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Van de redactie
Het najaar is alweer in alle hevigheid losgebarsten. Op het moment 
van dit schrijven komen water en ijs met bakken uit de hemel. Lekker 
weer voor een grote pot thee en een trommel speculaasjes. Maar op 
zonnige momenten zijn er buiten allerlei prachtige kleuren om van te 
genieten.
Voor onze vereniging was één van de hoogtepunten van de afge-
lopen tijd natuurlijk de feestelijke 15e HME-MO dag op 2 juni. Veel 
mensen hebben daar genoten van de improvisatievoorstelling van 
theatergroep Improsa. Als klap op de vuurpijl werd na die voorstelling 
ook nog een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan onze secretaris 
Marion Post. Een heugelijke dag dus. Natuurlijk waren er ook nog een 
inleiding en workshops om te bezoeken. Eind september was er de 
zeildag voor jongeren. Deze keer met wat minder deelnemers dan 
vorig jaar, maar er is nu wel echt gezeild! Er werd een snelheid van 
wel 8 knopen gehaald. Dat was zwemvesten aan en genieten maar. 
Verderop kunt u een gedetailleerd verslag lezen.
Nog een topper is de kinderdag in Toverland. Meer dan 90 mensen 
hebben daar een magische dag beleefd. Er is veel (samen) gespeeld 
en ouders maakten van de gelegenheid gebruik ervaringen uit te wis-
selen. Bijzonder was dat onder de deelnemers ook het pas aangemel-
de 200ste lid van onze vereniging was. Zij is met haar kinderen in het 
zonnetje gezet en in dit blad kunt u nader met haar kennismaken.
Wie op internet op zoek is gegaan naar onze vereniging heeft er al 
kennis mee gemaakt: onze geheel vernieuwde website! Helaas werkt 
op het moment van dit schrijven nog niet alles naar behoren, maar er 
wordt hard gewerkt om er een perfecte site van te maken.

De verslagen van alles wat wij hier hebben genoemd vindt u in deze 
Newsfl ash.
Opzienbarend nieuws is er te lezen over de mogelijkheden voor 
paren met HME-MO en een kinderwens, zie rubriek Onderzoek en 
Ontwikkeling. Ook treft u daar een oproep om mee te doen met het 
onderzoek naar bloedsuikerhuishouding bij mensen met HME-MO.
Zoals gebruikelijk is er ook plek ingeruimd voor de vaste onderde-
len die u in elke Newsfl ash vindt: de Kidsfl ash, het nieuws van het 
bestuur, de column en vele andere zaken.

Rest ons nog om u veel leesplezier te wensen. En ook goede feestda-
gen en een zo gezond mogelijk nieuw jaar!

De redactie.
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ColumnColumn

Inhoud

‘Bruggen slaan’ is de titel van het regeerakkoord dat VVD en 
PvdA de voorbije weken in hoog tempo in elkaar hebben 
gefl anst. En dat hebben we gemerkt. Toen begin november 
langzaam duidelijk werd wat de gevolgen zijn voor de vanaf 
2014 te heff en ziektekostenpremies, brak de pleuris uit. Dat 
- mag ik hopen - is niet de bedoeling geweest van de samen-
stellers van dat regeerakkoord. Uiterst naïef is het wel en lijkt 
een logisch gevolg dat bij de onderhandelaars omwille van de 
snelheid het verstand op nul is gegaan, men zich heeft afgeslo-
ten voor de buitenwereld (radiostilte) en zich heeft opgesteld 
als boekhouders. Resultaat: een regeerakkoord gefocust op 
macro-economische cijfers zonder oog voor de gevolgen voor 
de burgers. Het voorstel om de ziektekostenpremies (let wel: 
het basispakket) via de belastingen te innen paste dan nog 
wel in het straatje van de PvdA (de door de PvdA lang gekoes-
terde wens om inkomens te nivelleren gaat in vervulling), maar 
schoot bij de achterban van regeringspartner VVD volkomen in 
het verkeerde keelgat. Dat hadden de onderhandelaars eerder 
kunnen bedenken ware het niet dat zij gedurende de radiostilte 
kennelijk hun contact met de realiteit zijn kwijt geraakt. Pas 
nádat de plannen waren gepresenteerd verschenen de reken-
sommetjes waar uit blijkt wat de impact van het afgeleverde 
broddelwerk is.
‘Regeren is vooruitzien’ luidt het gezegde, maar dat geldt ken-
nelijk niet voor de (nieuwe) regering zelf. Het regeerakkoord is 
visieloos: waar het met de BV Nederland naar toe moet blijft 
onduidelijk. Fundamentele uitdagingen worden niet opgepakt. 

De gedurende afgelopen jaren zeer sterk gestegen uitgaven 
aan zorg wordt blijkbaar geaccepteerd als een ‘fact of life’ en 
de consequenties daarvan teruggebracht tot de vraag hoe 
de rekening moet worden betaald. Het terugdringen van de 
ongebreidelde stijging van de totale kosten van de zorg in 
Nederland is onvermijdelijk, tenzij we met zijn allen bereid zijn 
over pakweg 10 of 20 jaar meer dan de helft van ons inkomen 
te besteden aan zorg. Of niet, maar dan moeten we wel bereid 
zijn de consequenties daarvan nemen.
Onder druk van publieke en partijpolitieke opinies is het roer 
inmiddels al weer omgegooid en het idee van de inkomens-
afhankelijke ziektepremies ingeruild voor een verhoging van 
de belastingen (terwijl twee weken geleden nog triomfantelijk 
werd gemeld dat de belastingdruk omlaag zou gaan). Op dit 
moment is (wederom) volstrekt onduidelijk is wat de impact 
van die koerswijziging is. Wat als ook die in het verkeerde 
keelgat schiet? Een dan hebben we het enkel nog maar over 
de zorgpremies; de eff ecten van de tientallen andere maatre-
gelen uit het regeerakkoord zijn nog in nevelen gehuld, maar 
dat terzijde. Mijn voorstel is in de toekomst niet verkiezingen te 
houden waarin personen worden gekozen, maar waarin voor 
de uitvoering van een regeerakkoord kan worden gekozen, 
waarbij de burger keuze heeft uit twee of meer scenario’s, met 
een heldere uitwerking van de gevolgen op korte én langere 
termijn. 

Frans Schelbergen 
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Nieuws van het bestuur

Diverse activiteiten
We kunnen terug kijken op een intensief jaar met veel activitei-
ten. Dit was natuurlijk vooral het gevolg van ons 15 jarig jubi-
leum. Met name op de landelijke HME-MO dag hebben wij hier 
door het feestelijke tintje extra aandacht voor gehad. Naast het 
informatieve deel was er een terugblik op de afgelopen 15 jaar 
door een improvisatietheater en natuurlijk was er de verrassing 
van het uitreiken van de Koninklijke Onderscheiding aan onze 
secretaris Marion Post. 
Ook de jongeren en de kinderen kwamen aan bod. De eerste 
groep heeft net als vorig jaar een tocht gemaakt op de Lutger-
dina. Het was dit keer een hele andere belevenis dan vorig jaar. 
Verderop kunt u lezen waarom.
De kinderdag vond dit keer plaats in Toverland in Sevenum. 
Daar hebben ruim 90 kinderen en ouders een fantastische dag 
beleefd. 
Van alle genoemde activiteiten kunt u meer lezen in aparte 
verslagen in deze Newsflash.

Samenstelling kerngroep en bestuur
De afgelopen maand hebben we afscheid genomen van onze 
webmaster Dio Hemmelder, die 14 jaar lid is geweest van de 
kerngroep. Bij de enquête bij de oprichting van destijds de 
Lotgenotencontactgroep gaf hij aan bereid te zijn een website 
(toen nog homepage genoemd) op te willen zetten en onder-
houden. In de loop van de jaren is de vormgeving natuurlijk 
steeds wat aangepast, maar steeds zorgde Dio ervoor dat alle 
informatie beschikbaar was op internet. Dat heeft hij al die jaren 
enthousiast en trouw gedaan. Hij was altijd bereikbaar, zelfs als 
hij in het buitenland was voor zijn werk. Het was een goede site 
die regelmatig complimenten opleverde. O.a. de aanwezigheid 
van een gastenboek werd positief gewaardeerd.
Ook verder heeft hij zijn steentje bijgedragen. Binnen de kern-
groep is hij steeds met zijn kennis en ervaring positief kritisch 
aanwezig geweest. Op de HME-MO dagen was hij altijd achter 
de schermen in de weer met apparatuur en het maken van 
foto’s. We zijn heel blij met alles wat hij voor de vereniging heeft 
gedaan.
Wij hebben Dio een mooie bos bloemen overhandigd tijdens 
onze laatste vergadering en hem heel hartelijk bedankt voor al 
zijn inzet voor de patiëntenorganisatie.

Studiedag schrijven voor het web
In het kader van de jaarlijkse scholingsactiviteit heeft een aantal 
mensen van kerngroep en bestuur een studiedag ‘schrijven voor 
het web’ gevolgd. Deze cursus was natuurlijk mede met het oog 
op onze nieuwe website gekozen. Aan het begin kregen we 
als vereniging al gelijk een compliment voor de nieuwe site. Hij 
werd overzichtelijk en informatief genoemd. Maar natuurlijk wa-
ren er ook nog wat kanttekeningen en werden de deelnemers 
aan het werk gezet met het schrijven van teksten. Er werden ook 
veel tips gegeven om te zorgen dat de site snel gevonden kan 
worden op het internet. Al met al was het een leerzame dag. 
Over de nieuwe website kunt u meer lezen in deze Newsflash.

Activiteiten in 2013
Natuurlijk zijn er in het komende jaar weer de bekende activitei-
ten van onze vereniging. Voor u vast te noteren in uw agenda:
Om te beginnen onze jaarlijkse HME-MO dag. Die vindt plaats 
op zaterdag 1 juni 2013 op de vertrouwde locatie in Utrecht. 
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en het belooft 
opnieuw een leuke en interessante dag te worden.
Dan komt er ook weer een dag speciaal voor jongeren. Wat er 
dan gaat gebeuren is nog even geheim, maar de datum voor 
deze activiteit is 14 september 2013.
En speciaal voor de kinderen wordt er op 5 oktober 2013 een 
prachtige dag geregeld.
Tenslotte zijn er dan in de tweede week van november 2013 
weer de gebruikelijke regioavonden.
We hopen u bij één of meer van deze activiteiten te ontmoe-
ten!

Streefgetal gehaald!
Wie erbij was op de kinderdag heeft het al gehoord èn gezien: 
we hebben ons 200e lid mogen verwelkomen! Dat is natuur-
lijk een mijlpaal voor de vereniging. Bij de oprichting van de 
vereniging in 2009 was ons streven toen om te groeien naar 
200 leden. Dat is ons dus dit najaar gelukt. Verderop in deze 
Newsflash vindt u een kort interview met het 200e lid. 

Fysiotherapie
Wij krijgen nog al eens vragen over de fysiotherapie. Daarom 
willen we hier graag nog een keer meer informatie over geven.

Incidentele fysiotherapie
Mocht iemand incidenteel fysiotherapie nodig hebben dan 
geldt hiervoor de normale vergoeding. Voor 2013 geldt hier-
voor in de basisverzekering vanaf 18 jaar vergoeding vanaf de 
21e behandeling. Tot 18 jaar geldt in de basisverzekering max. 
18 behandelingen. In beide gevallen geldt dit voor fysiothera-
peuten waarmee uw verzekering een contract heeft. Veel men-
sen hebben aanvullende verzekeringen en de vergoedingen 
hiervan voor fysiotherapie zijn zeer divers en hiervoor wordt 
verwezen naar uw polis.

Chronische indicatie
Nogal wat mensen met HME-MO hebben behoefte aan meer 
behandelingen van hun fysiotherapeut. Hiervoor geldt dat zij 
een beroep kunnen doen op de regeling chronische fysiothera-
pie. Uw behandelend arts kan in overleg met uw fysiotherapeut 
hiervoor een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. 
De ziekte/aandoening moet dan wel op de lijst van chronisch 
zieken voorkomen. HME-MO staat niet specifiek op deze lijst 
maar u kunt dit aanvragen op grond van het feit dat HME-MO 
een aangeboren skeletafwijking is waardoor er misvormingen 
ontstaan en afwijkingen aan het bewegingsapparaat. De code 
die daarvoor staat is: code 12 B1. Overigens geldt ook hier dat 
er pas vergoed wordt vanaf de 21e behandeling. Bij kinderen 
tot 18 wordt dit wel volledig vergoed. 



4

Nieuws van het bestuur

Mutatie Medisch AdviesRaad
Wij ontvingen bericht van Prof. dr. Pancras C.W. Hogendoorn 
uit Leiden dat hij niet langer zitting wil hebben in de Medisch 
AdviesRaad (MAR) van de HME-MO Vereniging Nederland. Hij 
is per 1 juni j.l. veranderd van baan en is nu lid van de Raad van 
Bestuur en dekaan van het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC). Wij feliciteren Pancras Hogendoorn vanaf deze plaats 
van harte met zijn nieuwe functies. Maar wij danken Prof. 
Hogendoorn in het bijzonder voor de vele jaren dat hij deel 
uitmaakte van onze MAR. Pancras was zeer betrokken bij het 
onderzoek op het gebied van beentumoren, in het bijzonder de 
Multiple Osteochondromen en de patiënten met beentumoren.
Eerder was Prof. Hogendoorn, patholoog, verbonden aan de 
afdeling Pathologie van het LUMC en voorzitter van de Neder-
landse Commissie voor Beentumoren (www.beentumoren.nl). 
Deze belangrijke commissie bestaat uit specialisten van ver-
schillende disciplines en kan door collega specialisten benaderd 
worden voor consultatie en therapeutisch advies op het gebied 
van beentumoren. Gelukkig blijft Pancras Hogendoorn het 
voorzitterschap van de Beentumorencommissie continueren.
Naast Prof. Hogendoorn is ook dr. Judith M.V.G. Bovée lid van 
onze Medisch AdviesRaad. Judith is patholoog en ook ver-
bonden aan de afdeling Pathologie van het LUMC. Daarmee 
is in ieder geval de inbreng van deze belangrijke afdeling voor 
onderzoek van beentumoren gewaarborgd.

Ontvangen Giften
In augustus 2012 ontvingen wij een gift van € 1000,- van de 
familie van Os ten behoeve van de onderzoeksactiviteiten van 
onze vereniging. 
Oma van Os-Hurks was een vaste donateur van ons omdat zij 
erg betrokken was bij de vereniging vanwege haar kleindoch-
ter, die HME-MO heeft. Helaas ontvingen wij het droeve bericht 
dat oma/mevrouw van Os-Hurks in augustus dit jaar overleden 
is. Mevrouw van Os-Hurks en de familie hadden besloten om in 
ieder geval nog een gift te schenken aan onze HME-MO Vereni-
ging. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Heel veel dank voor 
dit mooie bedrag. Wij wensen Laura en de overige familieleden 
heel veel sterkte toe met dit gemis.

Verder ontvingen wij van een lid, mevr. A.B. Haasnoot uit Sant-
poort, naast haar lidmaatschap een extra donatie van 
€ 50,- voor de HME-MO Vereniging. Ook daarvoor natuurlijk 
onze hartelijke dank!

Andere mogelijkheden om onze vereniging fi nancieel te 
ondersteunen

ANBI-status
Voor alle mogelijkheden die hieronder worden aangegeven 
geldt dat het belangrijk is te weten dat wij als HME-MO Ver-
eniging een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
hebben. Hierdoor kunt u uw giften/schenkingen opgeven bij 
uw aangifte bij de belastingdienst.

Donaties
Er zijn verschillende manieren om een donatie te doen aan 
de HME-MO Vereniging. Dat kan door u op te geven als vaste 
donateur. Inmiddels hebben wij al 27 van deze vaste donateurs 
en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Maar er kunnen er altijd 
meer bij.
Schenkingen/giften
Ook kunt u een eenmalige schenking doen of een gift geven, 
zoals hierboven is te lezen. 
Periodieke schenking
Een periodieke schenking kunt u vastleggen bij de notaris. U 
hebt dan een offi  ciële akte waarin staat dat u minimaal 5 op-
eenvolgende jaren een vast bedrag aan de HME-MO Vereniging 
schenkt. Deze schenkingen zijn fi scaal aftrekbaar. Ook dit kan 
vanwege de ANBI-status van onze vereniging.
Erfenissen 
Giften uit erfenissen zijn natuurlijk ook welkom bij onze ver-
eniging. Dat kan geregeld worden door vast te leggen dat de 
HME-MO Vereniging erfgenaam is. Dit kan als enige erfgenaam 
zijn of als mede-erfgenaam naast bijvoorbeeld familie.
Legaten
Nalaten kan ook via een legaat. Nabestaanden zijn dan de erf-
genamen en de HME-MO Vereniging is dan de legataris. 
Meer informatie over de hierboven genoemde mogelijkheden 
kunt u krijgen bij uw eigen notaris. Of via de websites: www.
notaris.nl/erven-en nalaten.nl of www.belastingdienst.nl

Voor alle mogelijkheden om de HME-MO Vereniging Neder-
land fi nancieel te ondersteunen kunt u gebruik maken van 
Rabobankrekening 1557.74.123 t.n.v. de HME-MO Vereniging 
Nederland. 
Mocht u speciaal de onderzoek/ontwikkeling-activiteiten 
van onze vereniging willen ondersteunen dan kunt u gebruik 
maken van Rabobankrekening 1406.49.530 t.n.v. de Stichting 
Onderzoeksfonds HME-MO.

Subsidie
Van het Fonds PGO, onderdeel van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontvingen wij bericht 
dat onze aanvraag voor de subsidie van 2013 van € 26.150 is 
goedgekeurd.
Daar zijn we erg blij mee want daarmee kunnen wij onze plan-
nen (Werkplan/Activiteitenplan 2013) voor het komende jaar 
uitvoeren.
Bij het tot stand komen van deze Newsfl ash, hebben wij helaas 
de afekening van het jaar 2011 nog niet ontvangen van het 
Fonds PGO.
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Nieuws van het bestuur

Vouchers
In de vorige Newsflash heeft u kunnen lezen dat wij vanwege 
alle drukte geen gebruik wilden maken van de extra € 18.000 
voor het uitvoeren van een project. De afgelopen maanden 
zijn wij benaderd door de CG-raad en de VSOP (van beiden zijn 
wij lid) om toch vooral deze projectsubsidie (Voucher) wel te 
gelde te brengen. Daarbij is ons verzekerd dat wij daar niet veel 
extra werk voor zouden hoeven te verrichten. Na beraad zijn 
we toch ingegaan op deze mogelijkheid om onze voucher te 
gaan gebruiken. Het gaat om een project dat met nog 6 andere 
patiëntenorganisaties (voorwaarde) wordt uitgevoerd. De VSOP 
is de coördinator en onder hun leiding wordt gewerkt aan het 
project ‘Motivatie door participatie’. Wij hebben de toezegging 
gedaan om dit komende jaar (2013) deze voucher van € 18.000 

hiervoor beschikbaar te stellen. Voor de 2 daarop volgende 
jaren hebben wij in principe ook onze medewerking gegeven. 
U zult hier zeker meer van horen.

Wij hopen ook volgend jaar weer alle activiteiten te organiseren 
en hopen u daar bij te zien. Maar ook staan we voor u klaar via 
telefoon, mail, sociale media en onze website. 
Voor nu wensen wij u hele fijne Feestdagen en alle goeds voor 
het nieuwe jaar.
Het bestuur:
Jan de Lange, voorzitter
Marion Post, secretaris
Wim van Dijke, penningmeester
Anja Posthuma, bestuurslid

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

1. Sinds 4 maanden ben ik zwanger. Het is ons eerste kind. Nu heeft mijn man HME-MO. Hij is vooral als kind een aantal keren ge-
opereerd maar nu heeft hij niet zo veel klachten meer. Zijn bloed is nooit onderzocht op een afwijking of zo. Wij hebben begrepen 
dat er een kans van 50% is dat ons kind geboren wordt met HME-MO. Dat zouden we eigenlijk wel zo snel mogelijk willen weten. 
Kunt u ons daar meer informatie over geven?
Allereerst natuurlijk van harte proficiat met uw zwangerschap. 
Het is mogelijk om bij uw kind de genmutatie die HME-MO veroorzaakt te onderzoeken in een bloedmonster. Daarvoor is het echter wel 
nodig dat er eerst bij uw man DNA-onderzoek gedaan wordt. Wij raden u aan om hiervoor via uw huisarts een afspraak te maken met het 
klinisch genetisch centrum bij u in de buurt. U kunt de adressen vinden op www.vkgn.nl 
Wanneer is vastgesteld welke genmutatie (EXT1 of EXT2) uw man heeft kan er gericht gezocht worden bij uw kind naar deze genafwijking. 
Hiervoor is wel een bloedmonster nodig van uw kind. Tegenwoordig wordt dit ook wel gedaan vlak na de geboorte, wanneer de navel-
streng nog is verbonden. Dan kan er namelijk bloed uit de navelstreng gehaald worden en opgestuurd worden voor onderzoek of de gen-
afwijking aanwezig is in het DNA-materiaal van uw kind. Ook kan het natuurlijk op een later moment wanneer uw kind geboren is maar 
dat kan voor uw kindje een minder prettige ervaring zijn. U kunt hiervoor ook nadere informatie krijgen bij het klinisch genetisch centrum. 

2. Ik heb het laatste jaar erg veel last van pijn in mijn schouders en knieën. Ik heb Multiple Exostosen en eigenlijk niet zo veel last 
meer van bulten. Als kind wel maar nu ben ik 37 jaar. Toch vroeg ik mij af of die pijn te maken kan hebben met Multiple Exostosen? 
Zo ja, wat kan ik daar dan mee doen?
Pijn is zeker een bekend probleem bij mensen met HME-MO. Dit blijkt uit onderzoek wat is uitgevoerd in Amerika en Nederland. Uit het 
onderzoek in Nederland blijkt dat 83% van de volwassenen weleens pijn heeft ten gevolge van HME-MO. Van deze mensen heeft 38% elke 
dag pijn.
De pijn bij HME-MO wordt vooral veroorzaakt door druk/irritatie van het omliggend weefsel van een exostose/osteochondroom. Dat kan 
druk/irritatie zijn op zenuwen, spieren, pezen en bloedvaten.
Het is wel belangrijk te achterhalen waar u specifiek veel pijn heeft. Mocht blijken dat dit op een plek is waar een osteochondroom zit dan 
kan dit aanleiding zijn voor verder onderzoek. Zeker wanneer dit osteochondroom lijkt te groeien. U kunt hiervoor de gespecialiseerde 
orthopedisch chirurg bezoeken en hij/zij zal dan met röntgenfoto’s of ander beeldvormend onderzoek deze plek nader bekijken. 
Het blijft belangrijk, ook als volwassene, om u regelmatig, elke 2 jaar, te laten controleren. U moet weten dat er ook altijd een kans van zo’n 
7% is dat een osteochondroom kwaadaardig wordt. Belangrijk is om daar op tijd bij te zijn.
In het onderzoeksrapport “HME-MO en de gevolgen hiervan in Nederland” (2008, Ham en de Lange, op onze website) kunt u meer lezen 
over de pijn en andere gevolgen. 
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Lintje

Tijdens de 15 landelijke HME-MO dag op 2 juni 2012 werd 
onze secretaris, Marion Post, Koninklijk onderscheiden. 
Marion ontving uit handen burgemeester Oosterman van 
de Friese gemeente Ooststellingwerf de versierselen van het 
lidmaatschap van Oranje Nassau opgespeld. 
Wij zijn erg trots dat het onze Majesteit heeft behaagd om 
onze Marion Koninklijk te onderscheiden.
Vanaf juni 2011 werd achter de rug van Marion om al heel 
veel werk verricht om alle gegevens boven tafel te krijgen. 
Want men krijgt niet zo maar een lintje. Daarvoor moet je wel 
een speciaal persoon zijn. 

Marion was 15 jaar geleden de initiatiefnemer van onze patiën-
tenorganisatie voor mensen met HME-MO en hun relaties. Al 
die jaren is zij, op voortreff elijke wijze, secretaris. 
Maar daarnaast bleek al snel dat Marion ook in haar eigen dorp, 
Oldeberkoop, actief is geweest en nog is. Zo was Marion 5 jaar 
bestuurslid van de Gymnastiek en Volleybalvereniging “Sport 
Vereent” in Oldeberkoop. Zij was een aantal jaren vrijwilliger van 
het cultureel werk de “Blughut” in Oldeberkoop. Maar Marion 
was ook een aantal jaren actief als secretaris van de speeltuin-
commissie “’t Krielhoekje” te Oldeberkoop. 
Vanaf 2004 bestaat er een Popkoor in Oldeberkoop, het “Berko-
per Popkoor. En ook daar was Marion vanaf 2005 actief in het 
bestuur als voorzitter. Deze functie heeft zij nog steeds. Het 
“Berkoper Popkoor” is heel actief, met veel uitvoeringen. We 
hebben ook kennis met hen kunnen maken tijdens de lande-
lijke HME-MO dag want er was een grote delegatie, in koorkle-
ding, aanwezig.
Daarnaast heeft Marion vanaf de ontdekking dat haar zoon 
Douwe (nu 16 jaar) HME-MO heeft, de zorg gehad om en voor 
hem. Er is in de jonge jaren van Douwe veel gebeurd; operaties, 
controles, onzekerheden enz. Deze mantelzorgtaak had veel 
impact in het gezin van de familie Post en in het bijzonder bij 
de moeder, Marion.

Burgemeester Oosterman van Oostellingwerf, waar Oldeber-
koop onder valt, speldde de Koninklijke onderscheiding bij 

Marion op. Hij prees Marion voor de vele activiteiten die zij 
heeft vervuld en voor de activiteiten waarbij zij nog steeds 
actief is. Hieruit blijkt een zeer betrokken vrouw waar men in 
Oldeberkoop trots op mag zijn.
Na de toespraak van de burgemeester was het woord aan onze 
voorzitter, Jan de Lange. Hij bedankte eerst de burgemeester 
van Utrecht omdat, weliswaar tijdelijk, de burgemeester van 
Ooststellingwerf het vandaag in Utrecht in de Mytylschool voor 
het zeggen had. Want het mag zo maar niet zonder toestem-
ming van de lokale burgemeester. 
Jan bedankte de burgemeester dat hij en zijn vrouw bereid 
waren om uit het hoge Noorden naar Utrecht te komen voor 
deze plechtigheid.
Ook heette onze voorzitter de gezinsleden, familie, vrienden en 
werkgever van Marion en natuurlijk de leden van het “Berkoper 
Popkoor” welkom. Erg leuk dat er zo veel belangstelling was. 
Jan memoreerde de vele verdiensten die Marion als secretaris 
tot nu toe heeft gehad voor de HME-MO patiëntenvereniging. 
Het begon allemaal in 1997 met de oproepjes van Marion in 
een aantal tijdschriften en kijk nu eens wat een bloeiende pati-
ëntenvereniging het is geworden. 

Marion, ook vanaf deze plaats, heel erg bedankt voor al je inzet 
de laatste 15 jaar. En dat was heel veel. Altijd maar weer klaar 
staan om de zaken te doen die aan de orde waren en nog 
steeds zijn. 
Kijk maar weer naar de organisatie van deze dag. We hopen dat 
je nog lang bij ons wilt blijven, want wat moeten we zonder 
jou?
Ook profi ciat aan al je gezinsleden, familie en vrienden, kennis-
sen en collega’s.

Wij als HME-MO Vereniging zijn trots op jou. Een secretaris die 
dit volledig heeft verdiend en dit straalt ook af op het bestuur, 
de kerngroep, leden en donateurs van onze patiëntenvereni-
ging. 
Natuurlijk heeft Marion hierna nog een bedankwoordje gespro-
ken. Maar daarna was het feest en konden we onder bege-
leiding van pianomuziek, een lekker hapje en glaasje drinken 
toasten op deze prachtige gebeurtenis.

JdL

LintjeLintje

Marion op. Hij prees Marion voor de vele activiteiten die zij 

Lintje voor Marion Post
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Overige berichten

Al sinds de oprichting van de vereniging blijft ons 
ledenaantal gestaag groeien en in oktober was het 

zover: we konden ons 200e lid verwelkomen! Dit is 
een mijlpaal waar we toch wel bij stil willen staan. 

Daarom hebben we haar samen met haar gezin uitgenodigd 
om als ‘VIP gasten’ aanwezig te zijn op de kinderdag in Tover-
land. Voor de gelegenheid kregen ze een welkomstpakket 
met daarin een fl es wijn, een informatie DVD, een USB-stick en 
speciaal voor de kinderen een “dr. Bibber spel”. 

Om u te laten kennismaken met haar hebben we haar op de 
kinderdag kort geïnterviewd.
Haar naam is Petra Roelandschap. Samen met haar partner 
Arjan ter Voorde heeft ze drie kinderen (twee jongens van 6 en 
bijna 2 jaar, en een meisje van 4), waarvan de oudste 2 HME-MO 
hebben. Van de jongste weten ze het nog niet, tot nu toe heb-
ben ze nog niets gezien dat erop wijst dat hij het ook heeft.

De afgelopen kinderdag was niet haar eerste contact met de 
vereniging. Ze was ook bij de eerste bijeenkomst van toen nog 
de Lotgenotencontactgroep in de tent in Tynaarlo (1997). Dat 
vond ze een interessante bijeenkomst, maar het gaf haar geen 
reden om contact te blijven houden of begunstiger te worden. 
Ze is vanaf haar jeugd bekend met HME-MO. In haar familie zijn 
er meer mensen met deze botziekte. Zoals bij veel mensen was 
het ook bij haar thuis iets dat er gewoon bij hoorde, net als de 
operaties en de pijn. 
Nu ze zelf kinderen heeft met HME-MO kreeg ze toch de 
behoefte om er meer over te weten en contact te hebben met 
andere ouders in een vergelijkbare situatie. Reden voor haar om 
opnieuw de vereniging op te zoeken en lid te worden.
We zijn blij dat ze ons weer heeft gevonden en hopen dat het 
lidmaatschap de informatie en contacten oplevert waar ze naar 
op zoek is.
AP

Al sinds de oprichting van de vereniging blijft ons 
ledenaantal gestaag groeien en in oktober was het 

zover: we konden ons 200e lid verwelkomen! Dit is 
een mijlpaal waar we toch wel bij stil willen staan. 

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt: we hebben een nieuwe 
website.
De site is enige tijd geleden in alle stilte al gepubliceerd en 
menigeen heeft er al kennis mee gemaakt. De eerste compli-
menten hebben we al ontvangen. 
De site is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, maar is ‘achter 
de schermen’ ook gekoppeld aan de ledenadministratie en een 
virtueel kantoor voor bestuur en kerngroep.

Als het goed is heeft u inmiddels ook inloggegevens voor het 
besloten ledendeel van de site ontvangen. Met uw inloggege-
vens krijgt u toegang tot extra informatie zoals wetenschap-
pelijke artikelen, foto’s van activiteiten, archief van Newsfl ashes, 
meest gestelde vragen etc. 
Ook is er een forum aan de website gekoppeld. Alleen na re-
gistratie kan toegang tot het forum worden verkregen. Binnen 
het forum is volop gelegenheid om met elkaar over HME-MO 
gerelateerde zaken te spreken/schrijven.

Daarnaast is er een emailnieuwsbrief aan de site en de leden-
administratie gekoppeld. Dat stelt ons in staat u nog sneller en 
beter van informatie te voorzien en het scheelt ons tegelijker-
tijd heel veel kosten en (niet onbelangrijk)werk. Dit betekent 
overigens niet dat u geen Newsfl ash per post meer ontvangt! 
Dat staat los van elkaar.

De mogelijkheid om voor activiteiten aan te melden via een 
formulier op de website heeft zijn dienst al bewezen bij de 
aanmeldingen van de kinderdag in Toverland. Het werkte 
uitstekend: we hadden alle benodigde informatie met één druk 
op de knop op de juiste plek staan.

Leden van wie geen mailadres bekend was, hebben inmiddels 

een brief gehad met het verzoek om voor zover mogelijk een 
mailadres bij ons bekend te maken. Mocht u dit lezen en geen 
inloggegevens of brief hebben ontvangen, dan kan het zijn dat 
er nog een oud of een foutief mailadres van u in ons bestand 
staat. We willen u dan verzoeken om uw juiste mailadres aan 
ons door te geven op info@hme-mo.nl

Voor de nieuwe site zijn 3 webmasters aangesteld, ieder met 
een eigen aandachtsgebied. Chantal Beurskens is verant-
woordelijk voor het kinder- en jeugd deel en het forum, Frans 
Schelbergen voor de inhoud van het besloten deel voor leden 
en Marion Post voor het algemene deel, de ledenadministratie 
en de emailnieuwsbrief. Maar uiteindelijk zijn alle 3 webmasters 
geschoold in het beheer van alle onderdelen, zodat ze elkaar 
desgewenst kunnen bijstaan of vervangen. De drie webmasters 
hebben inmiddels ook een cursus Schrijven voor het web en 
schrijven voor zoekmachines gevolgd.

Met de komst van de nieuwe site ging de oude website offl  ine. 
Met deze site werd reeds in 1998 een start gemaakt door 
ex-webmaster Dio Hemmelder, die gedurende 14 jaar de site 
3x een nieuw uiterlijk gaf. De taak van Dio was zeer belangrijk 
omdat de altijd informatieve site veel mensen heeft weten te 
bereiken. Meestal HME-MO patiënten die er na een jarenlange 
zoektocht ineens achter kwamen dat die gekke knobbels een 
naam hadden en dat er meer mensen met die knobbels rond-
liepen. Maar ook veel ouders die ineens geconfronteerd werden 
met een compleet onbekende, zeldzame aandoening bij hun 
kind hadden veel steun aan onze website. Een extra woord van 
dank aan Dio voor zijn nimmer afl atende inzet t.a.v. de website 
is dan ook zeer op zijn plaats! 

Marion Post

Nieuwe website HME-MO Vereniging
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dank aan Dio voor zijn nimmer afl atende inzet t.a.v. de website 
is dan ook zeer op zijn plaats! 

Even voorstellen: ons 200e lid!



Evaluatie

Evaluatie door de jongeren en kinderen
De HME-MO dag kreeg van de jongeren en kinderen een ge-
middeld overall rapportcijfer van 7.9. Die waardering is iets lager 
dan die van de afl open drie jaren met respectievelijk waarderin-
gen van 8.2, 8.7, 8.6.

Van de workshops werd de Crea-club met een cijfer van 9.1 het 
hoogst gewaardeerd, gevolgd door het Kanoën met het cijfer 
8.6 en de workshop ‘Hapjes maken’ met 8.5. Anders dan in voor-
gaande jaren was de waardering voor het zwemmen, met het 
cijfer 5.5, teleurstellend. Door een misverstand zijn de deelne-
mers in een soort van zwemles terecht gekomen, iets wat niet 
de bedoeling was en niet voor herhaling vatbaar. De voorstel-
ling van Improsa, waarmee de 15e HMO-ME dag werd afgeslo-
ten, werd zeer gewaardeerd, getuige de 8.8 die de jongeren en 
kinderen daaraan toekenden.

Desgevraagd gaven verschillende jongeren/kinderen als sug-
gestie voor een volgende HME-MO dag mee: een meer speelse 
invulling van het zwemmen. Daarnaast werden schilderen, 
‘cupcakes’ maken, muziek maken, sport en spel en waterfi etsen 
genoemd als ideeën voor een volgende HME-MO dag.

Evaluatie door de volwassenen
De volwassenen hebben de HME-MO dag een gemiddeld over-
all rapportcijfer van 8.6 gegeven; iets hoger dan vorig jaar, toen 
ons een 8.3 ten deel viel; de twee daaraan weer voorafgaande 
jaren was het oordeel respectievelijk 8.9 en 7.9.

De inleiding van Prof. dr. Wim Wuyts en dr. Arnard van der Zwan 
over genetische aspecten van HME-MO werd beoordeeld 
met het zeer fraaie rapportcijfer van 8.7. Qua workshops werd 
de ‘Oudergespreksgroep’ met 9.0 het hoogst gewaardeerd, 
gevolgd door ‘Littekenbehandeling’ met 8.0 en de workshop 
‘Stand van zaken WMO’ met 7.3. Omdat er geen beoordelingen 
waren voor de workshop ‘Ontspanningstherapie’ ontbreekt 
het cijfer hiervoor. De voorstelling van Improsa werd door de 
volwassenen beoordeeld met een 8.3.

Als suggestie voor een volgende HME-MO dag werden ge-
noemd: bij de programmering van de dag er rekening mee 
houden dat deelnemers verschillende workshops kunnen 
bezoeken en er voor zorgen dat workshopleiders van elkaars 
bijdrage op de hoogte zijn, iets wat met name bij de workshop 
‘Littekenbehandeling’ beter had gekund.

Frans Schelbergen.

Evaluatie 15e landelijke HME-MO dag
Na afl oop van de 15e HME-MO dag is aan de deelnemers gevraagd hun mening te geven over het 
verloop van de dag. Respectievelijk 23 volwassenen en 26 jongeren en kinderen hebben van die gelegenheid 
gebruik gemaakt, door middel van het invullen van een evaluatieformulier. In het navolgende worden de belangrijkste bevindin-
gen gepresenteerd.

Frans Schelbergen.

Evaluatie

verloop van de dag. Respectievelijk 23 volwassenen en 26 jongeren en kinderen hebben van die gelegenheid 
gebruik gemaakt, door middel van het invullen van een evaluatieformulier. In het navolgende worden de belangrijkste bevindin-

genoemd als ideeën voor een volgende HME-MO dag.
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www.grenzeloosonbeperkt.nl
Opgericht door Janet Bouwmeester 

(zelf chronisch ziek) en Anneloes Drees. 
Geven workshops en gaan langs bij werk-

gevers om vooroordelen over chronisch zieken 
weg te nemen.
Veel contacten met patiëntenverenigingen en 
ziekenhuizen. Tijdens workshops mensen laten 
zien waar ze goed in zijn en blij van worden, en 
op een andere manier naar zichzelf kijken. In 
kleine stappen werken aan waarmaken droom.
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Regiobijeenkomst Zuid in Nuenen.

Maar liefst 13 deelnemers togen naar Gasterij het Hof van 
Oldeberkoop voor de regiobijeenkomst noord van de HME-
MO Vereniging. Ik mocht dit keer een aantal nieuwe bezoekers 
verwelkomen en een opvallend aantal jongeren. Maar gelukkig 
ook een groot aantal trouwe bezoekers.
Na een voorstellingsrondje raakte een ieder al snel in een geani-
meerd gesprek over HME-MO gerelateerde zaken.

Zo werd er o.a. gesproken over onzekerheid in de periode dat 
je als patiënt op de wachtlijst staat voor een operatie. Wanneer 
ben ik aan de beurt, wat moet ik regelen, welke gevolgen heeft 
dit voor mijn studie, mijn werk, mijn thuissituatie? De wachttijd 
duurde voor de één ook beduidend langer dan voor de ander. 
Daarvoor konden verschillende redenen worden aangedragen, 
maar als het lang duurt voor je aan de beurt bent en je al meer-
dere malen zaken af hebt moeten zeggen of verschuiven, slaat 
de onrust wel eens genadeloos toe. En wanneer ben je dan te 
bescheiden of juist een ‘zeurpiet’ als je de afdeling opname belt 
om naar je status te informeren?

Ook werd er gesproken over controles en behandelingen in 
verschillende ziekenhuizen. De meeste aanwezigen zijn onder 
behandeling in het OLVG en een aantal laat zich daarnaast ook 
nog wel eens controleren of zelfs opereren in een ziekenhuis 

in de buurt. De 
samenwerking 
tussen het OLVG 
en het andere 
ziekenhuis verliep 
daarbij meestal 
prima. Maar in 
een aantal zieken-
huizen is de onbekendheid met HME-MO wel een struikelblok; 
reden voor sommigen om zich alleen maar in het OLVG te laten 
behandelen.

Doordat er een aantal jongeren aanwezig was (19-20 jaar) 
kwam ook de activiteit voor jongeren aan bod. Ze lieten weten 
de zeiltocht zeer op prijs te stellen en zouden dit ook in 2013 
graag op het programma willen zien. Maar ook andere activitei-
ten kwamen aan bod (o.a. snowfun).

De gesprekken vonden in een zeer ontspannen sfeer plaats. 
Uiteindelijk werden zelfs door enkelen de schoenen en sokken 
uitgetrokken om de typische HME-teentjes te vergelijken. Hila-
risch werd het toen iemand demonstreerde hoe ze de sokken 
weer aan kon trekken zonder de handen te gebruiken!
En voor we er erg in hadden was de avond weer ten einde. Met 
het in ontvangst nemen van enkele suggesties voor workshops 
en lezingen voor de landelijke HME-MO dag nam ik afscheid 
van aanwezigen. Het was een zeer gezellige avond. 
Marion Post

Enige tijd geleden hebben mijn jongste zoon en ik ons aange-
meld als nieuwe leden. Direct daarna volgde mijn mailberichtje 
aan Marion Post dat ik wel interesse had in de regiobijeenkomst 
in Nuenen. Ik wist niet goed wat ik me bij deze bijeenkomst 
moest voorstellen. Maar ik was héél nieuwsgierig. Dat wél. Voor 
mij zou het de eerste keer zijn dat ik mensen zou ontmoeten met 
HME-MO of moeders en/of vaders van kinderen met HME-MO.

Dat laatste was het geval. Een eerste kennismaking met drie 
alleraardigste moeders en één vader die kinderen hebben met 
HME-MO. Met mij erbij waren we met z’n vijven.
Een kleine groep maar desondanks was het uiterst leerzaam en 
interessant.
Al vanaf het begin van de avond kwam het vertrouwd over van-
wege de herkenbaarheid van de verhalen over hun kinderen. 
Dit was de eerste keer dat ik in contact kwam met mensen die 
ervaring hadden met deze zeldzame erfelijke skeletaandoening.

Enkele punten die naar voren kwamen:

1) De diversiteit hoe deze botaandoening zich kunnen openba-
ren en ontwikkelen; aan de onderarmen, bij de elleboog, op 
de bekken en vooral op de benen en dan voornamelijk op 
de metafyse van de pijpbeenderen.

2) HME-MO kan zich al vroeg, op zeer jonge leeftijd bij kinderen 
openbaren, zoals op een leeftijd van twee jaar. 

3) In een korte periode variërend van enkele weken tot binnen 
en paar maanden kan een bot behoorlijk in omvang toene-
men. Dit was voor mij als HME-MO-patiënt nieuw.

4) De expertise van het OLVG te Amsterdam op het gebied van 
HME-MO en de goede ervaringen met dit ziekenhuis. Daar 
waren de deelnemers zeer over te spreken.

5) Het onbegrip waarop men telkens stuit op bijvoorbeeld 
scholen en verenigingen. Ook wanneer een sportdocent 
door de ouders van kinderen met HME-MO goed op de 
hoogte is gebracht stuit men op onbegrip of ze houden 
er geen rekening mee. Ook bij mijn zoon van 12 jaar. Hij 
zit in groep 8 en zijn bewegingen worden erdoor belem-
merd. Toch krijgt hij, ondanks zijn fanatieke inzet tijdens de 
gymnastieklessen, een matig/onvoldoende op zijn rapport. 
Hij wil niet langs de zijlijn gaan staan, omdat hij bang is bui-
tengesloten te worden. Maar hij wil meedoen en zelfs met 
voetballen geeft hij geen krimp. Een moeder op deze avond 
drukt het goed uit: “kinderen met HME-MO zijn doorzetters.”

Ik ben blij eens mensen gesproken te hebben die ervaringen 
hebben met HME-MO.
Frank Cornelissen

Veel belangstelling voor 
regiobijeenkomst Noord

Regiobijeenkomsten
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Persbericht

Zorg voor chronisch zieke jongeren onder de maat 
Afstemming op jongeren nodig
Van de 500.000 chronisch zieke kinderen in Nederland bereikt dankzij de medische vooruitgang 90% de volwassen leeftijd. De 
overstap van kinderzorg naar volwassenenzorg verloopt echter vaak slecht. Bovendien is er nog te weinig aandacht voor het zelf-
standig worden van deze jongeren en hun optimale participatie in de samenleving. Zorgverleners moeten chronisch zieke jonge-
ren beter voorbereiden op de overstap van kinder- naar volwassenenzorg om te voorkomen dat zij tussen wal en schip vallen. Het 
proefschrift ‘Op Eigen Benen’ van AnneLoes van Staa biedt oplossingen voor dit probleem. Van Staa promoveerde op woensdag 
6 juni 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Bij chronisch zieken denken we meestal aan ouderen. Jongeren zijn een vergeten groep. Zelfmanagement en meedoen in de 
samenleving zijn de grootste uitdagingen voor deze jongeren. Hoe bouwen zij een succesvol leven op terwijl ze dagelijks rekening 
moeten houden met hun aandoening? Het promotieonderzoek ‘Op Eigen Benen’ (www.opeigenbenen.nu) van AnneLoes van 
Staa biedt nieuw inzicht in wat jongeren (12-19 jaar) met een chronische aandoening, die nog behandeld worden in Erasmus MC 
Sophia, er zelf van vinden.

Chronisch zieke jongeren willen graag betrokken worden bij de zorg en vinden dat de zorg beter op hun leeftijd moet worden 
afgestemd. Toch zijn jongeren in de spreekkamer nog weinig actief en voeren hun ouders meestal de regie. Ook besteden zorgver-
leners nog te weinig aandacht aan andere dan medische zaken, terwijl jongeren dat juist belangrijk vinden.

Van Staa ontdekte dat er – los van de aandoeningen die jongeren hebben – vier typen patiënten kunnen worden onderscheiden. 
De meeste jongeren voelen zich thuis bij het profi el ‘Betrokken en Therapietrouw’, maar er zijn ook jongeren die als ‘Achterbankpati-
ënt’ kunnen worden getypeerd, of die ‘Eigenwijs en Onafhankelijk’ of ‘Bezorgd en Onzeker’ zijn. Elk type patiënt vraagt van zorgver-
leners een andere aanpak. In alle gevallen is het doel dat jongeren met chronische aandoeningen getraind worden om partners in 
hun eigen zorg te worden.

Rond het 18e jaar krijgen jongeren met chronische aandoeningen te maken met de overgang van kinderzorg naar volwassenen-
zorg. Dat gaat niet altijd goed. Jongeren en ouders hebben last van de cultuurverschillen en merken dat er weinig sprake van 
samenwerking en afstemming tussen kinder- en volwassenenzorg. Om te voorkomen dat jongeren buiten de boot 
vallen en hun gezondheid daardoor verslechtert, vindt meer dan 85% van de zorgverleners dat het verbeteren van 
zelfmanagement, therapietrouw en zelfredzaamheid van jongeren een hoge prioriteit heeft en dat er transitiepro-
gramma’s moeten komen. 

AnneLoes van Staa werkt als lector Transities in Zorg (Hogeschool Rotterdam) en universitair docent bij het iBMG 
(Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij is initiatiefnemer en projectleider van het Actieprogramma Op Eigen 
Benen Vooruit!

Meer informatie:
Marketing & Communicatie iBMG, communicatie@bmg.eur.nl, tel. (010) 408 8868
AnneLoes van Staa, vanstaa@bmg.eur.nl, tel. 06-28746263

http://www.opeigenbenen.nu/nl/studie/
Een stage is dankzij de combinatie leren, werken en een chronische 

aandoening soms moeilijker vol te houden. Niet altijd is er van medestudenten of 
docenten begrip voor jouw situatie. Op deze pagina vind je alle informatie die te maken heeft 

met het volgen van onderwijs voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast vind 
je mogelijkheden voor aanpassingen die voor jou eventueel nodig zijn om onderwijs te kunnen 
volgen.
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Onderzoek

Inleidend: bij ongeveer 60% van de mensen met Hereditaire 
Multiple Exostosen / Multiple Osteochondromen (HME-MO) 
heeft men de aandoening doorgekregen van één van hun 
ouders. Bij 40% van de mensen met HME-MO betreft het spon-
tane mutaties die HME-MO veroorzaken. Wanneer de moeder 
of vader HME-MO heeft is de kans dat een kind van deze ouder 
ook de aandoening krijgt 50%. HME-MO is een zogenaamde 
autosomaal dominante aandoening. 

Sinds enige tijd is er voor mensen met HME-MO de mogelijk-
heid om in aanmerking te komen voor PGD. Dit is de afkorting 
voor preïmplantatie genetische diagnostiek. Dit is een methode 
waarmee de geboorte van kinderen met HME-MO voorkomen 
kan worden door middel van een zogenaamde embryoselectie. 
Hiermee kan uiteraard niet voorkomen worden dat er kinderen 
geboren worden met een spontane mutatie. 

Voor PGD is een IVF-behandeling noodzakelijk. Hierbij wordt - 
na bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten het lichaam 
- één cel afgenomen van embryo’s die drie dagen oud zijn. 
Deze cel wordt in het laboratorium onderzocht op de aan- of 
afwezigheid van HME-MO. Op basis hiervan wordt op de vierde 
of de vijfde dag na de bevruchting besloten welke embryo’s in 
aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder. Alleen 
embryo’s zonder HME-MO worden in de baarmoeder geplaatst. 
De kans op zwangerschap na terugplaatsing is ongeveer 25%.

Inmiddels zijn er al een aantal mensen met HME-MO die de pro-
cedure voor PGD hebben gevolgd. Over exacte aantallen zijn 
nog geen mededelingen gedaan. Voor meer informatie over de 
organisatie van PGD in Nederland kunt u terecht op de website 
www.pgdnederland.nl

Indien u als paar in aanmerking wilt komen voor de preïmplan-
tatie genetische diagnostiek wordt u aangeraden om eerst te 
informeren bij het regionale erfelijkheidscentrum bij u in de 
buurt, zie voor adressen op website www.vkgn.org
Daarna kan een schriftelijke aanmelding plaatsvinden bij de 
medisch coördinator PGD van het azM. Het paar wordt vervol-
gens uitgenodigd voor een intakegesprek in het academisch 
ziekenhuis Maastricht. Dit kan in de meeste gevallen binnen 
enkele weken plaatsvinden. Tijdens dit gesprek worden de me-
dische en familiegegevens doorgenomen. Het verdere traject 
wordt met u besproken, de alternatieven die er voorhanden zijn 
en of de IVF-behandeling die voor PGD nodig is, in Maastricht, 
Utrecht of in Groningen zal plaatsvinden. 

Prof. dr. C.E.M. de Die-Smulders, klinisch geneticus verbonden 
aan het Academisch ziekenhuis Maastricht, afdeling Klinische 
Genetica, is de medisch coördinator van PGD-Nederland.
Voor de volgende HME-MO Newsflash heeft mw. de Die toege-
zegd een artikel over de PGD te schrijven.

JdL

Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO
In deze rubriek proberen wij u bij te praten over de ontwikkelingen en de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Here-
ditaire Multiple Exostosen – Multiple Osteochondromen.

Dit keer belangrijk nieuws over de mogelijkheid voor paren waarvan één HME-MO heeft met een kinderwens, om in aanmerking te 
komen voor PGD (preïmplantatie genetische diagnostiek).
Verder nieuws over het onderzoek betreffende de glucosehuishouding bij mensen met HME-MO dat plaats vindt in het AMC, afde-
ling Vasculaire Geneeskunde. De arts onderzoeker, dr. Sophie Bernelot-Moens, roept daarin ook op tot deelname aan het onder-
zoek. Wij willen uw deelname van harte aanbevelen.
Als laatste wordt u bijgesproken over het onderzoek van drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch chirurg OLVG en Professor dr. Wim 
Wuyts van de afdeling medische genetica van de Universiteit van Antwerpen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verschillen 
in verschijningsvorm bij HME-MO in relatie tot de genetische afwijking. Tijdens de afgelopen landelijke HME-MO dag bent u daar 
door hen ook over geïnformeerd, zie verslag in deze Newsflash. 

Belangrijk nieuws voor mensen met HME-MO met een kin-
derwens
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Onderzoek

Graag brengen wij u op de hoogte van de nieuwe ontwik-
kelingen binnen het onderzoek naar de glucosehuishouding 
bij HME-MO patiënten bij de afdeling Vasculaire Geneeskunde 
in het AMC. Onze dank gaat uit naar alle deelnemers, zowel 
mensen met HME-MO als familieleden die mee hebben gedaan 
aan dit onderzoek. Het onderzoek waar wij ons de afgelopen 
jaren mee bezig hebben gehouden heeft veel nieuwe inzichten 
gegeven over de rol van mutaties in het gen EXT (de mutatie 
die HME-MO veroorzaakt) in de glucosehuishouding en de 
vaatfunctie. Uit eerder onderzoek bleek dat er geen verschil was 
in bloeddruk en vaatwandfunctie tussen HME-MO patiënten en 
controle personen. Wel vonden wij dat na toedienen van intra-
veneus glucose bij HME-MO patiënten de beginfase een klei-
nere hoeveelheid insuline vrijkwam dan bij controle personen. 
Daarnaast bleek ook dat de reserve capaciteit van de alvleesklier 
(dwz de maximale hoeveelheid insuline die geproduceerd kan 
worden) afgenomen is bij HME-MO patiënten. Naar aanleiding 
van deze resultaten zijn wij verder gegaan met een tweetal 
nieuwe onderzoeken naar de glucosehuishouding bij HME-MO 
patiënten. Onze eerste vraagstelling was of de gevonden klei-
nere reservecapaciteit van de alvleesklier veroorzaakt werd door 
een verschil in anatomische grootte. Om dit te onderzoeken 
hebben we een MRI scan van de alvleesklier gemaakt. Daar-
naast zijn we nog bezig met een onderzoek waarbij we kijken 
of het verschil in reactie op de eerste toediening van glucose 
ook bestaat over langere tijd. Hiervoor doen we een orale suiker 
tolerantietest, waarbij een beker suikerwater gedronken wordt 
en vervolgens gedurende 3 uur elk half uur de glucosewaarde 
in het bloed wordt gemeten.

Resultaten
Met de suikertesten zijn we op dit moment nog bezig. Hopelijk 
zijn over enkele weken de laatste (controle) deelnemers ge-
weest en kunnen we opnieuw 2 groepen van 10 personen met 
elkaar vergelijken. Hierna zullen alle deelnemers op de hoogte 
worden gesteld van hun persoonlijke uitslagen.

Met behulp van de MRI scan zien wij dat in 2 groepen van 
10 personen de alvleesklier van deelnemers met HME-MO 
inderdaad kleiner is dan die van controle personen. Dit kan een 
goede verklaring zijn voor de eerder genoemde kleinere re-
serve capaciteit van de alvleesklier, maar betekent zeker niet dat 
de alvleesklier in normale omstandigheden minder goed zou 
werken. Voor de normale gezondheidstoestand van HME-MO 
patiënten betekent dit niet dat zij zich meteen zorgen hoeven 
te maken dat zij suikerziekte krijgen. Verder onderzoek zal moe-
ten bezien wat dit voor iedere HME-MO patiënt apart betekent.

Verdere onderzoeken
Deze resultaten komen overeen met onze veronderstelling dat 
heparan sulfaat een rol heeft bij glucose/suiker huishouding 
in het menselijk lichaam en we hebben nu aanwijzingen dat 
een deel van onze bevindingen berust op een probleem bij de 
aanleg van de alvleesklier. Omdat heparan sulfaten door het 
hele lichaam aanwezig zijn, leidt dit tot veel nieuwe vragen. Al 
langere tijd is bekend dat heparan sulfaten een rol spelen in het 
opruimen van met het voedsel ingenomen vetten in de lever 
(vethuishouding). Het verhoogd aanwezig zijn van deze vetten 
kan leiden tot het ontstaan van hart- en vaatziekten en is het 
grootste probleem bij personen met suikerziekte. Wij willen in 
de toekomst dus graag gaan onderzoeken of er, behalve een 
verschil in de glucosehuishouding, ook een verschil te vinden 
is in de vethuishouding. We hopen op deze manier langzaam 
maar zeker een beter beeld te krijgen van de invloed van de 
EXT mutaties op de stofwisseling.
Uiteraard is ook nu de hulp van de patiëntenvereniging en haar 
leden zeer welkom. 

Conclusie en Oproep deelname
Met de inspanning van veel deelnemers, onderzoekers en de 
HME-MO vereniging is het huidige inventariserende onderzoek 
bij HME-MO patiënten door ons bijna afgerond, maar heeft 
het nu al tot zeer belangrijke resultaten geleid. Ons onderzoek 
toont aan dat HME-MO patiënten een afwijkende glucose 
huishouding hebben (in de beginfase minder insuline uit de 
alvleesklier vrijmaken op een glucose verhoging), mogelijk op 
basis van een in aanleg kleinere alvleesklier. Met het reste-
rende onderzoek willen we laten zien wat dit betekent voor de 
verwerking van ingenomen glucose en vetten. Deze gegevens 
zullen gebruikt worden voor een wetenschappelijke publicatie. 

Toekomst
Wij zijn al hard bezig geweest het vervolg onderzoek mogelijk 
te maken en door te kunnen gaan met het onderzoek naar de 
eff ecten van mutaties bij mensen met HME-MO op de vetstof-
wisseling. Hierbij zullen we een slagroomtest gaan uitvoeren 
(duur 1 dag), waarbij we (na het inbrengen van een infuus) 
na het drinken van een beker slagroom gaan kijken naar de 
verwerking van de vetten in het bloed.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname of informatie over de 
studie dan kunt u contact opnemen met 
s.j.bernelotmoens@amc.uva.nl of 020 - 56 65 975

drs. Sophie Bernelot-Moens, arts-onderzoeker

Onderzoek naar glucosehuishouding HME-MO vanuit AMC

De nurse practitioner/verpleegkundig specialist voor HME-MO-patiënten in het OLVG, 

Annabet Groeneveld, houdt elke donderdagmorgen van 11 tot 12 uur telefonisch spreekuur. 

Ze is te bereiken via tel. 020 - 59 99 111, vraag naar seinnummer 44 5 77. 

U kunt bij haar terecht voor al uw vragen.
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Onderzoek

HME-MO DNA onderzoek in het OLVG Amsterdam.
HME-MO is een genetische aandoening. Er zijn 2 genmutaties bekend die 
HME-MO veroorzaken; op het EXT1 en EXT2 gen. Dit staat ook beschreven 
op de website. 
Veel patiënten in het OLVG hebben nooit genetisch onderzoek laten 
verrichten. Daarom is er weinig bekend over de aanwezigheid van de gen-
afwijkingen binnen de Nederlandse populatie van HME-MO-patiënten. 
Nadat wij groen licht kregen van de medisch ethische commissie zijn 
wij in het OLVG een onderzoek gestart naar hoe vaak de verschillende 
genmutaties voorkomen en hoe de mutatie zich uit in de ernst van de 
aandoening. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Professor dr. W. 
Wuyts van de medisch genetische onderzoeksafdeling van de Universiteit 
van Antwerpen. Zij hebben veel ervaring met onderzoek naar de geneti-
sche oorzaak van HME-MO.
Sinds mei 2012 hebben al zo’n 140 mensen meegedaan aan het onder-
zoek. Ook hebben we van ongeveer 20 mensen de uitslag gekregen van 
al eerder verricht DNA onderzoek in andere ziekenhuizen. 
De uitslag van de DNA testen duurt helaas lang; tussen de 3 en 6 maan-
den. Wij hopen in de komende jaren van zoveel mogelijk mensen de DNA 
status in kaart te brengen.

Met vriendelijke groeten,
Arnard van der Zwan, Orthopedisch chirurg OLVG
Mede namens S.J. Ham en W. Wuyts.

16e HME-MO dag 1 juni 2013
Om nu alvast in uw agenda te noteren:

Op zaterdag 1 juni 2013 organiseren wij voor de 16e maal 

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

We zouden het erg fi jn vinden wanneer u daar ook aanwezig kunt zijn.
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Zeildag

Verslag Zeiltocht
Zondag 30 september jl. lag de Lutgerdina, de mooie zeilklipper van Sailwise, in de haven van Enkhui-
zen in de zon te wachten op een groep jonge HME-MO patiënten die met elkaar een zeiltocht over het 
IJsselmeer gingen maken.

Uiteindelijk waren zes van de tien aangemelde jongeren aanwezig, vier personen moesten helaas op 
het laatste moment wegens ziekte afzeggen. Als HME-MO Vereniging hadden we voldoende begelei-
ding geregeld, zodat we uiteindelijk met 12 personen aan boord gingen. Daar werden we opgewacht 
door schipper Arjen en zijn maten Bob en Durkje. Nadat de wegbrengende familieleden hadden ge-

noten van koffi  e en appelgebak, legde schipper Arjen benedendeks uit hoe het programma er uit zou gaan zien. Bob vertelde wat 
over de veiligheid en de huisregels, waarna we bovendeks gingen om ons klaar te maken voor de afvaart. 

In tegenstelling tot een jaar eerder stond er nu wel wind en konden we ons opmaken voor 
een echte zeiltocht. Ondanks het heerlijke zonnetje 
waren de warme zeiljacks geen overbodige luxe.
Iedereen werd vervolgens aan het werk gezet. Er 
moest aan raderen gedraaid worden, touwen werden 
losgeknoopt en zeilen gehesen. In vergelijking met 
een jaar eerder waren we in no-time op het IJsselmeer 
en kon er volop gezeild worden. Waar we vorig jaar 
met heel veel moeite een topsnelheid van 2 knopen 
bereikten, zaten we nu zomaar op 6-7 knopen. De 
schipper verplichtte ons dan ook om de zwemvesten 

aan te trekken. Op een gegeven moment haalde de Lutger-
dina zelfs 8 knopen; wat een snelheid en een kracht! Om ons 
zelf en het materiaal te beschermen besloot de schipper om een zeil te laten zakken; hierbij liepen 
enkelen van ons een nat pak op door fl inke plenzen water die over de boeg op het schip sloegen. 
Een hele belevenis die er voor zorgde dat de meesten naast de zeiljacks ook 
een warme en waterdichte zeilbroek aantrokken.

Toen we uiteindelijk letterlijk in rustiger vaarwater terecht kwamen was het 
tijd voor een goed verzorgde lunch. Gedurende de rest van de middag kon 

er volop gezeild worden. De 16 jarige Robyn heeft gedurende lange tijd als volleerd 
kapitein aan het roer van de klipper gestaan, uiteraard onder het toeziend oog van 
schipper Arjen. Mandy en Hannah klommen heel stoer in het kluivernet om de 
kluiver (of kluiff ok, een zeil) netjes vast te zetten. Dit gebeurde hangend boven het 
water aan de boegspriet terwijl we met 6-7 knopen over het IJsselmeer voeren! De 
begeleiders waren blij dat Bob er bij stond om toe te zien dat alles veilig gebeurde. 
Niet iedereen voelde zich geroepen om zulke toeren uit te halen; benedendeks zaten een paar meiden 
gezellig een spelletje te doen.

Toen Enkhuizen weer in beeld kwam was het weer tijd om alle zeilen te strijken en weer netjes 
op te vouwen en vast te zetten. Een hele klus op zo’n klipper, maar ook een bijzondere waarbij 
goed werd samengewerkt. Klokslag 17.00 uur voeren we de haven binnen waar de meeste 
familieleden ons al op stonden te wachten. De zwemvesten konden af en de zeilkleding uit. 
Hiermee kwam een einde aan een prachtige en goed verlopen zeildag op de Lutgerdina. De 
verzorging en de begeleiding door de mensen van Sailwise was fantastisch. We kunnen dan 
ook terug zien op een goed geslaagde dag, ondanks het kleine aantal deelnemers.

Marion Post
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Een leuk boek: 
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Outdoorpark Laarbeek. Een volledig aangepast outdoor-
parcours. Dus geschikt voor iedereen, ook als je een 
beperking hebt.

Door middel van speciale touwtechnieken en klimgordels 
kan je zelfs in een rolstoel het parcours volgen, en de 
hoogte in.
Je kunt 8 verschillende activiteiten volgen op een hoogte 
van 4 tot 9 meter.
Abseilen met een rolstoel, in een reuzenzwaai schommel, 
tokkelen en een trapezesprong, alles is mogelijk.

meer info: www.outdoorlaarbeek.nl

Vetbol voor vogels maken:

Materiaal: een leeg yoghurtpotje, 50 cm 
ijzerdraad, touwtje, reuzel zonder zout 
(varkensvet dat je in de slagerij kan 
kopen), vogelzaad. 
Doe de reuzel in 
een pan, laat ze op 
een vuur smelten en 
doe er vogelzaad 
bij. 

Maak een oogje langs de ene kant 
van de ijzerdraad en een spiraal 
langs de andere. Dompel de spiraal 
in het yoghurtpotje en giet er dan 
het mengsel van reuzel en zaden 
in. Laat alles afkoelen en haal het 
dan uit het yoghurtpotje en hang het 
buiten op. De vogeltjes zullen jullie 
dankbaar zijn.
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Dagje Toverland
Op zaterdag 3 november zijn we naar Toverland 
geweest. Dit was de Kinderdag van de HME-
MO vereniging. Wij zijn lid van die vereniging 
omdat mijn broertje Tren (7 jaar) overal op zijn 
botten vergroeiingen heeft. Hij noemt deze dag 
in Toverland ook wel ‘bultjesdag’. Toen we daar 
aankwamen kregen we eerst wat drinken en vlaai. 
Daarna mochten we overal in Toverland gaan 
spelen. Er waren erg leuke attracties zoals: de 
motortjes, de bobsleebaan, het treintje en ook 
de nieuwe attractie de Wervelwind. Tren is ook 
in de Wervelwind geweest. In het begin vond hij 
het wel een beetje spannend, maar al snel wou 
hij nog een keer! Je kon ook Toos Toverhoed 
ontmoetten. Om een uur gingen we frietjes met 
een snack eten. De kleine kinderen konden een 
suprisebox pakken; daar zaten frietjes, een snack 
en een verrassing in (een toverstaf). Daarna kon 
je weer lekker gaan spelen in het park. Het was 
een erg leuke dag en iedereen zou willen dat de 
HME-MO vereniging dit nog eens zou organise-
ren. Maar vooral heel erg bedankt dat mensen 
dit voor de kinderen met dezelfde ziekte als mijn 
broertje hebben georganiseerd!

    Groetjes, Majlen van der Schans (12 jaar) 

‘ ‘
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Raadsel:

Een man woont op de 15de verdieping 
van een fl atgebouw.
Als het regent gaat hij met de lift tot de 
15de verdieping.
Maar als de zon schijnt neemt hij de lift 
slechts tot de 9de verdieping om dan 
de resterende verdiepingen met de 
trap te gaan.

Weet jij waarom?

Getallenreeks:

Bekijk de onderstaande rijen met 
getallen en probeer te achterhalen 

welk getal er op de volgende rij komt.
1

11
21

1211
111221
312211

13112221
. . . . . . . . . .

Raadsel:
Het is namelijk een hele kleine man en hij kan niet aan het 
bovenste knopje van de 15de verdieping. Als hij op de ti ppen 
van zijn tenen gaat staan kan hij nog net het knopje van de 9de 
verdieping indrukken.
Maar als het regent heeft  hij een paraplu bij zich en met behulp 
van die paraplu kan hij het knopje van de 15de verdieping 
indrukken.

getallenreeks:
De volgende rij is: 1113213211
want startend vanaf de tweede rij getallen, wordt telkens het 
bovenstaande getal beschreven.

één één
twee enen
één twee, één één
één één, één twee, twee enen AN

TW
O

O
RDEN

:

Recept
kerst-
kransjes
Ingrediënten 
200 g glutenvrij meel 
150 g boter 
100 g kristalsuiker 
1 zakje vanillesuiker 
Zout
amandelschaafsel 
of greinsuiker 
om te garneren 
Boter

Benodigdheden
Uitsteek vormpjes (kan ook een glas gebruiken) 
appelboor

Bereiding
Vermeng de bloem, boter, suiker en een snufje zout in een kom. 
Snijd de boter in kleine stukjes. Kneed hiervan een samenhangend deeg dat van de kom loslaat.
Laat het deeg in de koelkast ongeveer 30 minuten opstijven. 
Verwarm de oven op 150 ºC en vet de bakplaat in met boter. 
Bestuif het werkblad met meel. 

Deze keer geen pen. De pen 
wordt volgende keer weer 
doorgegeven.

Rol het deeg uit tot een lap van ongeveer 1 cm dik. 
Gebruik een uitsteekvormpje voor de buitenkant van de 
kerstkransjes. 

Voor het gat aan de binnenkant kan je een appelboor gebruiken. 
Kneed het overgebleven deeg weer tot een bal, rol het uit en steek 
opnieuw koekjes uit. 
Leg de kransjes op de bakplaat. 
Garneer met geschaafde amandelen of greinsuiker. 
Bak de koekjes in het midden van de oven in 25-30 minuten gaar.
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HME-MO dag

16de HME-MO dag:
1 juni 2013

U komt toch ook?

Feestelijke en gedenkwaardige 15e HME-MO dag
Zaterdag 2 juni jl. vond in Utrecht zoals ieder jaar weer de landelijke HME-MO dag plaats.
Vanwege het feit dat er 15 jaar geleden gestart werd met het organiseren van HME-MO lotgenotencontact was deze dag in een 
feestelijk jasje gestoken.
Dat was al te merken aan het feit dat de deelnemers reeds bij aanvang een heerlijk en prachtig versierd petitfourtje bij de koffi  e 
kregen. Het programma was voor deze dag ook aangepast: in plaats van de gebruikelijke 2 rondes met workshops was er dit keer 1 
ronde ingeleverd om plaats te maken voor improvisatietheater over 15 jaar HME-MO lotgenotencontact.
Maar voordat dat zo ver was, was er eerst een interessante inleiding door Prof. dr. Wim Wuyts en drs. Arnard van der Zwan over 
Genetica en HME-MO. Een verslag van de lezing van biochemicus Wuyts en orthopeed van der Zwan kunt u verderop in deze 
Newsfl ash lezen.
Hierna was het tijd voor de feestelijke lunch die voor deze gelegenheid verzorgd was door een externe cateraar. Om half 1 vertrok 
de eerste groep van 16 jeugdige deelnemers al voor een leuke kanotocht over de Rijnstroom langs het Jaagpad in Utrecht.
Nadat ook de andere bezoekers van hun lunch genoten hadden, ging een ieder om 13.00 uur naar de gekozen workshop.
Voor volwassenen bestond de keuze uit een gespreksgroep voor ouders, een workshop over littekenvorming en de behande-
ling ervan, een workshop over de Wmo en een workshop ontspanningstherapie. De jongste kinderen werden opgevangen in de 
kinderopvang en de oudere kinderen konden behalve het kanoën kiezen uit verschillende activiteiten zoals zwemmen, creaclub en 
lekkere hapjes maken. Van alle workshops zijn er verderop in deze Newsfl ash verslagen te vinden.
Om half 3 was het tijd voor de korte theepauze, waarna de mensen van Improsa aanvingen met hun improvisatietheater. Nadat 
de acteurs het publiek had ‘opgewarmd’ gingen zij van start met hun hilarische terugblik op 15 jaar HME-MO lotgenotencontact 
in Nederland. Hierbij was de inbreng van het publiek van groot belang. In verschillende sketchjes kwamen onder begeleiding van 
pianomuziek verschillende activiteiten, voorvallen, situaties en hoogtepunten uit de voorgaande 15 jaar aan de orde.
Om half 4 werd de voorstelling abrupt onderbroken omdat er een groep mensen de plenaire ruimte betrad. Het bleek hier te gaan 
om de burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf (Fr) en familie en vrienden van secretaris Marion Post. Zij waren allen van-
uit Friesland naar Utrecht getogen omdat ‘het hare majesteit de Koningin had behaagd’ Marion te onderscheiden als lid in de Orde 
van Oranje-Nassau vanwege haar inzet ten behoeve van de HME-MO patiënten in Nederland. Deze aanvraag werd ondersteund 
door een aantal verenigingen uit de woonplaats van Marion waarvoor zij zich ook heeft ingezet.
Nadat Marion door de burgemeester en voorzitter Jan de Lange was toegesproken was er een einde aan het offi  ciële gedeelte van 
de dag gekomen. Onder het genot van een lekker hapje en een drankje was er nog gelegenheid om na te praten en Marion te 
feliciteren.
Doordat er maar liefst 111 bezoekers (waarvan 20 kinderen onder de 12 jaar) speciaal voor de HME-MO dag waren en ook nog eens 
23 speciaal voor de uitreiking van de onderscheiding van Marion bleef het nog lang gezellig.
De organisatie kan dan ook terug zien op een zeer geslaagde 15e HME-MO dag. In 2013 gaan we uiteraard op dezelfde voet verder 
en zullen er weer als vanouds 2 workshops bijgewoond kunnen worden. De datum staat al vast: zaterdag 1 juni 2013. U komt toch 
ook?

De organisatie
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Prof. dr. Wim Wuyts, biochemicus, 
verbonden aan het Centrum Me-
dische Genetica Antwerpen, is al 
vele jaren een graag geziene gast 
tijdens de HME-MO dagen. Wim 
houdt zich bezig met de erfelijk-
heidsaspecten van HME-MO en 
mag gerust een expert genoemd 
worden. De vraag om informatie 
over alle erfelijke aspecten van 
HME-MO is groot en komt steeds 
weer terug. Reden genoeg om 
Wim opnieuw uit te nodigen om 
de aanwezigen te informeren over 
HME-MO en genetica. Daarna 
vertelt drs. Arnard van de Zwan, 
orthopedisch chirurg in het OLVG, 
over het nut van genetisch onder-
zoek bij HME-MO en de bijdrage 
die het OLVG daar aan levert.

Wim opent de inleiding daarom met uitleg over de genetische 
aspecten van HME-MO. Hij legt eerst uit dat het erfelijk materi-
aal van de mens bestaat uit 23 chromosomen. De chromoso-
men bestaan uit DNA, die uit 4 verschillende basisbouwstenen 
(basen) zijn opgebouwd: C A G T . Het menselijk erfelijk materi-
aal bestaat uit 3 miljard van die bouwstenen. 
Met die bouwstenen gaat het wel eens mis: er zijn stukjes DNA 
te weinig of juist te veel, soms zitten stukjes DNA op de ver-
keerde plaats, maar er zitten ook wel eens foutjes in de basen.
Wanneer een mens HME-MO heeft, wordt dit in de genetica 
aangeduid met EXT, van exostose. Wanneer er een fout zit in 
chromosoom 8 heeft men het over EXT 1 en bij een fout op 
chromosoom 11 over EXT 2.
HME-MO is een autosomaal dominante aandoening. Dat 
betekent dat kinderen van een vader of moeder met HME-MO 
via de eicel (de moeder) of via de zaadcel (de vader) van de 
aangedane ouder één van de twee genen ontvangen waarop 
de aandoening kan zitten. Ze kunnen dus het normale gen of 
het afwijkende gen krijgen. Elke zoon of dochter heeft daarmee 
een kans van 50% om HME-MO te krijgen.
Maar door een foutje kan een kind ook HME-MO krijgen zonder 
dat één van de ouders HME-MO heeft. Dit wordt een spontane 
mutatie genoemd.
In het Centrum Medische Genetica Antwerpen wordt op dit 
moment onderzoek gedaan naar het verschil in EXT 1 enEXT2 
en het verschil tussen de familiaire gevallen en de spontane 
mutaties.
Zo worden klinisch beeld en de mutatie met elkaar vergeleken: 
geven EXT1 mutaties een ernstiger klinisch beeld? Speelt het 
een rol waar de mutatie zich bevindt? Speelt het een rol wat 

voor soort mutatie je hebt? Inmiddels is er in Antwerpen en het 
Italiaanse Bologna van meer dan 500 HME-MO patiënten het 
erfelijk materiaal onderzocht. Er zijn röntgenfoto’s gemaakt, er is 
gekeken naar de vergroeiingen en de functiebeperkingen, maar 
ook naar kwaadaardig geworden osteochondromen. Daarnaast 
hebben de patiënten vragenlijsten ingevuld. De eerste resulta-
ten lijken te wijzen op een ernstiger klinisch beeld bij mannen. 
Daarbij is sprake van een ernstiger klinisch beeld bij zonen die 
de HME-MO overerven van hun moeder. Ook lijkt het er op dat 
de EXT1 mutaties een ernstiger klinisch beeld geven. 
Alles met elkaar is er voldoende reden voor verder onderzoek. 
Daarom is er ook samenwerking met het OLVG waar veel (370) 
Nederlandse HME-MO patiënten onder controle zijn. Zij worden 
gevraagd mee te werken aan een meer uitgebreide klinische 
studie. Doel is o.a. ook om de uitkomsten van de Antwerpen/
Bologna studie te bevestigen.

Daarna neemt Arnard van der Zwan het woord. Hij gaat eerst 
in op het nut van genetisch onderzoek. Dit kan namelijk de 
diagnose HME-MO bevestigen, het helpt inzicht te krijgen in 
de oorzaken en het werkingsmechanisme van de genetica. 
Eventueel kan genetisch onderzoek ook belangrijk zijn voor 
pre-implantatie genetische diagnostiek of screening. 
Voor de patiënt kan het belangrijk zijn om door middel van 
genetisch onderzoek kennis van HME-MO te krijgen, hetgeen 
zinvol kan zijn voor zijn eigen toekomst. Tevens kan de patiënt 
hiermee bijdragen aan HME-MO onderzoek. Resultaten van dit 
onderzoek hebben op dit moment echter nog geen invloed 
op de behandeling van HME-MO patiënten. Voor zover bekend 
heeft genetisch onderzoek ook geen invloed op het toekomst-
perspectief van HME-MO patiënten. Wat wel bekend is, is dat 
het hebben van HME-MO fi nanciële en verzekeringsaspecten 
met zich meebrengt. 
De onderzoeken die op dit moment lopen op het gebied van 
HME-MO zijn gericht op oorzaken en mechanismen en op de 
resultaten van behandelingen. 
Met de verkregen informatie is pre-implantatie genetische diag-
nostiek (PGD) of pre-implantatie genetische screening (PGS) in 
de toekomst een goede optie voor HME-MO patiënten met een 
kinderwens. Hiermee kan via embryo-selectie gekeken worden 
naar de mutatie. Het terugplaatsen van een embryo zonder 
HME-MO is dan mogelijk. 
Genezing door middel van gentherapie (het inbrengen van 
genetisch materiaal in menselijke cellen in de hoop dat dit 
genetisch materiaal kan dienen om HME-MO door een niet 
goed functionerend gen te genezen door een ‘gezond’ gen toe 
te voegen) is het ultieme doel van genetisch onderzoek. 

Marion Post

Verslag van de inleiding over HME-MO en Genetica door 
Prof. dr. Wim Wuyts en drs. Arnard van der Zwan
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Workshop Littekenbehandeling
Mevr. Apeldoorn, huidtherapeute/dermatografe en dr. Kanhai, plastisch chirurg, beiden ver-
bonden aan het Medisch Centrum Alkmaar, hielden voor een volle zaal hun workshop over 
littekenvorming, littekenbehandeling en huidtherapie.
Enthousiast werd er verteld over wanneer welke vorm van behandeling gebruikt werd en 
waarom het bij sommige patiënten wel geschikt is en bij anderen niet.
Het is onvermijdelijk om een litteken te krijgen na een operatie, maar het eindresultaat van het lit-
teken is wel beïnvloedbaar. Door direct na de operatie het litteken al veel aan te raken op een zachte, 
voorzichtige manier, blijft de doorbloeding goed.
Mocht een litteken na verloop van tijd niet mooi zijn en/of veel last veroorzaken, dan is een doorver-
wijzing naar een huidtherapeut mogelijk een optie.
Deze kan het litteken behandelen door massagetechnieken, lymfetaping (zie hieronder) en compres-
sietherapie (behandelen door zwachtelen of elastische kousen).
Ook werden we erop geattendeerd dat een behandeling bij een huidtherapeut vaak wel vergoed 
wordt in de aanvullende verzekering. Iets wat velen van ons niet wisten. Een verwijzing van de huis-
arts is hiervoor ook niet nodig..

Na afl oop werden mevr. Apeldoorn en dr. Kanhai hartelijk bedankt voor hun enthousiaste, duidelijke 
uitleg van de littekenbehandelingen.
Tanja Eisinga

Eén van de behandelingen van littekens 
is Medical taping 
De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Waar 
de bekende witte sporttape uitgaat van immobilisatie (het vastzetten van gewrichten voor rust) 
gaat Medical tape uit van beweging. 
Medical tape is tot 140% van zijn oorspronkelijke lengte rekbaar. Door deze tape onder rek op het 
te behandelen gebied te plakken, lift het de huid en onderhuid op. Dit heeft een gunstig eff ect 
op de doorbloeding en het zorgt voor afname van zwelling. Hierdoor ontspannen de spieren en 
herstellen ze beter. 
Door gebruik te maken van verschillende tapetechnieken, kunnen verschillende structuren beïnvloed 
worden. Eén van de technieken is bruikbaar om littekens te behandelen. 

Littekens 
De techniek die gebruikt wordt voor littekens lijkt op de lymfetaping. De tape wordt dan in smalle stroken aangebracht om het 
lymfevocht met afvalstoff en via lymfevaten en lymfeknopen af te voeren. 
Deze techniek is ook zeer eff ectief bij de behandeling van verse en oudere littekens. Door een vers litteken met tape te behande-
len, wordt de ingroei van lymfevaatjes in het gebied gestimuleerd. Dit bevordert het herstel en voorkomt dat het litteken gaat ver-
kleven. De tape is niet steriel, daarom kan bij verse littekens pas gestart worden met de tape behandeling als het litteken gesloten 
is.

De tape wordt kruislings over het litteken geplaatst. Dit zorgt voor een vermindering van het samentrekken van het weefsel en 
voor een betere bloedcirculatie. Hierdoor wordt het litteken zachter en voorkomt het verklevingen en verhardingen. 

Toepassing
De tape heeft een antiallergische lijmlaag, waardoor irritaties nauwelijks ontstaan. De tape mag nat worden en blijft meestal een 
aantal dagen zitten. Hoe lang behandeling nodig is, is afhankelijk van het litteken (grootte, dikte, vers of oud, verklevingen). Meestal 
duurt de behandeling enkele weken. 

Kim Smits, (kinder-)fysiotherapeute FysioBerlicum                                          Zie voor meer informatie.www.fysiotape.nl
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In de workshop Wmo werd ingegaan 
op de achtergrond van de Wmo en de 
toekomst hiervan. In gemeenteland 
is men namelijk bezig om de Wmo te 
kantelen. Daarnaast gaat de lande-
lijke overheid ook decentraliseren en 
komen er meer zaken naar de ge-
meenten resp. de Wmo. Dit alles gaat 
gepaard met bezuinigingen waardoor 

het veel mensen zal treff en. De workshop werd gehouden door 
Wilja Brokking, mantelzorgconsulent te Venray en Jan de Lange, 
voorzitter Adviesraad Wmo te Son en Breugel.

De Wmo, wat is dat ook alweer?
De Wmo is een kaderwet. Dat betekent dat de landelijk over-
heid de grote lijnen uitzet maar dat de gemeenten dit zelf 
verder mogen invullen. De overheid doet dat door 9 presta-
tievelden te benoemen. De gemeente moeten zorgen dat 
de doelstelling van deze prestatievelden worden bereikt. Het 
hoofddoel van de Wmo: ‘ Iedereen moet kunnen meedoen!’ 

De prestatievelden
Dit zijn:
1 het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid 

van dorpen, wijken en buurten;
2 op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren 

met problemen met opgroeien en van ouders met proble-
men met opvoeden;

3 het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4 het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5 het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke 

verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met 
een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 
mensen met een psychosociaal probleem;

6 het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beper-
king of een chronisch psychisch probleem en van mensen 
met een psychosociaal probleem ten behoeve van het be-
houd van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan 
het maatschappelijk verkeer (hieronder vallen de individuele 
voorzieningen; het voormalig Wvg-beleid);

7 maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en 
huiselijk geweld;

8 het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, 
met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij 
rampen;

9 het bevorderen van verslavingsbeleid.

Inspraak
In de wet is geregeld dat bij de beleidsvorming en –uitvoering 
de locale organisaties en burgers betrok-
ken moeten worden. In de meeste ge-
meenten betekent dit dat er is gekozen 

voor het opzetten en functioneren van een Adviesraad Wmo. 
Veelal bestaat deze raad uit vertegenwoordigers van vrijwil-
ligersorganisaties, zoals cliëntenorganisaties, maatschappelijke 
organisaties en anderen.
De functie van de Adviesraad Wmo is het gevraagd en onge-
vraagd adviseren van het college van Burgemeester en Wet-
houders op het gebied van de 9 prestatievelden van de Wmo.

Compensatieplicht
De gemeente is verplicht om compensatie te bieden aan 
personen met een beperking. Dit moet op het gebied van de 
zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. In overleg 
met de cliënt moet gekeken worden 
hoe de zorgvraag opgelost kan worden.
De compensatieplicht geldt voor:
a. een huishouden te voeren
b. zich te verplaatsen
c.  zich lokaal te verplaatsen
d. medemensen te ontmoeten

De gemeente houdt rekening met de 
persoonskenmerken en behoeften van 
de vrager.

Kanteling Wmo en decentralisatie AWBZ

Waarom moet de overheid kantelen?
Een van de redenen van de kanteling is dat het doel van de 
Wmo, participatie, niet overal goed is gelukt. De Wmo is vooral 
een verstrekkingenwet geworden, zoals dat voorheen ge-
beurde bij de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De 
verzorgingsstaat komt hierdoor in de knel. Er wordt steeds meer 
beroep gedaan op de Wmo terwijl er minder geld voor is. Daar-
naast is ook de participatie nog steeds niet goed vormgegeven. 
Om beide doelen te bereiken is het project de Kanteling in het 
leven geroepen. De uitdaging is om meer te doen met minder 
geld en de klant toch tevredener achter te laten.
In Nederland worden mensen die hulp nodig hebben behoor-
lijk “gepamperd”. Dit werkt wel. Nederlandse horen tot de geluk-
kigste mensen te wereld, we hebben een hoge welvaart, we 
leven lang, er zijn in Nederlands relatief weinig tienermoeders 
en een lage criminaliteit. Dit pamperen heeft echter ook onge-
wenste bijwerkingen: de kosten rijzen de pan uit, mensen voe-
len zich niet meer zelf verantwoordelijk (dat moet de gemeente 
maar oplossen), organisaties proberen zoveel mogelijk klanten 
binnen te halen en laten ze niet meer los, mensen vervreemden 
van elkaar, je kan van de gemeente hulp krijgen dus waarom 
zou je het vragen aan je buren? 
Dit leidt tot 2 soorten gedragingen: aan de ene kant zijn er 

mensen die precies weten hoe ze aan allerlei 
zaken moeten komen. Deze halen het onderste 
uit de kan, maken vaak oneigenlijk gebruik van 

Verslag workshop Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
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middelen en proberen ook nog een zo laag mogelijke eigen bij-
drage te betalen, zo min mogelijk belasting en zoveel mogelijk 
uitkering te krijgen. Aan de andere kant zijn er mensen die een 
vraagverlegenheid hebben, behoeftig en eenzaam zijn maar 
niet de weg weten. 
Ook de zorg is een behoorlijk doolhof geworden. Niemand 
weet eigenlijk precies wat er is en waar je moet zijn voor welke 
zorg. 

Doelen van de kanteling:
• Beter vormgeven aan de compensatieplicht van de gemeente
• Gemeente, organisaties en burgers samen verantwoordelijk
• Eigen regie van zorg/hulpvrager
• Eigen kracht centraler (eigen verantwoordelijkheid)
• Oplossen van problemen ipv het verstrekken van voorzie-

ningen, het gaat om het resultaat dat bereikt moet worden 
(zelfredzaamheid)

• Er wordt gekeken naar:
 • Wat kan iemand zelf
 • Wat kan de omgeving
 • Wat is er regulier beschikbaar
 • Wat is algemeen beschikbaar
 • Welke collectieve voorzieningen zijn er
 • Wat/ Welke voorziening is individueel nodig

In de Wmo werd teveel beroep op voorzieningen gedaan. Er 
werd gedacht vanuit “ik heb recht op …..” . Deze lijn gaan de 
gemeenten loslaten. Er gaat gekeken worden hoe iemand het 
beste gecompenseerd kan worden zodat deze persoon kan 
meedoen. Het resultaat kan uiteraard nog steeds een voorzie-
ning zijn, maar het kan ook iets anders opleveren. 

Samen met de burger moet de gemeente aan tafel gaan zitten 
om te onderzoeken welke belemmeringen uit het dagelijks 
leven gecompenseerd moeten worden. Welke vraag heeft de 
burger en wat is de beste oplossing hiervoor. Er wordt niet 
alleen gekeken naar wat de gemeente kan doen maar ook de 
eigen kracht en mogelijkheden van de burger worden be-
nut. Daarnaast is het sociale netwerk belangrijk en moet ook 
gekeken worden welke algemene voorzieningen iemand kan 
gebruiken. Als het mogelijk is moet de burger de regie en ver-
antwoordelijkheid over zijn eigen leven (be)houden.

Rol van de klant
De klant heeft hierin ook een rol. Het is niet de bedoeling ach-
terover te leunen en alleen te claimen. Zelf nadenken over:
• Wat wil ik kunnen? En op welk terrein?
• Wat zijn mijn wensen en behoeften?
• Wat heb ik daarvoor nodig?
• Wat kan ik zelf oplossen?
• Wat kan mijn netwerk of omgeving voor mij doen?
• Welke algemene voorzieningen zijn er?
• Welke problemen kan ik niet zelf oplossen?
Zoals al gemeld kan dit per gemeente verschillen. In principe 

krijgt u in de toekomst eerst een uitgebreid gesprek met een 
loket- of Wmo-medewerker. In dit gesprek worden eerst de 
beperkingen die u ervaart in kaart gebracht. Samen met de me-
dewerker wordt naar oplossingen gezocht. Alle mogelijkheden, 
zoals eigen kracht, eigen netwerk, collectieve voorzieningen, 
individuele voorzieningen, creatieve oplossingen etc, worden 
in zijn geheel bekeken. Van daaruit wordt vervolgens de meest 
adequate oplossing gekozen. Pas in de laatste fase, als blijkt dat 
andere voorzieningen niet voldoende compenseren, kunt u een 
aanvraag indienen voor een Wmo voorziening. 
Van u wordt dus een actieve opstelling verwacht. Het is daarom 
ook verstandig om goed voorbereid het gesprek in te gaan. 
Gemeenten mogen niet met standaard oplossingen komen, 
er moet echt gekeken worden naar uw individuele situatie. 
Samen, als gelijkwaardige partners, wordt het gesprek gevoerd. 
De bedoeling is dat u ook zelf meedenkt en op zoek gaat naar 
een passende oplossing. 
Daarnaast wordt ook van de burger verwacht dat deze eigen 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn leefstijl en ook kosten-
bewust omgaat met de gezamenlijke middelen. Is het bijvoor-
beeld wel nodig om zelf een scootmobiel te hebben als deze 
de meeste tijd ongebruikt in de garage staat? Moet ik wel een 
pasje voor het CVV (Collectief Vraagafhankelijke Vervoer), ook 
wel de regiotaxi genoemd, hebben als ik hier maar 1x per jaar 
gebruik van maak? Kan ik dit niet anders oplossen. 
Daarnaast dat burgers ook zorg dragen voor elkaar. Dit gebeurt 
al heel veel door vrijwilligers en mantelzorgers maar het blijkt 
dat nog veel meer mensen best iets voor anderen willen doen 
alleen vaak niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Hier ligt 
een rol voor de gemeente. In veel gemeenten zijn steunpunten 
voor mantelzorgers en vrijwilligers opgezet waar u terecht kunt.

Rol gemeente
De gemeente moet de klant helpen om de hulpvraag in beeld 
te brengen. Dit kan in het zogenaamde keukentafelgesprek. Dit 
vindt bij voorkeur bij iemand thuis plaats zodat de consulent 
ook een beeld krijgt van de woonomgeving. Samen wordt in 
kaart gebracht waar de klant tegenaan loopt, wat de beperkin-
gen zijn en wat de klant gecompenseerd wil hebben. 
De consulent van de gemeente moet hierin creatief kunnen 
meedenken en goed op de hoogte zijn van de sociale kaart van 
de gemeente. De regie moet echter bij u blijven.
Als blijkt dat een collectieve of individuele voorziening nodig is, 
dat zorgt de gemeente hiervoor. 

Wat betekent dit voor u?
- Niet meer denken in “rechten” en voorzieningen maar in oplos-

singen.
- Zelf al nadenken over de hulpvraag.
- Meedenken aan oplossingen.
- Inzetten van eigen middelen en het eigen netwerk.
- Kostenbewust denken, ook over voorzieningen die je krijgt 

van de gemeente.

WB & JdL
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Workshop Gespreksgroep ouders, veel onderlinge uitwisseling
Dit jaar hebben we traditioneel ook de workshop “Gespreksgroep voor ouders” gehad. Er waren dit keer 6 deelnemers. De work-
shop werd begeleid door Sonja Deden, werkzaam als medisch psycholoog bij het OLVG, afdeling Kindergeneeskunde.

Omdat er dit jaar nieuwe deelnemers waren, begon Sonja met een verhaal over het werk en de taken van medisch psychologen 
bij het OLVG. Samen met Wieneke Zijlstra is ze betrokken bij de psychologische behandeling van medisch verbonden angsten en 
trauma’s bij jonge kinderen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ze kennis zou maken met ieder patiëntje dat voor een opera-
tie wordt opgenomen. Ook om te helpen bij het voorbereiden op hoe het zou zijn nà de ingreep. Intussen is dat helaas onmogelijk 
gebleken, gezien het feit dat er op dit moment heel veel kinderen bij de afdeling bekend zijn.
Ondanks deze situatie doen ze hun best om hulp te bieden bij problemen zoals bv. acceptatie van de ziekte/aandoening, prik-
angst, medisch veroorzaakte trauma’s en dergelijke. Ouders kunnen altijd een afspraak maken. Voor patiënten die ver van Amster-
dam wonen, kunnen ze ook bemiddelen bij het zoeken naar een goede specialist in de buurt van hun adres.

In principe is de afdeling Kindergeneeskunde bestemd voor patiënten in de leeftijd tot 18 jaar. Eenmaal boven die grens moet 
een patiënt naar een volwassen afdeling. Gezien de verschillen op de afdelingen is het soms een moeilijke ervaring voor een jong 
volwassene. Daarvan is men zich bij de Kinderafdeling bewust. Er wordt binnen het OLVG op dit moment aan een regeling voor 
het transitieproces gewerkt, waarin de betrokken afdelingen nauw samenwerken.

Er was een specifi eke vraag over de behandeling van angst bij een kind, bv. voor MRI onderzoeken. Soms gebeurt het dat de 
eerste afspraken of operaties goed doorstaan worden, maar daarna begint zich bij de patiënt een angst te ontwikkelen. De rol van 
begeleiding is hierbij zeer belangrijk (bij het AMC bestaat er bv. een “oefen-“ MRI waar patiënten kennis met de apparatuur kunnen 
maken). Neem gerust contact op als er vragen zijn. 
Zo waren er tijdens het gesprek nog meer persoonlijke verhalen en vragen van deelnemers. Er werden veel ervaringen uitgewis-
seld.

Wat kan een kinderpsycholoog betekenen?
• Ze kunnen betrokken zijn bij het gesprek bij opname.
• Ze kunnen helpen bij het aanleren van ontspanningsoefeningen (bv. in verband met prikangst).
• Ze kunnen ook hypnotische technieken gebruiken (waarbij het erom gaat dat de patiënt geholpen kan worden om zijn aan-

dacht van de “medische” gebeurtenissen naar plezierige gedachten te brengen).
• Sonja zelf is getraind in en maakt gebruik van EMDR technieken in specifi eke gevallen, bij behandeling van medische trauma’s en 

angsten (EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Er bestaat een vereniging van specialisten in Neder-
land, Vereniging EMDR Nederland – www.emdr.nl).

Om beroep te kunnen doen op hulp van de kinderpsycholoog is een verwijzing van een specialist nodig. Bij het OLVG zijn ze fl exi-
bel bij het regelen van zulke formaliteiten (die kunnen bv. telefonisch met dr. Ham worden bevestigd door de psycholoog zelf ).

In de regel zijn de psychologen niet betrokken bij de voorbereiding voor een operatie. Op de afdeling zijn er ook pedagogische 
medewerkers werkzaam en die voorbereiding is een van hun taken. De psycholoog wordt niettemin betrokken in het geval van 
specifi eke angsten.
Uit haar ervaring met HME-MO patiënten weet Sonja dat ze meestal voor het eerst geopereerd worden op de leeftijd van 6-7 jaar. 
De psychologen geven voorlichting aan ouders om hen voor te bereiden op de situatie na de medische ingreep. Dit is een belang-
rijk aspect bij de behandeling van angsten en psychologische gevolgen van operaties bij kinderen. 
Voor mensen die problemen krijgen met de school van hun kind, al dan niet vanwege de operatie, is er bij het OLVG een onder-
wijsdeskundige aanwezig, die is verbonden aan het ABC (een onderwijsadviesbureau) in Amsterdam.

Mocht u een vraag of probleem hebben waarmee zij u wellicht zouden kunnen helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
Dit gaat het makkelijkst via de mail: s.deden@olvg.nl en w.t.zijlstra@olvg.nl

Artur Widera
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Lekker even peddelen
Daar stonden we langs het water om één voor één in de kano’s te stappen, we hadden net de lunch achter de kiezen want we 
gingen half 1 te water.
Er was keuze uit een 2-persoons kano of en 3-persoons kano. Toen we allemaal eindelijk in onze kano’s zaten konden we 
tegen 13.00 uur pas weg. Daar ging de groep onder leiding van Ineke en Jan Post, de één langzamer, de ander sneller dan de 
rest van de groep.
Door dat er steeds wolken voor de zon kwamen was het af en toe toch best wel koud op het water.
Na een kwartier was er het 1e probleem: de kano van Sjoerd had een afwijking en kon niet recht vooruit. Hij wisselde van 
kano met Jan Post en snelde naar de groep met fl esjes water want van kanoën krijg je best wel dorst.
Na een tijdje had Jan Post genoeg van de kano met de afwijking en na nog een paar keer geholpen te zijn ging hij terug. De 
rest van de groep ging rustig verder, na een uur keerde de groep om en konden we kalm met de stroming mee terug, wat het 
een stuk aangenamer maakte.
Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.
Al met al was het een geslaagde tocht.
Douwe Post©

Waterpret…..
Dit jaar werd het zwemmen begeleid door Arjo Eewijk en Leroy Scheff er.
Om half elf wordt de eerste groep enthousiaste zwemmers verwelkomd. De begeleiders stellen zich voor en er wordt meteen 
stevig gesport door enkele banen te trekken met schoolslag en borst- en rugcrawl. 
Hierna wordt het duiken nog geoefend en gedurende de sessie gaat het steeds beter. Tenslotte mogen alle kinderen nog hun 
beste “bommetje” voor zetten en wordt er tegelijk gesprongen. Het viel mee dat er nog water in het zwembad zat... 
Na afl oop krijgen ze allemaal net zo’n Petitfourtje mee als de volwassenen bij de koffi  e hebben gehad en gaan ze naar de 
volgende sessie.

De tweede lichting zwemmers begint om tien voor half twaalf. Grappig was dat hierbij 4 naamgenoten van de instructeur 
(Scheff er) zaten.
Ook zij mogen laten zien wat ze kunnen en krijgen d.m.v. baantjes zwemmen ook hun warming-up. Hierna mogen zij ook hun 
duikkunsten tonen en de laatste periode van de sessie wordt er nog een waterpolospel gedaan.

Alle kinderen hadden meer spel verwacht, maar ze hadden nu wel allemaal het gevoel gezwommen te hebben (lees: ver-
moeid ;-) ).

Gunnar Beurskens

Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.Uiteindelijk duurde het een kwartier voordat iedereen uit het water was en de kano’s weer aan de kant lagen.
Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.Al met al was het een geslaagde tocht.



26

HME-MO dag

Marlies Gunneweg verzorgde de workshop ontspanning.
Zij is werkzaam als fysiotherapeut bij het Revalidatiecentrum 
Tolbrug in ’s-Hertogenbosch.
Marlies werkt met de methode van Dixhoorn Adem en Ont-
spannings Therapie (afgekort tot AOT)
De deelnemers aan de workshop hadden wel ervaring met 
yoga of mindfulness maar niet met AOT.
Een HME-MO patiënt kwam tijdens haar revalidatie in aanra-
king met de AOT en meende dat er veel meer lotgenoten baat 
zouden kunnen hebben bij AOT.

Vaak zeggen mensen dat ze zo moe worden van ontspannings-
oefeningen maar is het wel zo?
Of voel je tijdens de ontspanningsoefeningen pas echt hoe 
moe je was? Het onderstaande plaatje laat zien dat door veel 
pieken/overbelasting, de overbelasting als “normaal“ wordt 
ervaren.
 
Uiteindelijk zullen er allerlei klachten ontstaan, men noemt dit 
disfunctionele klachten.
Bijvoorbeeld een griep die veel langer duurt en maar niet over 
gaat.

Wat doet AOT voor je:
Het bevordert langs natuurlijke weg een diep ontspannen van 
het hele lichaam en een gemakkelijke, vrije adembeweging. 
Verminderen van onnodige spanning leidt tot een verhoging 
van welbevinden en kwaliteit van leven. 
Je functioneert beter, doordat je belastbaarheid en stressbe-
stendigheid toeneemt. Je kunt weer meer aan. Je wordt je be-
wuster van je lichamelijke en mentale gespannenheid en leert 
daar beter mee om te gaan. Als je klachten veroorzaakt werden 
door gespannenheid, zullen ze goed reageren op de toegeno-
men ontspanning. Dit laatste betekent dat je je geen slachtoff er 
meer voelt, maar het heft in eigen handen kunt nemen door je 
spanning te regelen op een manier die voor jou werkt.

Zeven categorieën van veranderingen
De veranderingen na instructie zijn te onderscheiden in zeven 
categorieën, die samen de interne zelfregulatie vormen. Dat is 
de verhouding tussen het bewuste en het levende lichaam. (De 
externe zelfregulatie betreft de verhouding tussen het individu 
en de omgeving en omvat het gedrag en het denken over 
zichzelf.) Deze categorieën zijn:
- spanningsvermindering
- herstel van evenwicht
- aandachtverschuiving
- lichaamsbewustwording
- functioneel bewegen
- functioneel ademen
- cognitieve herstructurering 

Spanningsvermindering
- Afname van lichamelijke inspanning, in rust (passief ontspan-

nen) of in beweging (actief ontspannen).
- Het lichaam wordt zachter, warmer, slapper, losser, stiller. De 

schouders hangen meer, bewegingsonrust neemt af, adem 
en hartslag worden trager.

Herstel van evenwicht
- Iemand kan frisser, helderder, uitgeruster, fi tter, minder moe 

worden. En kan nieuwe energie, betere stemming krijgen.
- Er kunnen tekenen van (te) sterke ontspanning zijn (heel 

zwaar, moe, duizelig).
- Er kunnen psyche-emotionele reacties zijn, herbeleving, 

verwerking.
- Er kunnen nieuwe invallen komen, die bijdragen aan problee-

moplossing.

Aandachtverschuiving
- De mentale component van spanningsvermindering. De aan-

dacht is minder afgeleid, makkelijker bij één ding te houden, 
het hoofd wordt stiller, leger, soms slaperig.

- Het centrum van waarneming verschuift van voor, boven 
naar achter, onder. De aandacht wordt passiever: iets ‘valt op’. 

Lichaamsbewustwording
- Het individu neemt meer en ook nieuwe signalen van het 

levende lichaam waar, zowel prettig als onprettig.
- De toegenomen bewustwording doet goed, maakt sterker, 

beter belastbaar.
- Het individu wordt meer realistisch t.a.v. zichzelf.
- Men kan ervaringen beter onder woorden brengen.

Functioneel bewegen
- De kwaliteit van bewegen neemt toe, is beter afgestemd op 

de (skelet)structuur, de spanning is beter verdeeld, bewegen 
is makkelijker, natuurlijker.

- Het individu voelt zijn structuur beter, de innerlijke samen-
hang tussen hoofd en voeten, en staat makkelijker rechtop.

- De wervelkolom curves zijn beter in balans, hoofd beweegt 
vrijer en is meer recht naar voren gericht.

Functioneel ademen
- De ademhaling is meer fl exibel en past zich beter aan, zonder 

storing.
- Kan waargenomen worden zonder dat dit stoort.
- Is beter verdeeld over de romp, geluidloos, met vloeiende 

overgangen.
- Volgt en reageert op de wervelkolom.

Cognitieve herstructurering
- Gedachten over spanning en ont-

spanning die niet kloppen met de 

Verslag Workshop Ontspanningstherapie
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eigen (nieuwe) ervaring worden herzien.
- Irreële gedachten over spanning en ontspanning worden 

herzien.

De adem- en ontspanningstherapie bestaat uit een reeks lig-
gende, staande en zittende aandachts-, houdings- en bewe-
gingsoefeningen. Tijdens de workshop hebben we een aantal 
van deze oefeningen gedaan. De reacties hierop waren zeer 
positief.
Meer informatie over deze therapie is te vinden op de volgende 
sites: 
http://www.ademtherapie-aos.org/adressen/adressen.html
http://www.methode-vandixhoorn.nl 

Chantal Beurskens in samenwerking met Marlies Gunneweg.

Oranje crea!
Ook dit jaar was er voor de jeugd de mogelijkheid zich creatief 
uit te leven. Onder de vakkundige begeleiding van Ragnhild 
Tillema zijn er een heleboel kunstwerken gemaakt.
Om te beginnen was er een groot gezamenlijk schilderij, ge-
maakt t.g.v. het 15-jarig bestaan. Althans, dat was het verhaal in 
eerste instantie. Uiteindelijk werd het aangeboden aan Marion 
Post vanwege haar Koninklijke onderscheiding. 
Verder waren er houten harten om te versieren en die waren 
erg in trek. Bijna elke deelnemer ging met een hart naar huis. 
De meesten waren versierd met een soort mozaïek van stukjes 
dun papier en diezelfde techniek kon ook gebruikt worden om 
doosjes te versieren. Het resultaat was prachtig.
Er kon natuurlijk ook gewoon op papier getekend en geschil-
derd worden.
En er was dit keer, vanwege het EK, een speciaal oranje accent. 
Er waren o.a. oranje petten waaraan met behulp van allerlei ma-
terialen een persoonlijk tintje gegeven kon worden. Ook daar 
waren verschillende deelnemers enthousiast mee bezig.
Aan het eind van de middag werd alle werkstukken tentoonge-
steld en uitgebreid bewonderd door de aanwezigen.
Het was, mede dankzij de grote inzet van Ragnhild, weer een 
gezellige en geslaagde workshop!

Anja Posthuma

Hamburger met friet, maar dan anders…
Dit jaar was ik bij de HME-MO dag en deed mee aan de workshop hapjes maken die gegeven werd door Mascha de Haan. Ik vond 
het erg leuk en ik ga jullie nu in het kort vertellen wat we hebben gemaakt.

Eerst moesten we cakebeslag maken, dat zou dan voor het broodje worden. Toen we die cakejes in de oven hadden gezet moes-
ten we een soort papieren frietzakje en een bakje maken. Toen alles geknipt en geplakt was waren de cakejes ondertussen al klaar.
Een paar kinderen gingen de cakejes doormidden snijden. De anderen gingen van een soort marse-
pein rondjes en vierkantjes maken, die dan de ‘kaas’, ‘sla’ en de ‘tomaat’ zouden worden. Er moesten ook 
nog rondjes uit chocolade cake worden gemaakt, die dan de hamburger zouden worden.
De rest van de kinderen die klaar waren gingen een doos versieren waar alles in zou komen.

De (chips) ‘friet’ werd in de zakjes gedaan en de hamburger kon in elkaar gezet worden. Eerst werd op 
de bodem van het normale cakeje de ‘sla’ gelegd, daarna de ‘hamburger’ , de ‘tomaat’ en 
de ‘kaas’, de deksel van het cakeje erop en klaar was het ‘happy meal’.
Het was leuk om te doen en het resultaat was heel lekker! Volgend jaar 
nog een keer!

Hamburger met friet, maar dan anders…Hamburger met friet, maar dan anders…Hamburger met friet, maar dan anders…
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de bodem van het normale cakeje de ‘sla’ gelegd, daarna de ‘hamburger’ , de ‘tomaat’ en 

Dit jaar was ik bij de HME-MO dag en deed mee aan de workshop hapjes maken die gegeven werd door Mascha de Haan. Ik vond 

Britt Blanken.
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Lid worden
Leden van de HME-MO Vereniging Nederland kunnen zij zijn die 
zelf HME-MO hebben en hun eerste- of tweedelijns verwanten 
of zij die anderszins een relatie hebben met iemand met HME-
MO. Aanmelden kan via onze website www.hme-mo.nl of via 
het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij ons secretariaat. 
Het lidmaatschap bedraagt minimaal 25,- euro per jaar. Als dank 
voor uw aanmelding ontvangt u gratis de informatie-dvd over 
HME-MO.
Donateur worden
Iedereen die onze vereniging wil steunen, kan donateur wor-
den voor een zelf te bepalen bedrag. Donateurs die meer dan 
20,- euro per jaar doneren krijgen ook twee maal per jaar de 
HME-MO Newsfl ash toegezonden.
Aanmelden als donateur kan via onze website www.hme-mo.
nl of via het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij ons 
secretariaat. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis de 
informatie-dvd over HME-MO.
Mutaties
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om wijzigingen in 
uw adres- of bankgegevens of e-mailadres zo spoedig mogelijk 
door te geven aan ons secretariaat. Dit kan bij voorkeur per e-
mail naar info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760.
Betalingsbewijs aanvragen
Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging. Wilt u ten behoeve van uw zorgverzeke-
ring een betalingsbewijs ontvangen? Vraag dit dan aan bij ons 
secretariaat via info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760. 
Wij zenden u dit dan z.s.m. toe.
Contributie
De contributie voor de HME-MO Vereniging bedraagt minimaal 
25,- euro per jaar. Bij uw aanmelding geeft u aan welk bedrag u 
elk jaar aan contributie wilt betalen. Tevens kunt u ons machti-
gen om de contributie door middel van automatische incasso 
te innen. Indien u ons daarvoor niet heeft gemachtigd, dan 
ontvangt u van ons een factuur. 
Giften
De HME-MO Vereniging is fi nancieel afhankelijk van de contri-
buties en donaties en subsidies. Iedere fi nanciële bijdrage in 
de vorm van een gift is dan ook van harte welkom. Dit stelt ons 
in staat om meer te doen t.b.v. de HME-MO patiënten. Zo heb-
ben giften in het verleden het o.a. mogelijk gemaakt om een 
informatie-dvd over HME-MO te maken en leuke activiteiten 
voor kinderen met HME-MO te organiseren. Als u overweegt 
om ons te verblijden met een gift is het goed te weten dat 
wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Bij het 
overmaken graag aangeven welk doel u wilt steunen: Kinderac-
tiviteiten, voorlichting of onderzoek.
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