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16e HME-MO dag 

Zaterdag 1 juni 2013

van 10:00 uur tot 16:00 uur

Utrecht. 

U bent er toch ook bij?

Van de redactie
Op het moment van dit schrijven is het volgens de kalender net lente, 
maar waait er een gure oostenwind waardoor je het gevoel hebt dat 
het hartje winter is. En er is weer sneeuw voorspeld. Ook in patiënten-
land lijkt het winter te blijven: Wmo budgetten worden gekort, eigen 
bijdragen stijgen en op allerlei voorzieningen en vergoedingen wordt 
beknibbeld. 
Binnen de HME-MO Vereniging waait gelukkig een andere wind. Ons 
ledental blijft stijgen. Steeds meer mensen weten de weg naar de 
vereniging te vinden en zijn blij met alle mogelijkheden tot onderling 
contact en activiteiten. Er worden veel ervaringen gedeeld en er zijn 
altijd tips en ideeën die onderling uitgewisseld kunnen worden.
Een belangrijke ontmoetingsmogelijkheid is onze landelijke HME-
MO dag.  HME-ers en hun familie die de dag de afgelopen jaren 
bezochten waren enthousiast over de gezelligheid, de contacten met 
lotgenoten en de aangeboden informatie. De landelijke HME-MO 
contactdag zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 1 juni op de bekende 
locatie (Mytylschool Ariane de Ranitz) in Utrecht. Er is ook weer veel te 
doen voor kinderen. Mocht u er om de één of andere reden nog niet 
eerder geweest zijn, dan is het zeker aan te raden het dit jaar eens 
te proberen. Verderop in dit blad kunt u lezen wat er allemaal gaat 
gebeuren en hoe u zich op kunt geven.
Als vereniging zijn we blij dat er volop onderzoek wordt verricht 
naar HME-MO. Immers, hoe meer onderzoek, hoe meer we te weten 
komen over deze aandoening en de behandeling ervan. Degenen 
die in het OLVG in Amsterdam geopereerd worden, kennen inmiddels 
de vragenlijsten die ze bij elke operatie krijgen. Ook al heeft men al 
eerder zo’n lijst ingevuld, het blijft belangrijk om het steeds weer te 
doen. Want alleen door het verzamelen van gegevens kan men meer 
te weten komen. En daar worden we uiteindelijke allemaal beter van. 
In deze Newsfl ash kunt u lezen welke onderzoeken er op dit moment 
lopen.
Ook treft u een belangrijk artikel aan van het genetisch centrum 
Maastricht over het zgn. preïmplantatie genetische diagnostiek als 
mogelijkheid bij HME-MO.
Natuurlijk is er in deze uitgave weer een Kidsfl ash te vinden, met deze 
keer o.a. het verhaal van Mandy over haar ervaringen op de spiksplin-
ternieuwe kinderafdeling van het OLVG. 
Over de offi  ciële opening van deze afdeling en het cadeau dat we 
daar als vereniging hebben aangeboden vindt u elders een verslag.
Verder zijn er ook dit keer de bekende rubrieken als nieuws van het 
bestuur en de medische vraagbaak.
We wensen u veel leesplezier en hopen u te ontmoeten op de HME-
MO dag of één van de andere activiteiten!

De redactie
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ColumnColumn

Inhoud

Regelmatig zie ik reality-tv-programma’s met de hilarisch 
treurige avonturen van landgenoten die op enig moment 
hebben besloten Nederland te verlaten om in een buitenland 
een nieuw bestaan te gaan opbouwen. Gelokt door een beter 
klimaat, het idee van minder regels en minder hectiek, wordt 
geprobeerd de aangename sfeer en rust te vinden, die eerder 
tijdens vakanties op die locaties werd ervaren.
Zeer verbaasd ben ik telkens weer als blijkt dat, al voor vertrek 
uit Nederland, er een datum is geprikt waarop op de noodza-
kelijke inkomstenbron (veelal een camping of B&B) op nieuwe 
bestemming revenuen moet gaan opleveren.  Daarmee is 
tevens het startsein gegeven voor een race tegen de klok 
waarin, naar mate de tijd vordert, er meer en meer stress van 
het beeldscherm afspat. Wat blijkt: de deelnemers hebben ei-
genlijk geen fl auw idee waar ze aan beginnen: ze hebben geen 
enkele ervaring met hun nieuwe stiel;  een kantoorbaan  wordt 
achteloos verwisseld voor een job achter het fornuis door een 
koksmuts op te zetten. Men begrijpt niets van de folklore die elk 
buitenland er op na houdt wanneer het gaat om regelgeving 
en vergunningen. De  vriendelijke aannemer blijkt in de praktijk 
nog onbetrouwbaarder zijn dan zijn Nederlandse collega’s. Om 
van de kosten nog maar te zwijgen: niet zelden wordt huis 
en haard verlaten in de veronderstelling dat de woning die ze 
achterlaten snel en voor de hoofdprijs wordt verkocht. De op-
brengst daarvan is broodnodig om te kunnen overleven  in de 
nieuwe habitat. Nog ingewikkelder wordt het als er kinderen in 
het geding zijn. Het allerergste is wel de doorgaans zeer matige 
beheersing van de taal van het nieuwe thuisland.
Het hierboven geschetste scenario, waarin eerst en bijna achte-
loos een datum wordt geprikt om iets voor elkaar te krijgen, lijkt 
echter steeds meer ingang te vinden of dat nou is in de politiek, 
op het werk of zelfs privé: als er maar een einddatum staat ge-
noteerd komt het wel goed: zo’n aanpak getuigd immers van

daadkracht, er is geen gezeur, kortom: iedereen blij. Totdat de 
klok gaat tikken en duidelijk wordt dat de gestelde tijdslimiet 
misschien wel wat krap is er dat er nu echte keuzes moeten 
worden gemaakt, doelen moeten bijgesteld en budgetten ver-
hoogd. Omdat de gestelde einddatum niet ter discussie wordt 
gesteld, neemt de tijdsdruk toe en daarmee ook de stress.   
Het overal en altijd maar onder tijdsdruk zetten van activiteiten 
is één van de belangrijkste redenen waarom ons bestaan steeds 
stressvoller wordt, met alle consequenties van dien. In de strijd 
om wat in de toekomst als volksziekte nr. 1 mag worden aange-
duid, gooit door continue tijdsdruk veroorzaakte stress dan ook 
hoge ogen. Er is wat dat betreft maar een optie: ‘bezint eer ge 
begint ’en prik pas daarna een datum. Getuige voorgaand relaas 
is en vlucht naar het favoriete buitenland geen optie.  

Frans Schelbergen
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Nieuws van het bestuur

Ledenaantal
Het aantal leden van onze vereniging groeit nog steeds! Het 
afgelopen jaar mochten we al ons 200e lid verwelkomen en 
inmiddels staat de teller al boven de 210. We zijn blij dat zoveel 
mensen de weg naar onze vereniging kunnen vinden en dat 
we blijkbaar in een behoefte voorzien.

Samenstelling bestuur
Onze voorzitter Jan de Lange heeft aangegeven zijn taak als 
voorzitter neer te willen leggen. Het is een taak die hij al sinds 
het begin van de lotgenotengroep heeft vervuld. De com-
binatie van het voorzitterschap en zijn taken als bestuurslid 
onderzoek en ontwikkeling kost hem teveel tijd. Nu vindt hij het 
de tijd om het stokje door te geven aan de volgende zodat hij 
meer tijd heeft voor zijn andere taken als bestuurslid onderzoek 
en ontwikkeling. Dus de vereniging is hard op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Elders in dit blad kunt u lezen aan wat voor 
iemand gedacht wordt.

Financiën
In het begin van het jaar is er hard gewerkt om het financiële 
jaarverslag en de andere financiële stukken klaar te maken 
voor de ALV die op 6 april heeft plaatsgevonden. Over 2011 
moet er een bedrag van €6172 aan te veel ontvangen subsi-
die terugbetaald worden. Dat is vermoedelijk ook het geval 
met de €2650 die we in 2012 overgehouden hebben.
Ook voor dit jaar hebben wij weer subsidie toegezegd ge-
kregen van het Fonds PGO. Dit maal een bedrag van 
€26.150. 

Website
Onze nieuwe website is volop in bedrijf. Er wordt regel-
matig gebruik gemaakt van het forum om ervaringen te 
delen. We hebben nu ook de mogelijkheid om nieuws-
brieven rond te sturen voor wetenswaardigheden die 
niet op de Newsflash kunnen wachten. Leden hebben 
inmiddels de  eerste nieuwsbrief al ontvangen.
Het enige wat nog niet naar tevredenheid functioneert 

is het virtueel kantoor t.b.v. 
bestuur en kerngroep, maar 
ook daar wordt hard aan 
gewerkt. Binnenkort moet 
dat afgerond zijn.

HME-MO dag
De voorbereidingen voor onze landelijke dag zijn in volle gang. 
Er is een programma gemaakt en er zijn mensen uitgenodigd 
voor de inleiding en de workshops. Het belooft weer een leuke 
en informatieve dag te worden. Via de site kunt u zich opgeven.

Nieuwe kinderafdeling OLVG
Het  Onze Lieve Vrouwe Gasthuis is het landelijk behandel-
centrum voor HME-MO. Sinds enige maanden is daar een 
gloednieuwe kinderafdeling die op 20 maart officieel ge-
opend is. Omdat er veel kinderen met HME-MO geopereerd 
worden leek het ons leuk om als vereniging een cadeau aan 
te bieden. Een lid van de kerngroep en een bestuurslid zijn 
bij de Kunstwerkplaats in Amsterdam geweest om een vrolijk 
schilderij uit te zoeken. Dit is op 20 maart aangeboden. Hoe 
dat in z’n werk ging kunt u elders in dit blad lezen.

Meer informatie over de activiteiten en plannen kunt u ver-
derop lezen in de samenvatting van het jaarverslag 2012 en het 
Activiteitenplan 2013.

Het bestuur:
Jan de Lange, voorzitter
Marion Post, secretaris
Wim van Dijke, penningmeester
Anja Posthuma, 2e secretaris

kiesBeter.nl
Op deze website krijgt u antwoord op vragen als: 

- Wat houdt mijn aandoening in? 
- Wat voor behandelingen zijn mogelijk?

- Waar kan ik daarvoor terecht?
- Moet ik bijbetalen voor mijn behandeling of medicijnen?

- Wat zijn mijn rechten als patiënt?
Het is een product van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu) in samenwerking met vele andere organi-
saties in de zorg en in opdracht van het ministerie van VWS.
Behalve informatie op de website kunt u hen ook bereiken per 
telefoon: 0900-1237890 (€ 0,30 per minuut) 
of per e-mail: info@kiesBeter.nl



Nieuws van het bestuur

Onze huidige voorzitter, Jan de Lange, heeft besloten om af te treden als voorzitter van de HME-MO Vereniging Nederland. Hij wil zijn andere 
functie als bestuurslid Onderzoek en Ontwikkeling wel continueren.
Voor de functie van voorzitter van de Hereditaire Multiple Exostosen-Multiple Osteochondromen (HME-MO) Vereniging Nederland zoekt het 
bestuur kandidaten die of zelf HME-MO patiënt zijn of waarvan een directe (familie)relatie (echtgenoot, kind, broer/zus, oma/opa) HME-MO 
heeft.
Van de nieuwe voorzitter verwachten wij dat deze op een eigentijdse en enthousiaste manier leiding geeft aan het bestuur en aan de gehele 
vereniging. Meer concreet zal de nieuwe voorzitter het bestuursbeleid voorbereiden en coördineren en contacten onderhouden met de 
overige bestuursleden, interne werkgroepen en externe relaties.

vacature

Voorzitter

Specifi ek zoeken wij kandidaten :
- met een warme uitstraling
- met goede communicatieve vaardigheden
- met daadkracht
-  die tactvol kunnen zijn
- die een luisterend oor hebben 
- die een open sfeer kunnen creëren, ook bij kritische punten
- die het belangrijk vinden steun en instemming te krijgen van 

alle betrokkenen.

Voor de uitoefening van de functie van voorzitter verwachten wij 
van kandidaten dat zij :

- betrokkenen/vrijwilligers op een constructieve manier kunnen 
aansturen 

- bestuurlijke ervaring alsmede ervaring in het aansturen van 
groepen mensen hebben

- daadkracht hebben
- vaardig zijn in confl icthantering en oplossingsgericht kunnen 

denken en werken
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezitten
- bekend en vaardig zijn met digitale communicatie
- een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

hebben
- het is een pré wanneer zij een goede kennis van de Engelse taal 

in woord en geschrift hebben
- goed kunnen delegeren
- redelijk mobiel zijn
- kunnen denken en actief zijn op HBO-niveau
- voldoende tijd beschikbaar hebben (gemiddeld ongeveer 6-8 

uur per week)

Aan de functie van voorzitter is geen fi nanciële vergoeding verbonden. Onkosten worden vergoed. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij de huidige voorzitter Jan de Lange: 0499-479293 of per e-mail: jandelange@hme-mo.nl.  
Belangstellenden voor deze functie kunnen zich (tot uiterlijk 1 mei 2013) wenden tot de secretaris: Marion Post, 0516-451760 of per 
e-mail: marionpost@hme-mo.nl of  bij: Jan de Lange. 
Meer informatie over de HME-MO Vereniging is ook te vinden op www.hme-mo.nl

Bestuur HMVN, 08-03-2013
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Nieuws van het bestuur

HME-MO dag
Een hoogtepunt in het afgelopen jaar was natuurlijk onze 15e 
landelijke HME-MO dag. Een groot feest, met als extra ook nog 
een Koninklijke Onderscheiding voor onze secretaris Marion 
Post. De gebruikelijke 2e ronde workshops was vervangen door 
een verrassend programma met theatergroep Improsa. 

Ook dit jaar is er natuurlijk weer een HME-MO dag, deze keer 
met een ‘gewoon’ maar natuurlijk weer  boeiend programma. 
Zowel voor volwassenen als kinderen zullen er diverse work-
shops zijn. U kunt het programma elders in dit blad vinden.

Regioavonden
In het najaar van 2012 vonden 2 regioavonden plaats, één in 
Noord en één in Zuid. Volgens de deelnemers erg geslaagde 
avonden, informatief en gezellig. Reden genoeg om dit najaar 
deze avonden weer te organiseren in de Week van de Chro-
nisch Zieken. Tegen die tijd zult u er meer over horen.

Jongerendag
Na het succes van de eerste jongerendag was er eind septem-
ber 2012 weer een zeiltocht voor deze leeftijdsgroep gehou-
den op de Lutgerdina. Met dit mooi, geheel aangepaste schip 
vertrok deze keer een wat kleinere groep vanuit Enkhuizen 
richting IJsselmeer. Het was niet echt warm weer, maar er stond 
wel lekker veel wind waardoor er echt gezeild kon worden! 
Vanwege de wind en het overslaande water waren waterdichte 
pakken geen overbodige luxe, maar het was een prachtige dag 
waarop een ze een groot deel van het IJsselmeer gezien heb-
ben. Natuurlijk komt er ook dit jaar een gezellige dag waarop 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Verderop in deze uitgave is 
de aankondiging te vinden.

Kinderdag
Nog een succes het afgelopen jaar was de kindercontactdag in 
Toverland. Heel veel kinderen hebben daar met elkaar en met 
hun ouders van de attracties genoten. Er waren veel onderlinge 
contacten en de dag had een extra feestelijk tintje omdat we 
ons 200e lid, Petra Roelandschap, met haar gezin welkom kon-
den heten. Volgens alle deelnemers was het een zeer geslaagde 
dag. Daarom komt er dit jaar in oktober weer een kindercon-
tactdag. In deze Newsflash kunt u de aankondiging vinden.

Ledenaantal
Op de kindercontactdag hebben we ons 200e lid verwelkomd, 
inmiddels staat de teller voor het ledenaantal al boven de 210. 
We zijn heel blij dat steeds meer mensen met HME-MO de weg 
naar onze vereniging weten te vinden. Ons streven is om aan 
het eind van dit jaar 225 leden te hebben. 

Social media
De social media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit 
de samenleving. We merken dat de 3 Hyves-groepen die we als 
vereniging organiseren tegenwoordig steeds minder gebruikt 
worden omdat de meeste mensen een Facebookaccount 
hebben. Daarom zijn er ook 3 besloten groepen op Facebook: 
HME-MO Vereniging (volwassen), HME-MO Vereniging (jeugd) 
en HME-MO Vereniging (kinderen). De bedoeling is dat deze 
groepen de Hyves-groepen op den duur gaan vervangen. De 

volwassenen hebben hun weg al gevon-
den naar de Facebookgroepen, bij de 
jeugd en jongeren is het nog even wen-
nen. Neem er vooral eens een kijkje.

Website
De nieuwe website is volop in gebruik. Alle leden hebben een 
inlogcode ontvangen waardoor ze ook de informatie op het 
besloten deel kunnen bereiken. Het forum is al aardig ingebur-
gerd, er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Ook is de eer-
ste nieuwsbrief inmiddels verstuurd. Dit jaar moeten nog even 
de puntjes op de i gezet worden voor wat betreft het virtueel 
kantoor en dan is de website helemaal klaar.

Cadeautje
Omdat de vereniging het afgelopen jaar wat te vieren had, nl. 
15 jaar lotgenotencontact, hebben alle leden een cadeautje 
ontvangen: een usb-stick in de vorm van een bot. Zònder os-
teochondromen, maar met ons logo erop. Uit de reacties bleek 
dat het cadeautje gewaardeerd werd.

Belangenbehartiging
Inmiddels zijn er zo’n 360 HME-MO patiënten onder behande-
ling bij dr. S.J. Ham en drs. A. v.d. Zwan. Dat betekent dat er 
in het OLVG ook in andere disciplines veel ervaring rondom 
HME-MO is opgebouwd. Bijvoorbeeld bij de afdelingen radio-
logie, vaatchirurgie, plastische chirurgie, kindergeneeskunde 
en bij de fysiotherapie, gipskamer, verpleegkundigen enz. Ook 
het afgelopen jaar heeft er overleg plaatsgevonden tussen de 
HME-MO Vereniging en het OLVG wat geleid heeft tot diverse 
verbeteringen. Ook de wachtlijsten voor het polikliniekbezoek 
en de operaties zijn korter geworden.

Samenvatting van Jaarverslag 2012 en Activiteitenplan 2013

Het afgelopen jaar is zijn er tal van activiteiten geweest en ook voor het komend jaar zijn er genoeg plannen. Een kleine selectie van gebeur-
tenissen van het afgelopen jaar en de plannen voor dit jaar staat hieronder. De volledige versies van het jaarverslag 2012 en het activitei-
tenplan 2013 zullen op de algemene ledenvergadering van 6 april te goedkeuring voorgelegd worden en zijn voor leden op de website te 
vinden onder ALV 2013.



Na het succes van de afgelopen jongerendagen kunnen we er 
natuurlijk niet omheen: er komt ook dit jaar weer een jongeren-
dag. Wat er gaat gebeuren is nog even geheim, maar de datum 
niet. Houd daarom 14 september vast vrij in je agenda!

Jongerendag!

Nieuws van het bestuur
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Speciaal voor waaghalzen, durfals en alle andere kinderen…
In voor een dagje avontuur? Op zaterdag 5 oktober nodigen we je uit voor een speciale dag.
Je kunt oog in oog staan met een ijsbeer en lopen tussen de bruine beren en de wolven. En heb je wel eens witte leeuwen gezien? 
Nog uitdagender: slinger door de reusachtige kloof, daal af in de oude mijnschacht diep onder de grond en beleef een spannend 

avontuur tussen de gorilla’s. Ontmoet in het grootste gorillaverblijf van Nederland op 10 meter hoogte deze 
indrukwekkende mensapen.

Is dat allemaal net wat te spannend? Dan kun je ook gewoon lekker spelen in een overdek-
te speeljungle van maar liefst 4000 m² en een heleboel andere dieren bekijken.

Je snapt het al: samen met alle andere HME-ers ben je welkom in de dierentuin en 
wel in Ouwehands dierenpark in Rhenen. Eind augustus komt de offi  ciële uitnodi-

ging, maar je kunt nu alvast zaterdag 5 oktober vrijhouden in je agenda!

Pak je agenda

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

Tenslotte
Als HME-MO Vereniging Nederland willen wij ons blijven inzet-
ten voor alle mensen met HME-MO.. We hopen daarbij weer 
te kunnen rekenen op het altijd aanwezige enthousiasme van 
iedereen, zodat we er ook dit keer een goed jaar van kunnen 
maken.

Het bestuur 

www.npcf.nl
De Nederlandse Patiënten en Consu-

menten Federatie maakt zich sterk voor 
alle mensen die zorg nodig hebben, nu of later. 

U vindt er vele actuele informatie en u kunt uw 
mening geven over verschillende zaken. Er zit 
een link op naar de online Nieuwsbrief van de 
NPCF, “Zorgzine #12” over een 
actueel zorgthema.
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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.Al heel mijn leven heb ik HME-MO en ook mijn 2 kinderen, een zoontje van 3 en een dochtertje van 10 maanden, hebben allebei 
HME-MO. Afgelopen november ben ik voor de vierde keer geopereerd aan een hernia. Ik zou graag willen weten of er meer men-
sen zijn met HME-MO, die ook bekend zijn met deze vervelende rugklachten. Bestaat er een verband met elkaar, of heb ik gewoon 
dikke pech?
Voor wat betreft de rugproblemen zit het u niet mee. Al voor de vierde maal een herniaoperatie is best heftig. Maar er kan niet gezegd 
worden dat er een oorzakelijk verband is tussen HME-MO en rugproblemen, zoals de hernia’s bij u. Natuurlijk komen rugproblemen in com-
binatie met HME-MO wel voor, maar dat zijn in principe normale cijfers en vergelijkbaar met mensen die geen HME-MO hebben. Eveneens 
kan gesteld worden dat exostosen/osteochondromen op de wervels niet van invloed zijn op het krijgen van een hernia. In de ons bekende 
literatuur staat dit ook niet beschreven.

2.Mijn dochter van 8 heeft HME-MO en ook behoorlijk X-benen ten gevolge hiervan. We zijn op de hoogte dat het mogelijk is om 
dit nog tijdens de groei te kunnen corrigeren. Maar onze vraag is wat is hiervoor de beste leeftijd?
Het is inderdaad betrekkelijk eenvoudig om X-benen maar ook scheefstand van de enkels tijdens de groei te corrigeren. Dat gebeurt middels 
het plaatsen van een soort van krammen. Dat is een zogenaamde hemi-epifysiodese. Aan de langste kant van het been wordt hiermee de 
groei stil gezet. De korte kant kan wel doorgroeien en zo komt het onderbeen weer mooi recht te staan. Het tijdstip van deze correctie hangt 
af van een aantal factoren. Bij meisjes gebeurt het meestal rond 10 - 11 jaar, maar bij ernstige afwijkingen soms ook eerder. Bij jongens ge-
beurt het later. Het hangt ook af van waar/welke groeischijf de afwijking veroorzaakt. Het beste is om een beenasfoto te maken en daarmee 
te bepalen waar en wanneer de epifysiodese gedaan moet worden.

3.Helaas is er een exostose/osteochondroom op mijn bekken welke kwaadaardig is geworden. Dat is nu vastgesteld met een MRI. 
Ik moet nog naar de orthopeed voor verdere gesprekken maar kunt u mij misschien vast wat meer vertellen hoe dit in z’n werk 
gaat?
Erg vervelend dat er bij u een osteochondroom kwaadaardig is geworden. Zo’n tumor wordt een chondrosarcoom genoemd. Dit soort 
kwaadaardige ontwikkelingen kan bij HME-MO voorkomen en er is gemiddeld een kans van 5%. De bekendste plekken waar het voorkomt 
zijn het bekken en de schoudergordel. Doorgaans gebeurt dat rond de leeftijd van 40-50 jaar. Gelukkig groeit de tumor meestal langzaam 
en is over het algemeen laaggradig. De enige manier om dit chondrosarcoom te behandelen is het volledig operatief verwijderen. Voor 
bestraling of andere behandeling is deze tumor niet gevoelig. Voor de behandeling wordt verwezen naar 4 aangewezen academische 
centra: UMCG, LUMC, UMC St. Radboud en AMC. Orthopedisch chirurgen kunnen hierbij advies vragen bij de Nederlandse Commissie voor 
Beentumoren www.beentumoren.nl. Uw orthopedisch chirurg zal u vast volledig kunnen informeren over de verder behandeling. Heel veel 
sterkte gewenst.

Verhalen gezocht!!
Ook dit keer hebben we ons best gedaan om voor u een gevarieerde Newsflash samen te stellen. Maar naar onze overtuiging zou 
hij nog mooier en gevarieerder worden wanneer er verhalen in zouden staan van uw ervaringen met HME-MO. Wie heeft er door 
HME-MO iets bijzonders meegemaakt, of juist niet, of wil vertellen welke plaats het inneemt in het dagelijks leven, of heeft er nog 
een andere reden om een verhaal te schrijven? Wij zijn benieuwd naar de verhalen die u wilt delen! U kunt al uw verhalen sturen 
naar info@hme-mo.nl.
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Ontvangen Giften
Giften
De afgelopen maanden hebben we tot onze verrassing weer een aantal giften ontvangen. Eén van onze leden, Tabitha van Lith, 
heeft meegedaan aan een sponsorloop en op die manier €170 bij elkaar gelopen voor de vereniging. In deze Newsflash leest u er 
meer over. Ook ontvingen we een gift van €25 van de familie Diemel uit Landsmeer. Wij zijn uiteraard heel blij met deze bijdragen. 

Andere mogelijkheden om onze vereniging financieel te ondersteunen
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, een gift geven, zoals hierboven is te lezen. 
ANBI-status
Belangrijk is te weten dat schenkingen tegenwoordig zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Dat is mogelijk omdat wij 
als HME-MO een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben.
Periodieke schenking
Een periodieke schenking kunt u vastleggen bij de notaris. U hebt dan een officiële akte waarin staat dat u minimaal 
5 opeenvolgende jaren een vast bedrag aan de HME-MO Vereniging schenkt. Deze schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar. Ook dit kan 
vanwege de ANBI-status van onze vereniging.
Erfenissen 
Giften uit erfenissen zijn natuurlijk ook welkom bij onze vereniging. Dat kan geregeld worden door het 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 erfgenamen 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 Nederland financieel te ondersteunen kunt u gebruik maken van Rabobankre-
kening 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.

Wim van Dijke, penningmeester

Een paar vragen aan Tabitha van Lith, naar aanleiding van haar 
geweldige actie om op 3 februari 2013 de Achmea Health 
Centers Acht van Apeldoorn sponsorloop te rennen en de 
opbrengst hiervan te schenken aan de HME-MO vereniging 
Nederland.

Jolanda: Wat is jouw relatie met HME-MO en de HME-MO Ver-
eniging Nederland?
Tabitha: Mijn dochtertje heeft HME-MO en naar aanleiding daar-
van ben ik lid geworden van de HME-MO vereniging Nederland.

Jolanda: Wat deed jou ertoe besluiten om de Achmea sponsor-
loop voor de HME-MO vereniging Nederland te rennen?
Tabitha: In mei 2012 besloot ik om te beginnen met hardlopen. 

Ik ben gaan trainen met als doel de Achmea sponsorloop. Toen 
ik zover was dat ik de afstand van 8 km kon halen heb ik beslo-
ten om voor de HME-MO vereniging Nederland te gaan rennen 
om zo aandacht te krijgen voor deze zeldzame botaandoening.

Jolanda: Heb je veel moeten trainen voor de sponsorloop?
Tabitha: Ja, ik heb er heel veel voor getraind. In het begin 
trainde ik 1 keer per week, dit was erg zwaar en ik heb echt 
even door de zure appel heen moeten bijten om door te zetten. 
Maar naarmate ik vaker rende ging het beter en ben ik 2 keer 
per week gaan trainen. Later heb ik dit nog opgevoerd tot 3 
keer per week. Toen ik 4 km haalde, rende ik dit in 37 minuten, 
maar door hard te trainen ren ik nu 8 km in 47 minuten en 12 
seconden.

Tabitha van Lith rent voor HME-MO vereniging Nederland!
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Jolanda: Je was grieperig tijdens de Achmea Health Centers 
Acht van Apeldoorn sponsorloop, was het daardoor extra zwaar 
voor jou?
Tabitha: Ik was inderdaad niet fit de weken voor de sponsorloop 
en heb daardoor de 2 weken voorafgaand aan de sponsorloop 
niet kunnen trainen. Hierdoor was het al zwaarder, maar op 
de dag van de sponsorloop was het ook erg koud en viel er 
natte sneeuw en regen wat het rennen nog zwaarder maakte. 
Ondanks deze omstandigheden heb ik de 8 km gerend in 48 
minuten en 19 seconden. Ruim één minuut langzamer dan 
mijn snelste tijd, maar ik ben er toch heel tevreden mee.

Jolanda: Je hebt maar liefst het mooie bedrag van 115 euro aan 
sponsorgeld bij elkaar gerend, had je verwacht dat het zoveel 
sponsoren op zou leveren?
Tabitha: Nee, ik heb het vrijblijvend gedaan, het enige dat ik 
gedaan heb is een facebook pagina aangemaakt, daar heb ik 
informatie op gezet, en ik heb een mail rondgestuurd op mijn 
werk. Ik kreeg hier heel veel goede reacties op. Er kwamen 
ook vragen over HME-MO omdat veel mensen nog nooit van 
HME-MO gehoord hadden en niet wisten dat mijn dochter deze 
aandoening heeft. Mijn doel was bereikt: ik rende de Achmea 
sponsorloop en er was aandacht voor HME-MO! Na de 115 euro 
sponsorgeld dat al binnen was gekomen hebben een vriend en 
een collega van me achteraf ook nog geld gesponsord, samen 
nog eens 55 euro. Dus de totale opbrengst van de Achmea 
Health Centers Acht van Apeldoorn sponsorloop is uiteindelijk 
170 euro geworden.
 
De HME-MO vereniging Nederland wil je heel erg bedanken 
voor deze geweldige actie, we zijn enorm trots op je dat je dit 
voor ons gedaan hebt!!!

Tabitha

Indy Lynn (dochter Tabitha)

Tabtiha en Rion

Studeren…. extra hulp of voorzieningen nodig?
Stel, je wilt gaan studeren maar je vraagt je af hoe dat gaat als je (tijdelijk) in een rolstoel zit. Of je vraagt je af of welke 
consequenties het heeft wanneer je een aantal keren geopereerd wordt en dus achterstand oploopt. Iedereen die op 
wat voor manier dan ook met een functiebeperking te maken heeft kan op de website www.handicap-studie.nl allerlei 
informatie vinden.
Handicap + studie is een  expertisecentrum voor onderwijs en handicap. Het stimuleert dat jongeren met een functiebe-
perking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs
Je kunt meer te weten komen over bv. studiefinanciering, intakegesprekken, toelating, aanpassingen in het rooster, het 
gebouw of in tentamens, studentenbegeleiding, WAJong of studievertraging.
Handicap + studie heeft ook superhandige studietips in een database waarbij je je functiebeperking aan kunt vinken 
en waar je in het onderwijsproces tegen aan loopt. Vervolgens krijg je een lijstje met allerlei voorzieningen en tips, een 
soort verlanglijst, waarmee je naar je studentendecaan kunt stappen. Wat de gevolgen van jouw functiebeperking(en) 
zijn voor het hoger onderwijs heeft handicap + studie ook op een rijtje gezet.
In verschillende wetten zijn voorzieningen vastgelegd voor studenten met een functiebeperking, waardoor je bijvoor-
beeld recht kunt hebben op extra studietijd, hulpmiddelen of kwijtschelding van je studieschuld. 
Kortom, een hele handige site om te bekijken wanneer je studieplannen hebt of al studeert.
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In deze rubriek proberen wij u bij te praten over de ontwikkelin-
gen en de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire 
Multiple Exostosen–Multiple Osteochondromen.

Dit keer wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op onder-
zoeksgebied van HME-MO uit de verschillende centra. Vanuit 
het onderzoek naar bloedvaten in het AMC wordt er een 
update gegeven.
Daarnaast treft u het beloofde artikel over Preïmplantatie 
Genetische Diagnostiek (PGD) bij mensen met HME-MO met 
een kinderwens. Het artikel is geschreven door prof. dr. E.M. 
de Die-Smulders, Klinisch Geneticus en medisch coördinator 
PGD-Nederland en Drs. L. van Heurn-Nijsten, PGD arts. Beiden 
verbonden aan Academisch Ziekenhuis Maastricht, afdeling 
Klinische Genetica.

Afdeling Pathologie van het Leids Universiteits Centrum
Hier wordt hard gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van beentumoren in het algemeen en HME-MO in 
het bijzonder. 
Momenteel wordt er voor wat betreft de HME-MO gewerkt aan 
verder onderzoek naar het muismodel voor Ext1 (één van de 2 
bekende genen die de mutatie veroorzaakt) waarin we kijken 
naar kwaadaardige/maligne ontaarding. Hierbij wordt samen-
gewerkt met onderzoekers van de Universiteit van Utah en de 
universiteit van Pamplona.
Meer informatie over de ontwikkelingen van de afdeling Patho-
logie van het LUMC hoort u tijdens de inleiding op de landelijke 
HME-MO dag 1 juni.

Dr. J.V.M.G Bovée, patholoog verbonden aan de afdeling Patho-
logie Leids Universitair Medisch en lid van onze Medisch Advies 
Raad.

Afdeling Orthopaedie Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Am-
sterdam
Het onderzoek naar de verschillen in verschijningsvorm van 
HME-MO bij de verschillen in genmutaties is in volle gang. Hier-
bij wordt samengewerkt met Prof. dr. W. Wuyts van het Centrum 
Medische Genetica van de Universiteit van Antwerpen, België. 
Deze DNA studie naar de EXT1-EXT2 genmutaties in een Neder-
landse populatie loopt prima.
Dankzij de medewerking van u, HME-MO patiënten, hebben we 
inmiddels 220 DNA gegevens (samples) verzameld en van 23 
mensen de uitslagen vanuit andere ziekenhuizen ontvangen. 
Hartelijk dank daarvoor.
Helaas duurt het wat langer dan verwacht voordat alle uitsla-
gen binnen zijn. De eerste 95 DNA gegevens (samples) zijn 
onderzocht en de uitslagen krijgen we binnenkort. Nadat we 
zoveel mogelijk DNA gegevens (samples) hebben verzameld 
gaan we de gegevens analyseren. Dat zal ook veel tijd kosten 
maar is het meest interessante deel van het onderzoek. 

We houden u op de hoogte van de voortgang en nogmaals 
dank voor de medewerking.

Drs. A.L. van der Zwan, orthopaedisch chirurg

Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Centrum 
Amsterdam
Update: Onderzoek naar glucosehuishouding en vetstofwisse-
ling bij HME-MO 
Graag geven wij een korte update over het onderzoek naar de 
glucose huishouding en vetstofwisseling 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.

Uit eerder onderzoek bleek dat HME-MO patiënten na toedie-
nen van intraveneus glucose in de beginfase een kleinere hoe-
veelheid insuline vrijmaken en dat ook de maximale hoeveel-
heid insuline die geproduceerd kan worden iets lager ligt. Met 
een MRI scan hebben wij laten zien dat dit verschil verklaard 
werd door een iets kleinere alvleesklier in HME-MO patiënten.

Inmiddels zijn alle patiënten voor een suikertest geweest, en 
zijn we druk bezig om de uitslagen daarvan te analyseren en 
alle deelnemers op de hoogte te stellen van hun persoonlijke 
uitslagen. We kijken hierbij naar de glucose- en insulinewaarden 
in het bloed tot 3 uur na het drinken van een beker suikerwater. 
Met deze test willen we kijken hoe het lichaam reageert op via 
het maag-darmstelsel opgenomen suiker (in tegenstelling tot 
het intraveneus toedienen van glucose in het eerdere onder-
zoek). 

Daarnaast zijn we ook alweer toe aan de laatste patiënten en 
gezonde controles die komen voor een slagroomtest. Hierbij 
kijken we naar de vetstofwisseling na het drinken van een beker 
slagroom. Het is bekend dat heparan sulfaten een rol spelen bij 
het opruimen van de vetten in het lichaam en met dit onder-
zoek willen we kijken of de mutaties bij mensen met HME-MO 
ook hierop een eff ect hebben.

Toekomst
De resultaten komen nu snel binnen en hiermee kunnen 
we voor alle onderzoeken 10 patiënten met HME-MO en 10 
gezonde controles vergelijken. Afhankelijk van de uitkomsten 
van deze onderzoeken, zullen we daarna verdere vragen gaan 
proberen te beantwoorden met nieuwe onderzoeken.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname of informatie over de 
studies dan kunt u contact opnemen met s.j.bernelotmoens@
amc.uva.nl of 020 5665975

Drs. S.J. Bernelot Moens, arts-onderzoeker bij de afdeling Vascu-
laire Geneeskunde van het AMC

Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO
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PGD staat voor preïmplantatie genetische diagnostiek: het 
doen van onderzoek naar erfelijke aandoeningen bij een em-
bryo vóór de innesteling (implantatie) in de baarmoeder. 
Het is al bijna 40 jaar mogelijk om erfelijke aandoeningen te on-
derzoeken tijdens de zwangerschap. De vruchtwaterpunctie en 
de vlokkentest zijn de meest gangbare vormen van prenatale 
(letterlijk: voor de geboorte) diagnostiek. 
De preïmplantatie (letterlijk: voor de innesteling) genetische 
diagnostiek is een vrij nieuwe methode. Terwijl bij prenatale 
diagnostiek wordt gekeken naar erfelijke aandoeningen in 
een reeds bestaande zwangerschap, vindt bij preïmplantatie 
onderzoek de diagnostiek plaats voordat er sprake is van een 
zwangerschap. Het principe van PGD is embryo’s met en zonder 
de aandoening van elkaar te onderscheiden en alleen “gezonde” 
embryo’s (zonder de aandoening) vervolgens in de baarmoeder 
te terug te plaatsen.
De PGD-techniek werd in 1989 in Engeland voor het eerst 
gebruikt. Sindsdien zijn wereldwijd meer dan 6000 behande-
lingen gestart en meer dan 1000 zwangerschappen ontstaan. 
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+(MUMC+) is de 
enige vergunninghouder in Nederland voor PGD. Voor PGD is 
een IVF-behandeling (=in vitro fertilisatie, reageerbuisbevruch-
ting) nodig. Deze kan plaatsvinden in het IVF centrum van het 
MUMC+, het UMC Utrecht of van het UMC Groningen. Het 
PGD onderzoek zelf gebeurt altijd in het laboratorium van het 
MUMC+.
PGD in Nederland wordt sinds 1995 in het MUMC+ toegepast. 
In totaal zijn er tot nu toe 2400 verwijzingen geweest en heb-
ben er 1300 behandelingen plaatsgevonden bij meer dan 600 
paren. Er zijn bijna 250 kinderen geboren.

Voor wie is PGD? 
PGD wordt alleen toegepast bij paren bij wie er sprake is van 
een hoog risico op een kind met een ernstige erfelijke aandoe-
ning of een hoog risico op herhaald verlies van de zwanger-
schap wegens een chromosoomafwijking. Uiteraard moet het 
technisch mogelijk zijn om de betreffende aandoening in hele 
jonge embryo’s te onderzoeken. Paren, die in aanmerking willen 
komen voor IVF met PGD dienen niet alleen geschikte kandi-
daten voor PGD te zijn, maar moeten ook aan de in Nederland 
gehanteerde voorwaarden voor IVF voldoen. 

Is PGD bij HME-MO wettelijk toegestaan en technisch 
mogelijk?
Ja, PGD bij HME-MO is wettelijk toegestaan en technisch mogelijk.

Hoe vaak is PGD bij HME-MO in Nederland gedaan?
Er zijn tot nu toe 12 aanmeldingen geweest:
2 paren werden zwanger voordat PGD gestart was
3 paren hebben afgezien van PGD
1 paar komt binnenkort op intake
6 paren zijn gestart met PGD

Het PGD voorbereidende onderzoek
Genetische voorbereiding
Het laboratorium moet een speciale genetische test maken 
die uniek is voor elk paar. Er worden hoge eisen aan deze test 
gesteld. Zo moet binnen 24 uur een betrouwbare uitslag kun-
nen volgen of het embryo wel of niet aangedaan is. Bovendien 
is er maar één cel beschikbaar waar de test op uitgevoerd kan 
worden. Om de test te maken moet er bloed geprikt worden bij 
zowel de vrouw als de man. In den regel is ook bloedonderzoek 
bij familieleden met en zonder HME nodig. De ontwikkelings-
duur van de test is afhankelijk van welk van de drie bekende 
genen de ziekte veroorzaakt. Bij de routinetest duurt het gemid-
deld 4 tot 6 maanden, bij de complexe test 9-12 maanden. 
Wat voor u van toepassing is, hoort u bij het eerste gesprek in 
Maastricht.

Gynaecologische voorbereiding. 
PGD wordt uitgevoerd op cellen van embryo’s. Om deze em-
bryo’s te verkrijgen is een IVF behandeling noodzakelijk. Zowel 
de vrouw als de man worden door de gynaecologen of artsen 
van het IVF-team (MUMC+, UMC Utrecht of UMC Groningen) 
onderzocht met de vraag of ze geschikt zijn om een IVF behan-
deling te kunnen ondergaan. Dit wordt onder andere beoor-
deeld aan de hand van hormoononderzoek bij de vrouw en 
zaadonderzoek bij de man. IVF en dus PGD wordt niet gedaan 
als de vrouw ouder is dan veertig jaar of als de vrouw duidelijk 
overgewicht heeft. De kans dat de IVF/PGD behandeling slaagt, 
is dan namelijk verminderd en/of de medische complicaties zijn 
te groot. Er zal dan gekeken worden of er andere mogelijkhe-
den zijn om een gezond kind te krijgen.

De IVF/PGD behandeling
Een IVF behandeling bestaat uit een fase van hormoonsti-
mulatie bij de vrouw, waarbij het de bedoeling is dat in haar 
eierstokken meerdere eitjes tot rijping komen. De eicelrijping 
duurt ongeveer twee weken. Als de eicellen voldoende gerijpt 
zijn volgt de eicelpunctie. Direct na de punctie worden in het 
laboratorium de eicellen samengebracht met het zaad van de 
partner. Dit is de eigenlijke reageerbuisbevruchting. 
Vervolgens zal de bevruchte eicel zich gaan delen en er wordt 
een embryo gevormd. Op dag drie van de bevruchting bestaat 
dit embryo uit ongeveer 8 cellen. Van dit achtcellig embryo 
wordt een cel verwijderd, gebiopteerd. Deze cel is represen-
tatief voor alle cellen in het embryo. Op elk gebiopteerde cel 
wordt de genetische test uitgevoerd. Na 24 uur is de uitslag 
bekend. Op dag 4 of 5 na de bevruchting wordt er één gezond 
embryo teruggeplaatst. Als er twee of meer gezonde embryo’s 
zijn, kan in overleg besloten worden om deze embryo’s in te 
vriezen voor plaatsing op een later tijdstip, mits de embryo’s 
aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. 

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) bij mensen 
met HME-MO met kinderwens
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16e HME-MO dag 

Zaterdag 1 juni 2013

van 10:00 uur tot 16:00 uur

Utrecht. 

U bent er toch ook bij?

Wat zijn de kansen? 
De kans op zwangerschap wordt voornamelijk bepaald door de 
slagingskans van de IVF-behandeling. Bij PGD is de slagingskans 
15-20% per gestarte cyclus. De kans wordt beïnvloed door fac-
toren van buitenaf, waarbij gebleken is dat bijvoorbeeld roken 
en overgewicht de kans op zwangerschap sterk verminderen. 
De ziektekostenverzekering vergoedt 3 behandelingen. 

Hoe betrouwbaar is PGD bij HME-MO? 
De betrouwbaarheid van de diagnostiek ligt meestal rond de 
98%. Er wordt altijd de mogelijkheid geboden tot het doen van 
een vlokkentest of vruchtwaterpunctie als er een zwangerschap 
ontstaat na IVF/PGD. Dit voor als het paar 100% zekerheid wil.

Zijn er risico’s verbonden aan PGD? 
Door het weghalen van één of twee cellen bij een acht-cellig 
embryo worden de ontwikkelingskansen van het embryo, voor 
zover bekend, niet geschaad. Ook is er geen verhoogd percen-
tage kinderen met afwijkingen na PGD gerapporteerd. Bena-
drukt moet worden dat de ervaring met deze nieuwe techniek 
nog beperkt is. We vinden het daarom belangrijk dat ouders 
die zwanger zijn geworden na PGD, toestemming verlenen om 
later naar de gezondheid van het kind te mogen informeren.

Waar vindt PGD plaats en hoe kunt u zich aanmelden? 
In Nederland heeft alleen het MUMC+ een vergunning voor 
PGD. Als u denkt in aanmerking te komen voor PGD raden we 
u aan eerst te informeren bij uw eigen klinisch geneticus of 
gynaecoloog of andere specialist. Daarna kan deze U schriftelijk 
aanmelden bij het MUMC+. 
U moet mimimaal één keer naar het MUMC+ komen voor een 
intakegesprek. Het verdere traject wordt dan met u besproken, 
onder andere of u de IVF behandeling die voor PGD nodig is, in 
Maastricht, Utrecht of Groningen wilt laten plaatsvinden. Na de 
gesprekken heeft u zelf tijd om na te denken of u defi nitief voor 
PGD kiest.

Voor verdere informatie:
Zie de website: www.pgdnederland.nl

Prof. dr. E.M. de Die-Smulders, Klinisch Geneticus en medisch 
coördinator PGD-Nederland en Drs. L. van Heurn-Nijsten, PGD 
arts.
Beiden verbonden aan Academisch Ziekenhuis Maastricht, 
afdeling Klinische Genetica.
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Geef de pen door aan: Leanne Posthuma
Hoe oud ben je en waar woon je?

Ik ben 13 jaar en ik woon in Ede.

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

Ik heb zelf ook HME-MO. Mijn vader en mijn broertje en nog wat andere familie-
leden hebben HME-MO. Ook 2 vriendinnen hebben HME-MO. Eén daarvan heb ik 

zelfs ontmoet in het ziekenhuis.
 

Weten je vriend(inn)en dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd?
Al mijn vrienden/vriendinnen weten dat ik HME-MO heb.

Ik schaam me er niet voor. En ten tweede is het lastig om het geheim te houden als je iedere 
keer weer op krukken loopt.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt?
Soms niet leuk omdat het zo veel pijn doet, maar het is wel één van de dingen die mij zo bijzonder maakt. 

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben?
Schaam je nooit voor wat je hebt.  Het maakt je anders, maar vaak ook bijzonder. 

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik zit op het VSO Mariëndael in Arnhem. Daar heeft iedereen wel een beperking. Dat is fijn, want daar zal niemand 
je uitlachen omdat je anders bent. Ik wil stylist worden omdat ik me veel met mode bezig hou en ik het leuk vind om 
kledingadvies te geven.
 
Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst?
Lastig, want ik heb 3 lievelingsvakken: drama, textiel en tekenen. Ik kan daar eigenlijk niet uit kiezen.
Het vervelendste vak vind ik gym omdat het ontzettend veel pijn doet met de dingen die wij op school doen. 
 
Ga je naar de HME-MO lotgenotendag? 
Ja, gezellig met mijn andere vriendinnen die ook HME-MO hebben.

Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO?
Ik zing en shop graag met mijn vrienden. Als ik alleen ben, schilder ik. Ik rijd paard, maar dat is wel wat lastiger met 
mijn HME-MO. 

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Ik heb niet echt een favo tv progamma.
 
Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst?
Ik heb niet echt favoriete zangers, het verschilt heel erg. Eigenlijk alles dat een beetje in is nu. 
Maar het beste vind ik van Pink ‘Just give me a reason’, want dat heb ik altijd in mijn hoofd.

Heb je (huis)dieren?
Ja, ik heb 2 superschattige konijntjes, Luna en Olav!!!

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker?
Ik ben gek op pizza. Dat is echt het lekkerste dat er bestaat. Ik ben nooit gek geweest 
op groentes. Sommige eet ik wel, maar de meeste lust ik gewoon echt niet.

Aan wie geef je de pen door… en waarom?
Aan Esther Romeijn omdat zij mijn achternicht is. 



15

  Een tulp vouwen:
Wat heb je nodig:

• Lijm.
• Schaar.
• Vouwblaadjes.

Neem een vierkant vouwblaadje in de kleur die je 
voor je tulp wilt hebben. Je maakt eerst 16 hokjes in 
het vouwblaadje door in beide richtingen tweemaal 
dubbel te vouwen en dan het blaadje weer terugvou-
wen. Dit zijn je hulplijnen. Aan de bovenkant knip je de 
twee lijnen van het eerste en vierde hokje in. (Op de tekening bij nummer 
1 en 3) Dan vouw je de blaadjes naast die ingeknipte lijn in een punt opzij. 
Dit doe je naar beide kanten en dan krijg je de bovenkant zoals bij de rode 
tulp. 
Aan de onderkant vouw je de twee buitenste punten naar binnen. De tulp-
bloem is dan af. 
Dan pak je een groen blaadje en knipt daar een niet al te dunne strook uit, 
de stengel. En je pakt nog een groen blaadje en daar knip je twee blade-
ren uit. Plak het allemaal op een stuk papier en doe dat met bijvoorbeeld 
meerdere tulpen. 

1 3
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V e r h u i z i n g  n a a r  n i e u w e  k i n d e r a f d e l i n g  O L V G

Eén van de eerste ‘kinderen’ die verbleven op de 
nieuwe kinderafdeling was Mandy Zwarts. Hier-
onder vertelt ze hoe ze het ervaren heeft.

Woensdag 12 december 2012 was het eindelijk 
zover. De nieuwe kinderafdeling werd in gebruik 
genomen. Samen met Patrick en Roy had ik de eer 
om dit mee te maken. Dinsdags moest ik me mel-
den op de oude kinderafdeling omdat ik woensdag 
geopereerd werd. Hier was het erg kaal en weinig te 
beleven want het meeste was al verhuisd. We waren 
erg benieuwd naar de nieuwe afdeling.
Woensdag was het dan zover. Met bed en al werden 
we door verhuizers en de verpleging verhuisd. Op de nieuwe afdeling ke-
ken we onze ogen uit. Wat was die mooi…… Heel veel licht en alles in de hal 
gesitueerd. Bij binnenkomst valt meteen het aquarium rondom de balie op, 
erg mooi. Dan kom je in de hal waar je van alles kunt doen, gezellige zitjes, 
werktafels, leeshoekjes en natuurlijk een hoekje met een Wii!! Voor de kleine 
kinderen is er een wegennet waar je met je fietsje kunt rijden met echte stop-
lichten, alleen de batterijen deden het nog niet. Het grote bord met puzzel-
stukjes was ook vermakelijk.
Aan beide kanten van de hal zijn de eenpersoonskamers. Aan het eind heb je 
nog 2 tweepersoonskamers. Daar lag ik. Het zijn luxe kamers met een eigen 
kast (met slot) en een koelkastje. Iedere kamer heeft douche en toilet.
Kortom ik vond het er super!! Jammer dat het voor mij de laatste keer was om-
dat ik bij een volgende operatie naar de volwassenenafdeling moet.

Mandy Zwarts

Tips om j e  n iet vervelen!
Zit j ij nou ook na je zoveelste operatie alweer op de bank 
met je been omhoog en heb je geen flauw idee wat je moet 
doen? Dan volgen hier een aantal tips voor een paar leuke 
fi l ms en boeken:

Fi lms 
- White Chicks
- 27 dresses
- The wedding planner
- How to lose a guy in ten days
- The princess diaries
- Sydney White
- A Cinderel la Story
- Hoe tem je een draak
- Liar l iar
- Bruce Almighty
- The Parent Trap
 
B oeken
- Superhelden.nl van Marcel van Driel
- De anderen van G emma Mal ley
- Hart van inkt van Cornel ia Funke

- Levels en levens van Mariëtte Aerts
- Stad van maskers van Mary Hoffman

Ben je nou iemand die echt een hekel heeft aan fi l ms en 
boeken? (I k kan me niet voorstel len dat er zo iemand be-
staat, maar toch!) Dan volgen hier nog wat andere tips:
- Begin aan een puzzel van minstens duizend stukjes, 

daar ben je toch zeker wel een paar dagen mee bezig.
- Haal een pak vouwblaadjes en zoek op youtube.com op 

origami, en ga een prachtige bloem/vogel/doos/vl inder of 
iets dergel ijks vouwen. 

- Pak een stapel kranten u it de krantenbak en ga al le 
kruiswoordraadsels maken.

- Leer breien/haken/borduren!
- Ga 3D-kaartjes maken: haal bij de dichtstbijzijnde 

knutselwinkel (soms heeft het Kruidvat ze ook) een 
paar blaadjes met 3D-kaart plaatjes en ga een paar 
uur lang met een mini schaartje zitten knippen. 

- Voor de meisjes onder ons: pak je nagel lak, zoek op you-
tube.com op hoe je een ontzettend ingewi kkeld plaatje 
op je nagels kunt lakken en probeer het na te maken. 

Als je nou nog steeds niets weet om te doen, kan je natuur-
l ijk ook gewoon de tv aanzetten en lekker gaan zappen: 
vervel ing gegarandeerd!

Hannah Romeijn

- Superhelden.nl van Marcel van Driel
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Feestelijke opening nieuwe kinderver-
pleegafdeling van het OLVG.
Op woensdag 20 maart 2013 was het zover, om 13.00 uur exact werd de nieuwe kinder-
verpleegafdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam offi  cieel geopend.
De opening gepresenteerd door niemand minder dan Pepijn Gunneweg (bekend van 
o.a. de BZT show). Hij maakte er samen met alle aanwezigen, waaronder meer dan 100 

ouders en kinderen, een geweldig feest van!
Ook een paar mensen die betrokken zijn bij HME-MO hadden een rol bij de opening….
Mirjam Romeijn werkte mee aan de introductiefi lm van de nieuwe kinderverpleegafdeling. Deze werd tijdens de opening op 
spectaculaire wijze, met heel veel tromgeroff el en ander lawaai, gelanceerd.  Sinds 20 maart is dit fi lmpje te bekijken op de -geheel 
vernieuwde-  kindersite van het OLVG (www.kinderolvg.nl). Hebt u de afdeling nog niet gezien, dan is het de moeite waard om er 
op deze manier een kijkje te nemen. Licht, ruimte en een huiselijke sfeer zijn de eerste dingen die opvallen.
Jolanda Broos, moeder van Noud en Ankie, vertelde over haar ervaringen met de nieuwe kinderverpleegafdeling tijdens de op-
name van haar dochter Ankie.
Aan het einde van de offi  ciële opening boden Marion Post en Ankie Broos de kinder-
verpleegafdeling een cadeau aan namens de HME-MO vereniging Nederland. Mede-
werkers van de kinderverpleegafdeling waren verrast en erg blij met het prachtige 
schilderij. Ze hebben beloofd dat het een mooi plekje zal krijgen op de afdeling.
Na het offi  ciële gedeelte waren er verschillende workshops voor de kinderen en een 
symposium voor de ouders. De kinderen hebben een rolstoelparcours afgelegd, zijn bij 
de EHBO geweest, hebben allerlei wetenswaardigheden over hun lijf geleerd en van de 
Cliniclowns Boem en Pantalon gehoord hoe je nu eigenlijk een Cliniclown wordt. De 
volwassenen hoorden tijdens hun symposium van alles over o.a. astma en allergieën, 
voedingsproblemen bij kinderen en de Kinder Spoedeisende Hulp. 
Na afl oop werd er nog even nagepraat onder het genot van een hapje en een 
drankje….
Het was een geslaagde middag voor iedereen!!!

JB

Beste mensen van de HME-MO vereniging,
20 maart jongstleden is de prachtige nieuwe kinderafdeling van het 
OLVG offi  cieel geopend. Velen van jullie waren hierbij aanwezig. De 
opening, workshops en het oudersymposium waren een succes!
Tijdens de opening hebben jullie ons verrast met een prachtig schil-
derij. Het schilderij is van dezelfde lijn als de andere schilderijen op 
onze afdeling en is prachtig. De titel van het schilderij is “bij elkaar”. 
Het verwoord voor ons de wederzijdse verbondenheid van jullie 
als patiëntengroep met ons als kinderafdeling. Het is bijzonder dat 
een patiëntenvereniging een cadeau geeft aan ons, de afdeling, het 
ziekenhuis. Wij ervaren dat als een compliment!
Hartelijk dank, namens de unit kindergeneeskunde

Anneke Blaauw, Yvonne Blees en Linda Schuiten

Wilt u meer informatie over uw kind 
in het ziekenhuis, dan kunt u terecht 
bij het volgende adres:

Stichting Kind en Ziekenhuis
Churchilllaan 11, 6e etage
3527 GV  Utrecht
Postbus 197
3500 AD  Utrecht
telefoon 030 2916736
email info@kindenziekenhuis.nl
website www.kindenziekenhuis.nl 
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Programma landelijke HME-MO dag zaterdag 1 juni 2013

10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffi  e/thee
Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de KINDEROPVANG (gehele dag beschikbaar) te brengen. 

10.30 – 11.15 uur: Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 - workshop J1  Zwemmen voor kinderen tot ca. 12 jaar o.l.v. Thea van Nierop
 - workshop J2  Crea-club o.l.v. Ragnhild Tillema + Mascha de Haan   
11.20 – 12.00 uur: Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 - workshop J3  Zwemmen voor kinderen vanaf ca. 12 jaar o.l.v. Thea van Nierop
 - workshop J4  Crea-club voor kinderen o.l.v. Ragnhild Tillema + Mascha de Haan

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 - 12.00 uur: Inleiding over pathologie in het algemeen en de ontwikkelingen van het  onderzoek op gebied 
van bottumoren op de afdeling Pathologie van het LUMC door dr. Judith Bovée, patholoog verbonden aan de afdeling Pathologie 
Leids Universitair Medisch en tevens lid van onze Medisch Advies Raad.
 
12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze

13.00 - 14.00 uur: 1e ronde WORKSHOPS 
Volwassenen
- workshop 1  Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? o.l.v. drs. Wieneke Zijlstra, GZ psycholoog OLVG Amsterdam
- workshop 2 Leve het leven o.l.v. Jan Troost, bekend in de wereld van de patiëntenorganisaties, voormalig voorzitter CG-Raad
- workshop 3 Tai-Chi o.l.v. Arnout Ruitenberg uit Ede
- workshop 4 HME-MO kwesties die je wilt delen o.l.v. Inez de Jong, coach/trainer 

Jeugd 
- workshop J5  Sport en Spel, voor kinderen vanaf ca. 12 jaar in de sportzaal
- workshop J6  Crea-club o.l.v. Ragnhild Tillema + Petra Lip voor alle leeftijden
- workshop J7 Vragenuurtje bij de dokter o.l.v. dr. Ham en drs. van der Zwan, orthopedisch chirurgen OLVG Amsterdam 
- workshop J8 Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan (kinderen mogen de hapjes meenemen)

14.00 - 14.15 uur: Theepauze

14.15 - 15.15 uur: 2e ronde WORKSHOPS
Volwassenen
- workshop 5  Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? o.l.v. drs. Wieneke Zijlstra, GZ psycholoog OLVG Amsterdam
- workshop 6 Leve het leven, o.l.v. Jan Troost, bekend in de wereld van de patiëntenorganisaties, voormalig voorzitter CG-Raad
- workshop 7 Tai-Chi o.l.v. Arnout Ruitenberg uit Ede
- workshop 8 HME-MO kwesties die je wilt delen o.l.v. Inez de Jong, coach/trainer 

Jeugd 
- workshop J9  Sport en Spel, voor kinderen tot ca. 12 jaar in de sportzaal
- workshop J10  Crea-club o.l.v. Ragnhild Tillema + Petra Lip voor alle leeftijden
- workshop J11 Vragenuurtje bij de dokter o.l.v. dr. Ham en drs. van der Zwan, orthopedisch chirurgen OLVG Amsterdam 
- workshop J12 Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan (kinderen mogen de hapjes meenemen)

Vanaf 15.15 - 15.45 uur: Afsluiting met een drankje en een hapje
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Toelichting HME-MO dag

Kinderopvang
Vanaf 10.00 uur kunt u de kinderen die te jong zijn voor de acti-
viteiten naar de kinderopvang brengen. Daar staat deskundige 
leiding voor u klaar om de kinderen over te nemen. Wensen van 
u als ouders willen zij graag van u vernemen. Wij verzoeken u 
zelf verzorgingsartikelen voor u kind (eren) mee te nemen.
Wij verwachten van u dat u uw kinderen na afl oop van de inlei-
ding bij de opvang ophaalt en tijdens de lunchpauze zelf onder 
uw hoede neemt. Na de lunch zijn de kinderen weer welkom 
bij de kinderopvang. Na afl oop van de laatste ronde workshops 
verwachten wij dat u uw kinderen weer ophaalt. 

Inleiding; 10.45 – 12.00 uur: 
Inleiding over pathologie in het algemeen en de ontwikke-
lingen van het onderzoek op gebied van bottumoren op de 
afdeling Pathologie van het LUMC door dr. Judith Bovée, patho-
loog verbonden aan de afdeling Pathologie Leids Universitair 
Medisch en tevens lid van onze Medisch Advies Raad.
Bij elke operatie wordt het weggenomen materiaal (osteochon-
droom) onderzocht door de patholoog. Hierbij wordt gekeken 
of de cellen van dit osteochondroom wel goed zijn of dat er 
dingen aan mis zijn. De afdeling Pathologie van het LUMC is 
leidend in dit onderzoek. Hier wordt ook veel aan wetenschap-
pelijk onderzoek op dit gebied met betrekking tot HME-MO 
gedaan. Meer over dit alles zult u vernemen tijdens de inleiding 
die gehouden wordt.

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

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

Het jeugdprogramma is opgesplitst in een ochtend- en een 
middagdeel. In het ochtenddeel kunnen zij twee activiteiten 
volgen; in het middagdeel hebben zij de keuze uit 4 activiteiten 
die tweemaal worden gehouden.

Voor de volwassenen zijn er in de middag dit jaar 4 workshops 
te volgen. Ook deze worden tweemaal gehouden.

Keuzeprogramma voor de jeugd 
Duidelijk en compleet invullen
Wij verzoeken u om op het aanmeldingsformulier per persoon 
duidelijk de voorkeurskeuze aan te geven en de leeftijd van de 
kinderen te vermelden..
De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren 
bepaalt de deelname; wij proberen zo veel mogelijk rekening te 
houden met de aangegeven voorkeuren. Voor opgavemogelijk-
heid zie verderop. 

Ochtend:
Ronde 1: 10.30 -11.15 uur

J1. Zwemmen voor kinderen tot ca 12 jaar onder leiding van Thea 
van Nierop, zweminstructrice
 We zijn blij dat we ook dit jaar weer de workshops zwemmen 
voor de jeugd kunnen aanbieden. Elk jaar zijn er jongeren die 
graag met elkaar het water in gaan. De nadruk ligt daarom ook 
op gezellig samen bewegen in het water. Er zal eerst uitleg ge-
geven worden over de mogelijkheden van het bewegen in het 
water, dat hier een aangename temperatuur heeft van 32 gra-
den! Er zullen spelletjes gedaan worden en natuurlijk kunnen 
jullie ook vrij spelen. Kinderen met en zonder HME-MO kunnen 
hier aan meedoen. Vergeet je zwemkleding en handdoek niet! 
Bij opgave ook graag even aangeven of je een zwemdiploma 
hebt en wat je leeftijd is.

J2. Crea-club onder leiding van Ragnhild Tillema, activiteitenbege-
leider en Mascha de Haan
Inmiddels een geliefde en bekende traditie op de HME-MO dag: 
de creaclub. Ook dit jaar kan er onder begeleiding van Ragnhild, 
Mascha en Petra weer volop geknutseld worden. Er zijn allerlei 
verschillende materialen aanwezig. Niets moet, (bijna) alles 
mag. Lekker knutselen en, als je het leuk vindt, lekker kletsen 
met andere kinderen. En aan het eind van de dag wellicht een 
tentoonstelling van alles wat er gemaakt is….

Ronde 2: 11.20-12.00 uur 

J3. Zwemmen voor tieners vanaf ca. 12 jaar onder leiding van Thea 
van Nierop, zweminstructrice
Zie toelichting onder J1

J4. Crea-club onder leiding van Ragnhild Tillema en Mascha de 
Haan
Zie toelichting onder J2.

Toelichting op het programma
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Middag:
1e ronde van 13.00 tot 14.00 uur:

J5 Sport en Spel in de sportzaal voor kinderen vanaf ca. 12 jaar
Lekker bewegen en sportief bezig zijn. Voor de één vanzelf-
sprekend, maar als je HME-MO hebt soms wat minder vanzelf-
sprekend omdat de mogelijkheden wat beperkter zijn. Maar 
minder mogelijkheden betekent niet: geen mogelijkheden. Ook 
met HME-MO kun je prima sportief bezig zijn. In de gymzaal zal 
volop gelegenheid zijn om onder deskundige leiding kennis te 
maken met verschillende vormen van sport en bewegen, waar-
bij het spelelement zeker niet zal ontbreken. Een leuke manier 
om actief bezig te zijn en elkaar op een sportieve manier beter 
te leren kennen.

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

J7 Vragenuurtje bij de dokter o.l.v. dr. Ham en van der Zwan, ortho-
pedisch chirurgen OLVG Amsterdam
voor kinderen
Tijdens de workshops zijn de orthopedisch chirurgen dr. Ham 
en van der Zwan helemaal voor jullie beschikbaar. Jullie kunnen 
hen dan eindelijk de vragen stellen die jullie altijd al hadden 
willen stellen. Als de groep te groot is dan splitsen we gewoon 
in 2 groepen met elk een dokter, zodat jullie echt alle kans 
krijgen om met hen te praten. Geen enkele vraag is gek want je 
zult zien dat ook de andere kinderen weleens dezelfde vragen 
hadden willen stellen. 
Maar je kunt natuurlijk ook best tegen de dokter zeggen dat je 
het niet altijd eens met hem bent. Want de dokters willen niets 
liever dan jullie goed helpen met de HME-MO. Daarom willen ze 
ook horen wat jullie er van vinden.
Als je zelf geen HME-MO hebt maar je zus(je) of broer(tje) wel 
dan kan je natuurlijk ook gewoon bij de workshop komen. Ook 
jullie willen vast weleens vragen stellen over wat er allemaal 

gebeurt met je zus(je) of broer(tje).
We hopen dat jullie gebruik maken van deze mogelijkheid en 
echt in gesprek gaan met de dokters. We denken dat het jullie 
kan helpen om goed om te gaan met de HME-MO.
Als jullie nu al weten welke vraag je wilt stellen laat het ons dan 
weten op info@hme-mo.nl want dan kunnen de dokters zich 
daar op voorbereiden door bijv. materiaal mee te nemen.

J8 Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan (kinderen mogen de hapjes 
meenemen)
Sinds een aantal jaren een groot succes: met elkaar hapjes 
maken in de keuken! Ook dit jaar nodigt Mascha de Haan jullie 
uit om aan de slag te gaan met eten dat er mooi uitziet. Want 
als je aan lekker eten denkt, dan moet eten natuurlijk niet alleen 
lekker smaken, maar er ook leuk uitzien. Benieuwd wat dat kan 
zijn? Sluit je dan aan bij de koks in de keuken van de Mytyl-
school voor iets heel lekkers wat je ook nog mee naar huis kunt 
nemen! 

2e ronde van 15.15 tot 16.15 uur

J9 Sport en Spel in de sportzaal voor kinderen tot ca 12 jaar
Toelichting zie J5

J10 Crea-club o.l.v. Ragnhild Tillema, activiteitenbegeleider en Petra 
Lip; voor alle leeftijden
Zie toelichting onder J2

J11 Vragenuurtje bij de dokter o.l.v. dr. Ham en van der Zwan, 
orthopedisch chirurgen OLVG Amsterdam
voor kinderen tot 12 jaar
Zie toelichting J7

J12 Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan (kinderen mogen de 
hapjes meenemen)
Zie toelichting J8

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

Per persoon kunt u 2 workshops bijwonen; op het opgave-
formulier kunt u uw keuze kenbaar maken.. Voor sommige 
workshops geldt een maximum aantal deelnemers om de 
workshop goed tot zijn recht te laten komen. De volgorde van 
binnenkomst bepaalt uw deelname. Wij proberen zoveel moge-

lijk rekening te houden met uw wensen.

13.00 - 14.00 uur:

Workshop 1. Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? o.l.v. drs. Wieneke 
Zijlstra, GZ psychologe OLVG Amsterdam.
Het feit dat je kind HME-MO heeft kan veel emoties met zich 
mee brengen. Als ouder zit je ineens met veel vragen. Gaat mijn 
kind pijn krijgen, kan het wel meekomen op school, moet het 

Toelichting op workshops voor volwassenen in de middag
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misschien geopereerd worden? En zo zijn er nog vele andere 
vragen waar je als ouder mee te maken krijgt. Maar ook je kind 
heeft vragen en is misschien wel angstig. Ineens naar dat grote 
ziekenhuis, vaak ver weg. Een dokter die je wil onderzoeken, 
naar de röntgenkamer voor foto’s of misschien zelfs wel een CT- 
of MRI scan. En wat te denken van een operatie? Op krukken 
moeten lopen of schroefj es van de fi xateur aan moeten draaien. 
Hoe ga je als ouder om met al die vragen en de angsten van 
je kind? Wieneke Zijlstra gaat hierover graag met u in gesprek. 
Ze zal proberen samen met u handvatten te vinden voor het 
omgaan met bovenstaande vragen.

Workshop 2 Workshop: Leve het leven o.l.v. Jan Troost
Ruim acht jaar is Jan voorzitter geweest van de gehandicapten 
en chronisch zieken beweging (CG-Raad) waar hij zowel als 
boegbeeld, eerste aanspreekpunt en politiek lobbyist in Den 
Haag heeft gefunctioneerd. Daarna is Jan Troost ambassadeur 
van het Programma VCP geweest waar hij zich vooral heeft 
bezig gehouden met de lokale ondersteuning van gehandicap-
ten platforms.
In deze workshop gaat het over hoe om te gaan met je beper-
king. Hoe humor een overlevingsstrategie is om het voor jezelf 
en de ander makkelijker te maken. In deze workshop gaan 
we gezamenlijk dit thema behandelen, ieder met onze eigen 
ervaring. 

Jan Troost
www.troostoverleven.nl 
Zie ook www.makkersunlimited.nl 
en www.terugnaardebossen.nl 

Workshop 3 Tai-Chi o.l.v. Arnout Ruitenberg uit Ede
Arnout Ruitenberg is afgestudeerd aan de Bocam-opleiding en 
gediplomeerd Tai Chi Qigong docent. Sinds een aantal jaren 
is hij de drijvende kracht achter ‘Qi Art’ in Ede. Qi Art betekent 
‘Energiekunst’. De missie van Qi Art is om mensen op ontspan-
nen, respectvolle wijze te begeleiden op hun weg naar meer 
evenwicht op lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau.
Over Tai Chi Qigong schrijft hij het volgende:
De oefeningen van Tai Chi Qigong (spreek uit: Taaidzjie tsjie-
koeng) zijn langzame, geconcentreerd uitgevoerde, vloeiende 
bewegingen waarbij de nadruk ligt op het ontspannen van 
lichaam en geest. Het zijn gezondheidsoefeningen uit China, 
die miljoenen mensen wereldwijd dagelijks beoefenen. Door 
het leren ontspannen terwijl je beweegt, blijft je lichaam in 
goede conditie en ervaar je meer rust. Je ontwikkelt een beter 
evenwichtsgevoel en het houdt de gewrichten soepel. In de 
workshop doen we oefeningen die ingaan op:
-  Een juiste lichaamshouding, zowel in stilstand als in bewe-

ging.
-  Bewust ademhalen. In alle Oosterse fi losofi eën vormt de 

ademhaling de brug tussen lichaam en geest.

-  Het concentreren van de aandacht: even niet op alle prik-
kels van buitenaf, maar op het voelen van je lichaam en het 
tot rust brengen van je gedachten.

Workshop 4 HME-MO kwesties die je wilt delen o.l.v. Inez de Jong, 
coach/trainer
·  Voel jij je ook wel eens onbegrepen omdat je de ene dag 

meer kunt dan de andere dag en hoe ga je om met reacties 
uit je omgeving? 

·  Hebben andere mensen met HME-MO ook zoveel pijn?
·  Ik voel me vaak onzeker door mijn afwijkende lichaams-

bouw en vele littekens. Durven anderen wel in een korte 
broek?

Herken jij bovenstaande vragen of heb je andere vragen of 
kwesties die je met andere HME-MO patiënten zou willen 
delen? Meld je dan aan voor de interactieve workshop. Onder 
leiding van Inez de Jong, professioneel trainer, coach en super-
visor, gaan we op een leuke manier met elkaar in gesprek over 
zaken die jou als HME-MO patiënt bezig houden. Dit gebeurt 
in een informele setting, waarbij vertrouwen en wederzijds 
respect vanzelfsprekend is.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de landelijke HME-MO dag via de 
button op onze website www.hme-mo.nl
Daar kunt u aangeven met hoeveel personen u komt en uw 
voorkeur invullen voor de workshops die gehouden worden. 
Mocht u om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken 
van de opgave via de website dan kunt u bellen met het secre-
tariaat 0516-451760 of een vraag stellen via info@hme-mo.nl
Aanmelden graag voor 24 mei 2013.

Kosten
De bijdragen voor deelname aan de landelijke dag zijn dit jaar 
niet verhoogd. Dat betekent:

Volwassenen 12+  € 7,50 voor leden en € 9,00 voor niet leden
Kinderen 12-  € 2,50 voor leden en € 4,00 voor niet leden

De verschuldigde deelnemersbijdrage voor 24 mei 2013 over-
maken naar:
rekeningnummer 155774123 t.n.v. HME-MO Vereniging te Olde-
berkoop o.v.v. HME-MO dag en uw naam en adres.
Let op! Bij annulering binnen 14 dagen voor de HME-MO dag 
vindt geen restitutie plaats!

Op de website staat ook een routebeschrijving.
U ontvangt een bevestiging via een digitale nieuwsbrief.

Wij hopen u te mogen begroeten op deze landelijke HME-MO 
dag op 1 juni 2013.
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Extra informatie

Informatie over 
Mijnmedicijncoach
Mijnmedicijncoach is een programma dat u kan begeleiden bij 
uw medicatiegebruik. 
Het wordt u aangeboden door uw apotheker en biedt onafhan-
kelijke informatie over uw medicijnen en uw aandoening.
Bovendien beschikt u over een uitgebreid medicijn overzicht, 
geeft het toegang tot een besloten forum, en zijn er mogelijk-
heden om uw bezoek aan de arts voor te bereiden en om vra-
gen te stellen aan uw apotheek. Ook kunt u via dit programma 
uw medicijnen bijbestellen.
Nog niet alle apotheken bieden dit programma aan, vraag 
ernaar bij uw eigen apotheek.
Mijnmedicijncoach is een zelfmanage-
mentsysteem (gepersonaliseerd en 
interactief ) dat de therapietrouw van 
patiënten bevordert door gebruik te 
maken van internettechnologie, ken-
nis uit de gedragswetenschappen en 
farmacotherapie.

Zo zit het met solliciteren
De kenniscentra Welder en Stimu-
lansz brengen samen een nieuwe 
brochure uit met goede raad bij sol-
liciteren voor mensen met gezond-
heidsproblemen. De brochure ondersteunt bij het solliciteren en 
is bestemd voor iedereen die zich goed wil voorbereiden op het 
zoeken en vinden van een baan. De tekst is geschreven op basis 
van ervaringen van sollicitanten met beperkingen. De tekst is 
uitgevoerd in praktische en begrijpelijke taal. 
De brochure “Zo zit het met solliciteren” bevat informatie over 
rechten, plichten en voordelige regelingen, voorbeelden en 
oefeningen en een overzicht van websites en adressen. 
De brochure kost € 7,10 (excl. BTW en incl. verzendkosten)
Meer informatie op de website: www.stimulansz.nl onder pro-
ducten. 
U zult zien dat deze website nog veel meer interessante en 
bruikbare brochures en andere informatie bevat.

Websites
www.ongehinderd.nl informatie over de toegankelijkheid van horeca e.a. 
www.rolstoeltoegankelijkheid.nl  van het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid
www.pijn-hoop.nl  de site van de Stichting Pijn-Hoop
www.rijveiligmetmedicijnen.nl  over medicijngebruik en verkeer
www.lareb.nl  voor het melden van bijwerkingen van medicijnen
www.regelhulp.nl  voor hulp bij het regelen van zorg
www.zorgkaartnederland.nl  handige adressen in de zorg
www.deeljezorg.nl  netwerk voor het delen van ervaringen in de zorg
www.sokg.nl  ondersteuning bij klachten over de zorg
www.pijnstillerinfocentrum.nl  over vrij verkrijgbare medicijnen
www.leefwijzer.nl  info voor chronisch zieken en gehandicapten
www.zorgwijzer.nl  informatie over zorg en welzijn
www.werkendlichaam.nl informatie over het menselijk lichaam
www.deblauwegids.nl over aangepaste vakanties
www.apotheek.nl informatie over medicijnen

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



Extra informatie

Digitale opvolger van SOS-medaillon: safe iD
Safe iD beschikt over een unieke QR-code die de hulpverlener kan scannen met een smartphone (app gratis te downloaden) en 
in luttele seconden toegang geeft tot een compleet dossier. Naam, adres, medicijngebruik, specialist of familie die gewaarschuwd 
moet worden. Het dossier kan eindeloos veel gegevens bevatten en de aanvrager bepaalt zelf welke gegevens daarin worden 
opgenomen. De gegevens worden op een beveiligd deel van de website opgeslagen. De code wordt gedrukt op een pas (credit 
card-formaat) of een aluminium/kunststof badge voor bevestiging aan bijvoorbeeld een keycord voor om de hals of de sluiting van 
(sport)kleding. Aanvragers moeten op de site www.safe-id.nl eerst een profi el aanmaken. Hiervan wordt dan een unieke, persoon-
lijke QR-code gemaakt. De prijs is € 19,50.

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 Annabet Groeneveld. 

U kunt bij haar terecht met al uw vragen.
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DNA-onderzoek om 
gezondheidsredenen? 
Wat wilt u?
Het Erfocentrum wil door meningen over genetisch 
testen in kaart te brengen de informatievoorziening 
aan publiek, professionals en overheid verbeteren. 
Uiteindelijk gaat ons dit immers allemaal aan.
Door DNA-onderzoek kunnen we er steeds makke-
lijker achter komen of wij of ons kind een bepaalde 
ziekte kunnen krijgen. Maar is dat altijd wenselijk? 
Wat zijn de persoonlijke gevolgen? En: willen we 
toe naar een toekomst waarin iedereen door DNA-
onderzoek weet welke gezondheidsrisico’s hij of zij 
loopt?
Het Erfocentrum is benieuwd hoe u hier over denkt! 
Ga naar onze poll op www.erfelijkheid.nl/node/667 
en/of ons forum op www.erfelijkheid.nl/forum.

Gemak dient de mens…….
De bestuurs- en kerngroepleden van de HME-MO Vereniging 
zijn allemaal vrijwilligers. Ondanks hun beperkingen t.g.v. HME-
MO, gezin of werk steken zij vele uren in het dankbare werk 
voor de HME-MO Vereniging.
U zou het het bestuur een stuk gemakkelijker kunnen ma-
ken, wanneer u de vereniging machtigt om de contributie 
of donatie automatisch af te laten schrijven. Dat scheelt vele 
handelingen die nodig zijn voor het opmaken en verzenden 
van facturen. Daarnaast scheelt het ook in de kosten. 
Uiteraard is uw machtiging bij ons in veilige handen. We kon-
digen de afschrijving ruimschoots van te voren aan, zodat uw 
bijdrage niet onverwacht wordt afgeschreven. En als u als lid of 
donateur bedankt wordt de machtiging direct ingetrokken.
Onterechte afboekingen kunt u zelf heel eenvoudig weer 
herstellen. 
Wilt u ons machtigen? Geef dan per mail de volgende gegevens 
aan ons door:
• Naam, adres en woonplaats
• Bankrekeningnummer
• Naam en woonplaats van de rekeninghouder
Wij zijn u er zeer erkentelijk voor.

Bestuur HME-MO Vereniging

Oproep Erfocentrum
Kent u mensen die wel eens een DNA-onderzoek hebben laten doen? Bijvoorbeeld omdat er een ziekte in de familie is 
of omdat zij onverwachts een ziek kind kregen? Of iemand die een genetische thuistest heeft gedaan? Of heeft u dit zelf 
misschien laten doen?
Het Erfocentrum zoekt mensen die hierover geïnterviewd willen worden, desgewenst anoniem (Zie ook erfelijkheid.nl/
nieuws …). Deze verhalen zetten wij in om andere mensen die dit overwegen te informeren, inzicht te geven en te onder-
steunen. 
Als u iemand weet die dit zou willen, of wilt u dit zelf, dan kan hij/zij of kunt u contact opnemen met Anne-Marie de Rui-
ter (a.d.ruiter@erfocentrum.nl,)  033-3032115 
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Colofon
Lid of donateur worden
U kunt lid worden als u zelf HME-MO hebt of een eerste- of 
tweedelijns verwant bent of op een andere manier een relatie 
hebt met iemand met HME-MO. Het lidmaatschap bedraagt 
minimaal 25,- euro per jaar.
Iedereen die onze vereniging op een andere manier wil steu-
nen, kan donateur worden voor een zelf te bepalen bedrag. 
Donateurs die meer dan 20,- euro per jaar doneren krijgen ook 
twee maal per jaar de HME-MO Newsfl ash toegezonden.
Aanmelden kan via onze website www.hme-mo.nl of via het 
aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij ons secretariaat. Als 
dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis de informatie-dvd 
over HME-MO.
Mutaties
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om wijzigingen in 
uw adres- of bankgegevens of e-mailadres zo spoedig mogelijk 
door te geven aan ons secretariaat. Dit kan bij voorkeur per e-
mail naar info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760.
Betalingsbewijs aanvragen
Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging. Wilt u ten behoeve van uw zorgverzeke-
ring een betalingsbewijs ontvangen? Vraag dit dan aan bij ons 
secretariaat via info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760.
Contributie
De contributie voor de HME-MO Vereniging bedraagt minimaal 
25,- euro per jaar. Bij uw aanmelding geeft u aan welk bedrag u 
elk jaar aan contributie wilt betalen. Tevens kunt u ons machti-
gen om de contributie door middel van automatische incasso 
te innen. Indien u ons daarvoor niet heeft gemachtigd, dan 
ontvangt u van ons een factuur. 
Giften
De HME-MO Vereniging is 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. Als u 
overweegt om ons te verblijden met een gift is het goed te we-
ten dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. 
Bij het overmaken graag aangeven welk doel u wilt steunen: 
Kinderactiviteiten, voorlichting of onderzoek.
Landelijk centrum voor HME-MO
Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam is door 
de zorgverzekeraars erkend als het behandel- en kenniscentrum 
voor HME-MO.
In het OLVG zijn meer dan 350 HME-MO patiënten (kinderen- 
en volwassenen) onder behandeling;  gezien de zeldzame 
aard is dat zeer veel. Diverse afdelingen en disciplines hebben 
hierdoor veel ervaring opgedaan met HME-MO. Denk daarbij 
aan de afdeling Orthopedie, Radiologie, de verpleegafdelingen 
(incl. de kinderafdeling), de gipskamer, fysiotherapie etc.
Iedere donderdag is er een HME-MO spreekuur. Wilt u hiervoor 
een afspraak maken?  Bel met  020-5993052 en geef aan dat u 
of uw kind HME-MO heeft. Bij de eerste afspraak worden ook 
röntgenfoto’s gemaakt; hou daarom rekening met een langer 
consult. Neem ook een verwijsbrief van uw huisarts of behan-
delend arts mee.

Voor kwaadaardige ontwikkeling van exostosen/osteochon-
dromen tot chondrosarcomen (ongeveer 5%, zie ook www.sar-
coma.nl) is behandeling in 4 aangewezen academische centra 
vereist: UMCG, LUMC, UMC St. Radboud en AMC. Via het OLVG 
wordt hiermee samengewerkt. Specialisten kunnen hierbij ad-
vies vragen bij de Nederlandse Commissie voor Beentumoren 
www.beentumoren.nl.

UITGAVE
De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van de HME-MO Ver-
eniging Nederland.
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Anja Posthuma (eindredactie), Jolanda Broos en Jan de Lange. 
Adres: Geert Lammertslaan 8, 
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SECRETARIAAT EN INFORMATIEDESK
Geert Lammertslaan 8, 8421 RT Oldeberkoop
tel. 0516 - 451760 of 0499 - 479293 
e-mail: info@hme-mo.nl
website: www.hme-mo.nl
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tel. 0516-451760, e: marionpost@hme-mo.nl
Wim van Dijke, penningmeester
tel. 0228-592707, e: wimvandijke@hme-mo.nl
Anja Posthuma, 2e secretaris
tel. 0488-454982, e: anjaposthuma@hme-mo.nl

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


