptabele 
wachttijd voor een operatie.

vertel 
   eens …



27

Extra informatie
Belastingaangifte en meerkosten
Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen.
Het is nog niet zo ver dat u belastingaangifte moet doen. Maar wij brengen u vast op de hoogte waar u terecht kunt voor meer 
informatie over het terugvragen of compenseren van meerkosten.
Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan 
voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel 
terugvragen of compenseren. Maar er gebruik van! Informatie is te vinden op de website: https://meerkosten.nl/

Vergoeding fysiotherapie
Regelmatig worden er vragen gesteld over de vergoeding van 
fysiotherapie. De overheid hanteert een lijst van (chronische) 
aandoeningen waarvoor in principe de behandelingen van de 
fysiotherapeut vergoed worden (vanaf de 20e behandeling). Dit 
heette vroeger de lijst Borst. 
Op deze lijst valt HME-MO onder ‘aangeboren afwijkingen of 

defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormin-
gen’. Daarbij hoort code 12 vervolgens B1 (art.2.6). Wanneer uw 
fysiotherapeut die code gebruikt worden de behandelingen 
vergoed vanaf de 20e behandeling. Voor de eerste 20 behande-
lingen moet u een aanvullende verzekering afsluiten indien u 
die niet zelf wilt betalen.

Therapieën ontwikkelen

Diagnoses verbeteren

Gebrek aan openbare financiering

Gebrek aan private financiering

Klein aantal patiënten 

Top 3 priorities for patients

Zeldzame Barometerstemmen is een EURODIS-Zeldzame Ziekten Europa initiatief voor een 
online enquête. Het brengt 8000 patiënten, zorgverleners en familieleden samen om de 

stam van de community met zeldzame ziekten sterker te maken.

Een inzicht in de deelname van patiënten van 
zeldzame ziekten aan onderzoek

mensen in Europa en 300 miljoen 
mensen in de wereld leven met 
zeldzame ziekten

30 miljoen

De belangrijkste resultaten van een enquête van Zeldzame Barometerstemmen over 
de deelname van patiënten van zeldzame ziekten aan onderzoek: 

3213

Aan welk type van onderzoek nemen 
patiënten deel

What matters?

Top 3 hindernissen voor het onderzoek naar 
zeldzame ziekten Top 3 prioriteiten voor patiënten

12 3
Mechanismes en oorzaken van zeldzame 
ziektes identificeren

Wat is voor de patiënten belangrijk?

Ontvangen van duidelijke 
informatie over het 
onderzoeksproject

Deelname aan het 
onderzoek om de 
wetenschap en de 

gemeenschap te helpen

Het hebben van een 
kwalitatieve relatie met 

de onderzoekers

Er bestaat geen genezing voor het 
grootste deel en er zijn slechts weinig 
behandelingen beschikbaar

patiënten van zeldzame ziekten en hun families 
hebben geantwoord op de enquête die in 23 talen 
en 43 landen over de hele wereld werd gehouden

1/3
 van de patiënten van zeldzame 

ziekten hebben aan 
medisch onderzoek 

deelgenomen, 
waaronder:

59%
om behandelingen 
en therapieën te 

ontwikkelen

52%

16%

op zoek naar 
levenskwaliteit

om genetische 
therapieën te 
ontwikkelen

Bedankt aan alle deelnemers aan en partners van Zeldzame Barometerstemmen! 
Om het volledig verslag te lezen, te registreren voor deelname aan toekomstige 

enquêtes of voor meer informatie, bezoek: eurodis.org/stemmen 
eurordis.org/voices/nl
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Colofon
Lid of donateur worden
U kunt lid worden als u zelf HME-MO hebt of een eerste- of 
tweedelijns verwant bent of op een andere manier een relatie 
hebt met iemand met HME-MO. Het lidmaatschap bedraagt 
minimaal 25 euro per jaar.
Iedereen die onze vereniging op een andere manier wil steu-
nen, kan donateur worden voor een zelf te bepalen bedrag. 
Donateurs die meer dan 20 euro per jaar doneren krijgen ook 
tweemaal per jaar de HME-MO Newsflash toegezonden.
Aanmelden 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.
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. Als u 
overweegt om ons te verblijden met een gift is het goed te we-
ten dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. 
Bij het overmaken graag aangeven welk doel u wilt steunen: 
Kinderactiviteiten, voorlichting of onderzoek.
Expertisecentrum HME-MO
Het OLVG te Amsterdam is door de minister van VWS aangewe-
zen als expertisecentrum zeldzame ziekte voor HME-MO. In het 
OLVG zijn meer dan meer dan 700 HME-MO patiënten (kinde-
ren en volwassenen) onder behandeling; gezien de zeldzame 
aard is dat zeer veel. Diverse afdelingen en disciplines hebben 
hierdoor veel ervaring opgedaan met HME-MO. Denk daarbij 
aan de afdeling orthopedie, radiologie, de verpleegafdelingen 
(incl. de kinderafdeling), de operatieafdeling, de gipskamer, 
psychologie, fysiotherapie, pijnpolikliniek etc.
Iedere donderdag is er een HME-MO spreekuur. Wilt u hiervoor 
een afspraak maken? Bel met 020-5993052 en geef aan dat u 
of uw kind HME-MO heeft. Bij de eerste afspraak worden ook 
röntgenfoto’s gemaakt; houd daarom rekening met een langer 
consult. Neem ook een verwijsbrief van uw huisarts of behan-
delend arts mee.
Het LUMC te Leiden is expertisecentrum voor in het algemeen 

bot- en wekedelentumoren.
Voor kwaadaardige ontwikkeling van exostosen/osteochondro-
men tot chondrosarcomen (ongeveer 5%) bij volwassenen is 
behandeling in 1 van de 4 aangewezen academische centra 
vereist: UMCG, LUMC, UMC St. Radboud en AMC. Via het OLVG 
wordt hiermee samengewerkt. Specialisten kunnen hierbij ad-
vies vragen bij de Nederlandse Commissie voor Beentumoren 
www.beentumoren.nl.
UITGAVE
De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van de HME-MO Ver-
eniging Nederland.
REDACTIE HME-MO NEWSFLASH:
Anja Posthuma (eindredactie), drs. Jan de Lange en drs. Mirjam 
Jansen op de Haar. 
Adres: Geert Lammertslaan 8, 
8421 RT Oldeberkoop 
tel 0516-451760, 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: drs. Ihsan Amajjar, Janette v.d. Berk, 
prof. dr. Judith Bovée, dr. John Ham, David Huijbregts,  
Ineke de Jong, drs. Ramzi Khalil, Evi Laurenssen, Joris van Lierop, 
Tanja Peek, Marion Post, Frans Schelbergen, Rik Schelbergen, 
prof. dr. Rob Smeets, Eva de Waal, Artur Widera,  
drs. Arnard van der Zwan.
MEDISCH ADVIES RAAD:
Prof. dr. Judith V.M.G. Bovée, drs. Floris Q.M.P. van Douveren, dr. 
John S.J. Ham (voorzitter), Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets, dr. Henk 
Jan van der Woude en Prof. dr. Wim Wuyts
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: NL85RABO0155774123
t.n.v. HME-MO Vereniging, Oldeberkoop
Kamer van Koophandel Leeuwarden 01168710
ONDERZOEKSFONDS HME-MO
Bankrekening: NL13RABO0140649530 t.n.v. Stichting Onder-
zoeksfonds HME-MO
Kamer van Koophandel: 53118316 
Deze stichting heeft evenals de HME-MO Vereniging een ANBI 
erkenning.
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 e: marionpost@hme-mo.nl
Anja Posthuma, 2e secretaris tel. 0488-454982
 e: anjaposthuma@hme-mo.nl
Artur Widera, penningmeester tel. 0182-559062
 e: arturwidera@hme-mo.nl
Wim van Dijke, 2e penningmeester
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