
najaar 2013 30 Nieuwsbrief HME-MO Vereniging Nederland, voor mensen met Hereditaire 
Multiple Exostosen-Multiple Osteochondromen en hun relaties

De volgende landelijke 
HME-MO dag is op 

14 juni 2014. 

Die wilt u echt niet missen!

Van de redactie
Terwijl herfstbuien en blauwe luchten elkaar afwisselen zijn wij weer 
druk bezig met het vullen van alweer de 30e Newsfl ash. Gaandeweg 
komen er steeds meer ideeën opborrelen en worden er meer pagina’s 
gevuld. 
Het beleid van het huidige kabinet rondom chronisch zieken lijkt 
soms net zo wisselend als de herfstluchten. Gelukkig blijft dankzij 
o. a. de volhardendheid van de VGN de extra belastingaftrek voorlopig 
buiten schot. Dat scheelt alweer wat. Wel zullen we in de toekomst te 
maken krijgen met (grote) verschillen in Wmo-beleid tussen verschil-
lende gemeenten. Dat is niet prettig en geeft bij veel mensen een 
gevoel van oneerlijkheid. Als vereniging proberen we zoveel mogelijk 
de vinger aan de pols te houden en informatie te geven over wat 
er allemaal nog wel mogelijk is en hoe dat te regelen is. Zo treft u in 
dit nummer een verhaal van iemand over een verzoek voor leerlin-
genvervoer wat in eerste instantie afgewezen werd, maar later toch 
toegewezen.
Natuurlijk was er ook dit jaar aan het begin van de zomer onze HME-
MO dag. Een informatieve en vooral ook gezellige dag, zeer positief 
gewaardeerd door alle bezoekers. In dit blad zoals gebruikelijk alle 
verslagen en natuurlijk de foto’s van deze dag, zodat u weer even kunt 
nagenieten. En om alvast in de agenda te zetten: op 14 juni 2014 zien 
we u graag op de volgende HME-MO dag!
Een aantal jongeren heeft met elkaar letterlijk een ‘coole’ dag beleefd. 
Zij waren op 14 september een dag ondergedoken in een wereld 
van sneeuw en ijs. In SnowWorld in Zoetermeer werden ze vermaakt 
met diverse activiteiten en ze hebben samen heel  veel lol gehad. Het 
verslag en de foto’s spreken voor zich. En ja, zelfs op krukken kun je op 
een sneeuwpiste lopen…..
De kinderdag vond plaats in Ouwehands Dierenpark. Omdat het 
toevallig ook nog dierentuindag was, waren er allerlei extra dingen te 
zien en te doen. De kinderen gingen met ouders of samen op pad en 
hebben alle dieren uitgebreid bewonderd. Tijdens de gezamenlijke 
momenten werd er door de ouders onderling bijgepraat of kennis 
gemaakt. Yara heeft een leuk verhaal geschreven over deze geslaagde 
dag. U kunt het verderop in dit blad lezen.
In deze Newsfl ash zijn ook de bekende rubrieken te vinden. We 
praten u bij over waar we als bestuur mee bezig zijn, over wat er 
loopt aan wetenschappelijke onderzoeken en er zijn weer een aantal 
medische vragen. 
In de Kidsfl ash dit keer een verhaal over een dag uit het leven van 
Ankie. En bij deze gelijk de oproep aan andere kinderen/jongeren: het 
zou heel leuk zijn om ook de volgende keer weer zo’n verhaal te kun-
nen plaatsen. Dus aarzel niet en stuur ons jouw verhaal!
En dit geldt trouwens ook voor de volwassenen…. Ook uw verhalen 
zijn van harte welkom!

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen.

De redactie.
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Inhoud

Onlangs mocht, nee moest, ik van mijn werkgever naar een 
cursus Begrijpelijk Nederlands. Het was gelukkig niet persoonlijk 
bedoeld, want ook al mijn collega’s, uit alle lagen van de orga-
nisatie, hebben eraan moeten geloven. Niet dat er direct sprake 
was van een probleem, maar kennelijk heeft ‘men’ gevonden 
dat zo’n cursus noodzakelijk is en het benodigde budget ter 
beschikking gesteld. Doel van de cursus is teksten te schrijven 
die passen bij het niveau van de lezer.
Gedurende de twee dagen durende cursus kwam een groot 
aantal regels aan bod waaraan je je idealiter moet houden wil je 
teksten in Begrijpelijk Nederlands kunnen schrijven. De meest 
belangrijke regels waren:  
• Schrijf korte teksten. Waarom? Mensen houden niet van lange 

teksten, hebben daar geen tijd voor, aldus de bedenkers van 
de cursus.

• Gebruik niet meer dan gemiddeld 10 tot 12 woorden per zin. 
Het komt er op neer dat de ideale zin niet langer mag zijn 
dan een tweet op Twitter, die uit maximaal 140 tekens mag 
bestaan.

• Gebruik concrete woorden. Dus niet woorden als ‘binnenkort’ 
of ‘onlangs’ maar noem een concrete datum. Alsof er in het 
leven nog niet genoeg deadlines zijn. 

• Gebruik geen fi guurlijke taal. Een uitdrukking als ‘het is een 
fl uitje van een cent’ kan niet meer door de beugel. Gebruik 
in plaats daarvan, bijvoorbeeld, de woorden ’heel gemak-
kelijk’. In mijn beleving betekent dit dat spreekwoorden en 
gezegden ‘not done’ zijn als je je wilt uitdrukken in ‘Begrijpelijk 
Nederlands’ .

• Gebruik alledaagse woorden, gebruik spreektaal. Een woord 
als inboedelverzekering moet worden vervangen door spul-
lenverzekering (een woord dat niet eens is opgenomen in 
Het Groene Boekje van de Nederlandse Taal). In plaats van 
‘wij vragen u vriendelijk’ liever ‘u moet’; ‘inkomen’ in plaats van 
‘salaris’, ‘pleziervaartuig’ dient, nee, moet worden vervangen 
door ‘boot’.

Wat is er mis met Begrijpelijk Nederlands? Op het eerste gezicht 
niet veel. Natuurlijk heeft het zin er bij het schrijven van een 
tekst rekening mee te houden wat het doel is van de tekst en 
voor wie die tekst is bedoeld. Denk aan bijvoorbeeld verze-
keringspolissen, huurcontracten en bijsluiters bij medicijnen; 
allemaal teksten die doorgaans alles behalve uitblinken door 
duidelijkheid. En ja, natuurlijk heeft het zin om als bedrijf duide-
lijk en eenduidig te zijn in alle communicatie met klanten. 
Maar om voor het schrijven van teksten Jip-en-Janneke taal in 
tweet-vorm tot norm te verheff en gaat mij veel te ver. Naar mijn 
idee zegt de veronderstelde noodzaak van Begrijpelijk Neder-
lands meer over het niveau van de taalgebruikers dan over 
teksten. De beheersing van de Nederlandse taal is de laatste 
decennia om allerlei redenen achteruit gehold. Vorm wint het 
steeds vaker van inhoud. Lezen van een krant of een boek 
wordt steeds meer als een luxe tijdverdrijf gezien. Wat wordt 
de volgende stap? Schrappen van de grammaticaregels? Wordt 
Twitter de norm?
Frans Schelbergen
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Nieuws van het bestuur

Financiën
De subsidieaanvraag voor het Fonds PGO (onderdeel van het 
ministerie van VWS) is een stuk simpeler geworden, er hoeft 
alleen nog een bedrag ingevuld te worden. Omdat we aan-
gegeven hebben onze egalisatiereserve kwijt te willen, wordt 
die volgend jaar met de subsidie verrekend. Het komend jaar 
is dan ook het laatste jaar dat er een financieel verslag en een 
activiteitenplan ingeleverd moeten worden. De jaren daarna 
hoeft dat niet meer.
De belastingdienst heeft de regels voor de ANBI-erkenning 
aangepast. Dat betekent dat er meer gegevens van de HME-
MO Vereniging en de stichting Onderzoekfonds HME-MO te 
vinden moeten zijn op de website, zoals de samenstelling van 
het bestuur, een (financieel) jaarverslag en een activiteitenplan. 
Inmiddels is de website aangepast aan deze eisen.

Ledenstand
We zijn en blijven een patiëntenvereniging met een groeiend 
aantal leden. We zijn erg blij dat zoveel mensen de  weg naar 
onze vereniging weten te vinden. Per oktober 2013 stond de 
teller op 225 leden.  Het aantal donateurs op die datum was 22.
Helaas blijkt ook dat een klein aantal leden achter is met het 
betalen van de contributie. Daarom willen we er nogmaals op 
wijzen dat uw contributie nodig is om de vereniging draaiend 
te houden. Mocht u echter om de één of andere reden (tijdelijk) 
niet in staat zijn de contributie te betalen dan kunt u altijd 
contact opnemen met de secretaris Marion Post om een bij uw 
situatie passende regeling af te spreken. Maakt u daar vooral 
gebruik van! Wanneer wij geen enkele reactie krijgen op alle 
verzoeken tot betaling zijn we helaas genoodzaakt de betref-
fende persoon uit ons ledenbestand te verwijderen. Maar dat is 
iets wat we met pijn in het hart doen….

Social media
Als vereniging hebben we nog steeds een drietal groepen op 
Hyves. Daar is weinig tot geen activiteit meer. De meeste men-
sen hebben een account op Facebook of Twitter of nog ergens 
anders. Ook veel kinderen maken inmiddels gebruik van Face-
book. We hebben daarom besloten om de Hyvesgroepen op te 
heffen. En na dit besluit werden we door de realiteit ingehaald: 

Hyves heeft inmiddels eind oktober beslo-
ten om te stoppen als sociaal netwerk en 
zich alleen nog te richten op spelletjes.
Dus blijven de Facebookgroepen over en 

die verheugen zich in een groeiende belangstelling. En dan is er 
ook nog het forum op de website. Voor wie daar nog niet geke-
ken heeft: zeker een keer doen! Ook de besloten  e-mailgroep 
bestaat al vele jaren. De activiteiten zijn erg wisselend. Maar dit 
medium voldoet blijkbaar nog steeds.

Kinder- en jeugdbeleid
Als vereniging willen we ook actief blijven met het aanbie-
den van eigen plek aan kinderen en jongeren met HME-MO, 
om met elkaar in contact te komen en informatie te vinden 
over hun aandoening. Daarom is het kinder- en jeugdbeleid 
opnieuw geformuleerd. De nadruk hierbij ligt op het contact 
tussen jeugd en jongeren. 
Het woord “lotgenoten” schrikt vaak af, het gaat meer om het 
samen zijn met “gelijken”. Met deze wetenschap voor ogen or-
ganiseren we activiteiten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 
onderlinge contacten via de sociale media. Ook moet duidelijk 
worden dat de website een bron van informatie over HME-MO 
is. Dit kan zeker waarde hebben voor de jongeren die zelf gaan 
(mee)beslissen over hun behandelingen.

Samenstelling bestuur en kerngroep
Na vele jaren van grote inzet voor de vereniging heeft Wilja Brokking besloten om te stoppen met haar werkzaamheden voor de 
kerngroep. Sinds 2005 maakte zij daar deel van uit. Wilja heeft zich o.a. ingezet voor het organiseren van de kinderopvang tijdens 
de HME-MO dagen en heeft in het verleden een bijdrage geleverd aan de activiteiten van de vereniging met haar kennis op het 
gebied van de Wmo, sociale zaken en fysiotherapie. Verder is ze bezig geweest met de inventarisatie van de meest gestelde vragen 
voor een gelijknamige rubriek die nog op de website komt. Op de kinderdag in Ouwehands Dierenpark hebben we met een grote 
bos bloemen afscheid van haar genomen. Wilja, ook nog eens vanaf deze plek: heel veel dank voor je inzet en bijdragen in de 
afgelopen jaren!
De plaats van Wilja wordt ingenomen door Annemarie v.d. Helm, ook al vele jaren betrokken bij de vereniging. Zij zal zich voorna-
melijk bezig gaan houden met de praktische ondersteuning van het bestuur. Verderop in dit blad stelt zij zichzelf aan u voor.
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Koepels:
CG-Raad
De CG-raad en het Platform VG vormen vanaf 1 januari 2014 
samen een nieuwe organisatie met als naam Ieder-In. Deze 
nieuwe koepelorganisatie vertegenwoordigt circa 250 cliën-
ten- en patiëntenverenigingen, waaronder onze HME-MO 
Vereniging. De leden van deze verenigingen zijn mensen met 
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en chronisch 
zieken. Gezamenlijk met de lidorganisaties behartigt de nieuwe 
organisatie de belangen van meer dan twee miljoen mensen 
in ons land. Daarmee wordt Ieder-In het grootste netwerk in 
Nederland voor de belangenbehartiging van mensen met een 
beperking of chronische ziekte.
Ieder-In maakt zich sterk voor de inclusieve samenleving: een 
samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt 
uitgesloten. Het is een samenleving die bewust mogelijkheden 
schept zodat iedereen naar vermogen kan deelnemen aan het 
leven van alledag. Het leven van alledag beslaat veel terreinen, 
zoals wonen, werken, leren, reizen en recreëren. Mensen met 
een beperking of chronische ziekte moeten hieraan mee kun-
nen doen. En wel op een manier die bij hen past, en zo nodig 
met op de persoon toegesneden zorg en ondersteuning.
De maatschappijvisie van Ieder-In wordt ondersteund door het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 
Dit verdrag zal Nederland in 2015 ratifi ceren. Ieder-In wil een 
belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het verdrag 
en het daadwerkelijk toegankelijk maken van de maatschappij 
voor haar achterban. (bron: www.cg-raad.nl)

VSOP
Als HME-MO Vereniging zijn wij eveneens aangesloten bij de 
VSOP. Al sinds 2010 is er bij de VSOP aandacht voor zeldzame 
ziekten. In het kader van een Europese richtlijn wordt er van 
Nederland verwacht dat uiterlijk 2013 een Nationaal Plan Zeld-
zame Aandoeningen gereed is. De afgelopen jaren is er binnen 
de VSOP een groep mensen actief geweest met het vormgeven 
van het beleid rondom zeldzame aandoeningen. Het resultaat 
is het Nationale Plan Zeldzame Ziekten dat op 10 oktober is 
overhandigd aan minister Schippers.
In dit plan wordt beschreven wat de knelpunten zijn in de zorg 
en de diagnostiek en worden aanbevelingen gedaan om die 
knelpunten op te lossen. Aandacht wordt bijvoorbeeld ge-
vraagd voor een tijdige diagnose (dus meer scholing van artsen 
op dit gebied).  Ook voor HME-MO is dit van belang omdat 
deze aandoening nog steeds voor veel artsen onbekend is.

Een andere manier om aandacht te vragen voor zeldzame ziek-
ten is de International Rare Disease Day. Tijdens deze jaarlijks 
terugkerende dag (de volgende is op 28 februari 2014) brengen 
mensen met een zeldzame aandoening hun situatie wereldwijd 
onder de aandacht.  Onder de noemer ‘Join together for better 
care’ wordt het belang van samenwerking benadrukt bij het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
Op zaterdag 1 maart 2014 vindt in Nederland, aansluitend op 
de International Rare Disease Day, de Nationale Zeldzame Ziek-
tendag plaats. Deze wordt mede georganiseerd door de VSOP.
Het doel van de landelijke Zeldzame Ziekten Dag is om 
aandacht te vragen voor alle mensen in Nederland die een 
zeldzame ziekte hebben. Op de Zeldzame Ziekten Dag komen 
honderden kinderen en volwassenen met een zeldzame 
aandoening bij elkaar om hun specifi eke problemen kenbaar te 
maken. Kinderen en volwassenen ontmoeten elkaar, genieten 
van een dagje uit en worden geïnspireerd om zelf in actie te 
komen.
Meer informatie kunt u vinden op www.zeldzameziektendag.nl

Landelijk centrum voor de behandeling van HME-MO 
Zorgverzekeraars stellen steeds meer eisen aan behandelcentra en passen hun vergoedingen daarop aan. Om te voorkomen dat 
patiënten met HME-MO in de toekomst hun behandelingen in het OLVG niet meer vergoed krijgen wil de HME-MO Vereniging 
deze erkenning graag formeel geregeld zien. Mevr. Schaft, bedrijfsleider afdeling Orthopaedie OLVG en dr.  Ham, orthopedisch 
chirurg OLVG,  gaan bij de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) de landelijke behandelfunctie van het OLVG 
laten toetsen aan de vastgestelde defi nities en criteria. Indien voldaan wordt aan de eisen wordt deze functie van het OLVG t.a.v. 
HME-MO in de STZ-catalogus opgenomen. Opname in deze catalogus moet voldoende zijn om de zorgverzekeraars te overtui-
gen. Zij houden hier in de praktijk rekening mee. De indruk bestaat dat aan de voorwaarden voor opname in de catalogus wordt 
voldaan. Alle HME-MO patiënten die onder behandeling zijn in het OLVG en alle operaties worden geregistreerd. Wanneer er een 
bijdrage van de HME-MO Vereniging wordt gevraagd om de registratie als landelijk centrum  te bespoedigen, zal dit uiteraard 
geregeld worden. 
Overigens betekent dit niet dat er in andere ziekenhuizen geen HME-MO patiënten worden behandeld. Zo zijn er in de universi-
taire centra patiënten in behandeling waarbij bijvoorbeeld kwaadaardige ontaarding aan de orde is. 
Landelijk is inmiddels wel duidelijk bij de groep orthopedisch chirurgen dat de expertise in het OLVG over HME-MO nadrukkelijk 
aanwezig is. Er komen regelmatig aanvragen van collega orthopedisch chirurgen voor second opinions. Inmiddels zijn er meer dan 
450 patiënten met HME-MO in behandeling in het OLVG.
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Donaties
Giften
We zijn blij ook dit keer weer te kunnen melden dat er een 
aantal giften binnengekomen is. 
Zo ontvingen we in maart, net als vorig jaar, een bedrag van € 
100,- van de familie Haasnoot. In april was er een gift van € 125,- 
van de kinderkledingbeurs in Montfoort.  Een lid van onze ver-
eniging, mevr. Miranda v.d Linge, was vrijwilligster bij die beurs 
en heeft daarvoor gezorgd. Elders in dit blad kunt haar verhaal 
lezen. Verder was er in juni een bedrag van € 100,- van mevr. V.d. 
Sluis. En in augustus is mevr. Snijders donateur geworden en 
heeft tevens € 37,50 als extra gift gegeven. Al deze gulle gevers 
willen we heel hartelijk bedanken voor hun bijdragen aan het 
werk van de vereniging!

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 22 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 tegen-
woordig 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 op-
eenvolgende 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 vereni-
ging. 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. Nabe-
staanden 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 Neder-
land financieel te ondersteunen kunt u gebruik maken van 
Rabobankrekening  NL85RABO0155774123 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 NL13RABO0140649530 t.n.v. de 
Stichting Onderzoeksfonds HME-MO.

Wim van Dijke, penningmeester

Wat zijn de mogelijkheden voor zorgverlof?
Via verschillende verlofregelingen kunnen werknemers - in overleg met hun werkgever – werk en zorg 

combineren.
Calamiteitenverlof: voor acute noodsituaties. Het salaris wordt doorbetaald.

Kortdurend zorgverlof: voor ziekte van een naast familielid kunt u maximaal tweemaal het aantal uren opnemen dat 
u per week werkt. Voor een 38 urige werkweek is dat 72 uur per jaar. Ten minste 70 procent van het loon wordt doorbetaald.

Langdurig zorgverlof: voor hulp aan een partner, kind of ouder met levensbedreigende ziekte gedurende een aaneengesloten 
periode van ten hoogste twaalf weken, of voor kortere periode verspreid over het jaar. Het maximum voor een 36 urige werkweek 
is 216 uur per jaar. Alleen gewerkte uren worden uitbetaald.
Deeltijdwerken: de wet aanpassingen arbeidsduur (WAA) biedt de mogelijkheid om (tijdelijk) meer of minder te werken.  
De regeling geldt voor bedrijven met minimaal tien werknemers en voor ambtenaren. 
Raadpleeg voor eventuele (financiële) consequenties van het verlof uw cao of kijk op www.rijksoverheid.nl

Kledingverkoop, ook voor het 
goede doel!
Al zo’n 35 jaar wordt er in Montfoort  een zomer- en winter kin-
derkledingbeurs georganiseerd. Mensen kunnen de kleren waar 
hun kinderen uitgegroeid zijn, maar die er nog wel goed uitzien, 
inleveren om verkocht te worden. De beurs draait geheel op vrijwil-
ligers. Eén van deze vrijwilligers is  Miranda v.d.  Linge. Samen met 
zo’n 20 andere mensen verzet zij al 4 jaar veel werk en verkoopt een 
behoorlijke hoeveelheid kleding.
De opbrengst van de beurs gaat niet alleen naar de organisatie. Elk 
jaar worden er 2 goede doelen uitgekozen waar  een gedeelte van 
de opbrengst aan gedoneerd wordt, een heel mooi gebaar!
Aangezien Miranda’s dochter Amber (9 jaar) HME-MO heeft  kwam 
ze op het idee om dit jaar de HME-MO vereniging voor te stellen als 
goed doel. Daar konden de andere vrij-
willigers zich wel in vinden en dus kreeg 
de HME-MO vereniging na de verkoop 
van de kleding het mooie bedrag van € 
125,- aangeboden!
Namens de HME-MO vereniging wil ik 
Miranda en alle vrijwilligers hier heel 
hartelijk voor bedanken!
Jolanda Broos.



Reacties gevraagd

Ik ben een jonge vrouw van 23 met HME-MO; in mijn geval is er 
sprake van een spontane mutatie.
Ik heb nog geen actieve kinderwens maar denk er weleens over 
hoe ingewikkeld kinderen krijgen voor mij gaat worden. Ik zal 
nooit de pil in de prullenbak gooien en dan denken laten we 
gaan kijken of ik zwanger kan worden omdat ik weet dat mijn 
toekomstige kind 50% kans op HME-MO heeft. In ieder geval 
niet zonder hier bewust bij na te denken en dit met mijn vriend 
uitvoerig te bespreken.
HME-MO  is misschien een ziekte waarbij je enorm gelukkig kan 
zijn, maar toch wens ik het niemand toe. Ik heb op het forum 
op de website ook de andere onderwerpen  gelezen en lees 

hoe mensen met een schuldgevoel kampen als hun kind HME-
MO blijkt te hebben. Onbezorgd een kind krijgen zit er dus voor 
mij niet in.
Om deze reden ben ik zeer geïnteresseerd hoe het gaat met de 
mensen die nu bezig zijn met embryoselectie. En hoe HME-MO 
patiënten hier in het algemeen over denken.
Zijn er meer mensen die nadenken over embryoselectie? Of 
mensen die hier wellicht al mee bezig zijn? Ik ontvang graag uw 
reactie per mail op jaradelacourt@gmail.com.

Alvast bedankt.  Vriendelijke groet, Jara de la Court

Reacties gevraagd over IVF en embryoselectie

Laat van u horen!

Reageren op wat er in 

deze NF staat? Graag! 

Wanneer u naar aanlei-

ding van een artikel of 

een verhaal vragen of 

opmerkingen heeft, geef 

ze dan vooral aan ons 

door. Info@HME-MO.nl

Sponsorloop voor HME-MO Vereniging 
tijdens Nijmeegse vierdaagse…
Al een tijdje loop ik rond met het idee om een keer mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse……
Toen ik voor informatie op de site aan het zoeken  was, zag ik dat er ook een sponsorloop mogelijk is.
Aan de hand van deze gegevens is bij mij het  idee ontstaan om op  15 t/m 18 juli 2014 de Nijmeegse Vierdaagse als sponsorloop 
voor HME-MO Vereniging Nederland te gaan lopen (mits ik niet uitgeloot word natuurlijk)….
Mijn hoofddoel is om op deze manier meer bekendheid te geven aan deze voor velen nog onbekende en zeldzame botaandoe-
ning, maar het verwerven van geld voor onze HME-MO Vereniging is natuurlijk ook erg belangrijk.
Deze sponsorloop kan ik alleen lopen, maar met een groep een bepaalde afstand (30, 40 of 50 km) lopen is  natuurlijk ook gezellig. 
We  kunnen elkaar dan stimuleren en steunen op moeilijke momenten. 
Het kan ook zijn dat je wel wilt lopen en de HME-MO Vereniging sponsoren, maar toch liever individueel loopt. Dat kan natuurlijk 
ook. Je kunt je dan via ons aanmelden, maar je kunt ook zelf op de site van de Nijmeegse Vierdaagse sponsorloop kijken. Het web-
adres is https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/ en daar kun je je aanmelden als sponsorloper voor de HME-MO Vereniging.
Ben, of ken, je iemand die na het lezen van deze oproep net zo enthousiast is als ik en zich ook op een sportieve manier in wil 
zetten voor de HME-MO Vereniging, laat het dan even weten via het volgende e-mailadres:  kmvoorknobbels@gmail.com . Ik denk 
hierbij aan bv. partners, ouders, familie, kennissen en/of vrienden van HME-MO patiënten. 
Het meelopen met de Nijmeegse vierdaagse is niet iets wat je “even” doet, je zult de nodige kilometers moeten trainen om de 
vierde dag over de VIA GLADIOLA te kunnen fi nishen. Het is onmogelijk om al deze trainingen samen te doen omdat we verspreid 
over Nederland wonen. Er zal dus veel individueel getraind moeten worden, maar degenen die het leuk vinden kunnen natuurlijk 
wel een paar wandeltochten samen gaan lopen. Deze worden nl. door heel Nederland regelmatig georganiseerd. 
Het lopen zelf is natuurlijk een hele prestatie, maar het zou ook geweldig zijn als er mensen zijn die zich tijdens de sponsorloop 
op een andere manier in willen zetten voor de wandelaars (en dus ook voor de HME-MO 
Vereniging). Ik denk hierbij o.a. aan masseurs, kundige blarenprikkers (bv. verpleegkundigen 
of EHBO-ers), mensen die in de buurt van Nijmegen wonen en slaapplaatsen ter beschikking 
willen stellen, mensen die drinken en eten uit willen delen langs de route, mensen die ons 
aan willen komen moedigen, enz., enz.
Verder gaan we natuurlijk ook op zoek naar mensen, bedrijven  etc. die willen sponsoren.

Mocht je op welke manier dan ook mee willen helpen aan deze sponsorloop, stuur dan 
ook een mailtje naar: kmvoorknobbels@gmail.com .

Ik zou het geweldig vinden als ik op 15 juli niet alleen aan 
de start verschijn, maar we ons met een groep 

enthousiaste wandelaars  en een 
groep net zo enthousiaste 

mensen die ons langs 
de zijlijn bijstaan, sa-
men op een sportieve 
manier in gaan zetten 
voor de HME-MO 
Vereniging!!!!
Jolanda Broos.
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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.Ik ben 64 jaar en heb HME-MO. Wat heel vervelend is, is dat ik naast HME-MO ook erg veel last heb van artrose. O.a. van mijn 
schouders en knieën. Van andere mensen met HME-MO hoor ik ook dat zij last hebben van artrose. Is het bekend of er meer artrose 
voorkomt bij HME-MO dan bij anderen? Wat is dan de relatie met HME-MO?
Artrose van de gewrichten kan vaker voorkomen bij HME-MO dan in de algehele populatie van Nederland. Een mogelijke oorzaak hiervoor 
is dat artrose kan ontstaan in gewrichten die geen normale stand of vorm hebben. Bij HME-MO is er vaak sprake van een scheefstand van 
de knie en enkel (X-stand of valgusstand), hetgeen een ongunstige belasting van deze gewrichten geeft. Daardoor kan er eerder slijtage 
ontstaan dan wanneer een gewricht recht staat. Ook zien we in de heupen vaak dat er sprake is van zogenaamde heupdysplasie. Daarbij 
is de heupkop (de dijbeenkop) minder goed overdekt door het kommetje (acetabulum) in het bekken zodat er ook in het heupgewricht 
dan een ongunstige belasting ontstaat van dit gewricht. De kracht die op dit gewricht en op de heupkop in het bijzonder terechtkomt bij 
allerlei activiteiten centreert zich dan op een kleiner gedeelte van de heupkop dan wanneer de overdekking van deze heupkop wel volledig 
is. Meer kracht op een kleiner gedeelte kan dan aanleiding geven tot het ontstaan van slijtage (artrose). Wij proberen dit te voorkomen door 
al bij kinderen te screenen op het ontstaan/de aanwezigheid van de genoemde valgusstand/scheefstand van knieën en enkels en dit met 
eenvoudige ingrepen te corrigeren of te voorkomen. Ook screenen we bij kinderen al op de aanwezigheid van heupdysplasie. Wanneer de 
stand van de gewrichten kan worden gecorrigeerd bestaat er minder kans op de ontwikkeling van artrose.
Artrose van de ellebogen en de polsen zien we vooral bij groeistoornissen, dus bijv. wanneer het kopje van het spaakbeen in de elleboog uit 
de kom is.
In de praktijk zien we zeker wel artrose, maar minder vaak dan verwacht. Mogelijk dat de werkelijke belasting in het dagelijkse leven bij pa-
tiënten met HME-MO wat minder is (bleek ook uit de het onderzoek HME-MO en de gevolgen in Nederland, 2005, Ham en de Lange) dan in 
de gehele populatie voor wat betreft zwaar lichamelijk werk en (top)sport activiteiten, die ook van belang zijn bij het ontstaan van artrose. 

2.Mijn dochtertje heeft HME-MO en ik vraag me af of voeding een positieve invloed kan hebben op de groei van de exostosen. 
Sinds we gericht met de voeding omgaan vind ik dat er minder groei van de exostosen is. Wat weet u van de relatie tussen voeding 
en groei van exostosen?
Het is natuurlijk erg fijn dat u het idee heeft dat voeding bij uw dochter invloed heeft op de groei van exostosen/osteochondromen. De 
afgelopen jaren is wel meer aangekaart dat er een positieve relatie is tussen voeding en de ontwikkeling van HME-MO. Het is echter moeilijk 
om deze relatie aan te tonen omdat er ons geen wetenschappelijk onderzoek bekend is op dit gebied. Het is in het algemeen erg belangrijk 
dat mensen goede voeding gebruiken omdat dit een positieve uitwerking heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen. Dit is een al-
gemeen gegeven en is wel aangetoond in onderzoek. In die zin is het zeker een goede zaak dat kinderen en volwassenen met HME-MO alert 
zijn op hun voeding, respectievelijk op hun gewicht. Dat laatste is van belang vanwege de extra druk op gewrichten die toch al extra belast 
worden bij mensen met HME-MO, zie antwoord op vraag 1 in deze rubriek. Echter met dit positieve effect op de gezondheid van mensen is 
natuurlijk niet aangetoond dat exostosen/osteochondromen daardoor minder groeien. Ondanks het feit dat uw dochter dit dieet volgt en 
er positieve resultaten lijken te zijn, is het belangrijk dat uw dochtertje onder controle blijft bij een HME-MO gespecialiseerde orthopedisch 
chirurg. Controles, zeker als een kind in de groei is, zijn noodzakelijk. Vergroeiingen in de groeileeftijd komen veel voor en kunnen juist tijdens 
de groeileeftijd nog gecorrigeerd worden. Als het kind is uitgegroeid wordt dit veel moeilijker.

3.In mijn familie komt veel HME-MO voor. Zelf ben ik vrouw en 53 jaar. Wat mij opvalt in mijn familie is dat eigenlijk alle vrouwen 
HME-MO hebben en de mannen niet. Wij hebben 3 kinderen en de 2 meisjes hebben HME-MO en 1 jongen heeft geen HME-MO. 
Betekent dit dat de mutatie dan toch geslacht gebonden is?
Er zijn op dit ogenblik geen aanwijzingen voor een geslachtsgebonden vorm van HME-MO. Het feit dat uw 2 dochters HME-MO hebben en 
uw zoon niet, is verklaarbaar door toeval. Genetisch onderzoek kan bevestigen dat een EXT1 of EXT2 mutatie aan de basis van de HME-MO 
ligt in uw familie. In dat geval hebben ook jongens van een aangedane ouder 50% kans op HME-MO.

Nurse practioner HME-MO

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

OLVG, Annabet Groeneveld, houdt elke donderdagmorgen van 11 tot 12 uur tele-

fonisch spreekuur. Ze is te bereiken via tel. 020-5999111, vraag naar Annabet 

Groeneveld . U kunt bij haar terecht met al uw vragen.
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‘Uitstekend’ openbaar vervoer
Ruim voor de operatie van onze oudste zoon Patrick, die net als mijn man en onze jongste 
zoon Collin HME-MO heeft, vraag ik leerlingenvervoer aan bij het Zorgloket van de gemeente 
Enschede. Bij Patrick wordt het kuitbeenkopje verwijderd en hij zal na de operatie nog weken 
met zijn been in een spalk zitten en afhankelijk zijn van krukken en/of rolstoel. 
Vervolgens word ik heen en weer gestuurd tussen het UWV en het zorgloket (omdat de amb-
tenaar van de gemeente niet weet dat VMBO-t middelbare school is en ze me doorsturen naar 
het UWV omdat die over MBO opleidingen gaat), maar na een paar telefoontjes en bezoekjes 
aan het gemeentehuis is het duidelijk dat ik toch bij de laatste instantie moet zijn. Ik krijg een 
afspraak en dan wordt gezegd dat ik formulieren thuisgestuurd krijg die ik goed moet onder-
bouwen en dat ik een medische verklaring nodig heb. Zowel dokter Ham als de revalidatiearts 
van revalidatiecentrum ’t Roessingh werken graag mee. Ik zet in een brief uiteen waarom mijn 
zoon na zijn operatie geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Zo is de halte (te) ver 
van school (ruim 1 kilometer) en de instap van de bus te hoog als je van enkel tot lies in  een 
spalk zit. Daarnaast is kruklopen ook pijnlijk en vermoeiend omdat de HME-MO natuurlijk ook 
zijn effect heeft op de armfunctie. Zelf brengen is onmogelijk te combineren met mijn werk en de zorg voor mijn man die na een 
hartcatherisatie nu wacht op een operatie in verband met een dubbele nekhernia (werd twee weken na Patrick geopereerd in 
Keulen) en Collin die twee weken na Patrick ook door dokter Ham aan beide benen wordt geopereerd.
Maar de gemeente wijst de aanvraag af: mijn zoon kan toch gewoon met het ‘uitstekende openbaar vervoer van Enschede’ en 
anders is er vast wel iemand die hem met de auto brengt.
Boos en teleurgesteld deel ik mijn verhaal met andere ouders van de e-mailgroep van de HME-MO patiëntenvereniging. Het helpt 

om te kunnen praten met mensen die je frustraties begrijpen en ik krijg veel lieve reacties en 
steunbetuigingen. En het advies om het vooral niet op te geven. Tot mijn verrassing biedt één van 
de leden haar hulp aan. Zij is zelf ambtenaar bij een andere gemeente en geeft me tips ten aan-
zien van wat ik in mijn bezwaarschrift moet zetten. En dat werkt, want vlak voordat Patrick weer 
met school kan beginnen, wordt het vervoer alsnog toegekend! 
Zonder deze hulp was het me waarschijnlijk nooit gelukt om mijn doel te bereiken. Al met al heb 
je heel wat tijd én kennis nodig om niet tussen wal en schip te raken.  En het kost ook heel wat 
doorzettingsvermogen om je recht te halen. Dit verhaal is ook gepubliceerd in de consumenten-
gids (septemberuitgave). Naar aanleiding van het artikel ben ik benaderd door een gemeente-
raadslid van de gemeente Enschede die na wil gaan of dit soort situaties vaker voorkomt. Zij wil er 
vragen over gaan stellen in de gemeenteraad. Want, zo zei zij, als ik er geen recht op had gehad, 
dan hadden ze het na het bezwaarschrift niet alsnog toegekend.
Dit heeft me dus twee dingen geleerd: hoe belangrijk het is om toch door te gaan om je recht te 
halen èn hoe fijn het is om een patiëntenvereniging met lotgenotencontact te hebben, waar zo 
blijkt, allerlei expertise aanwezig is om elkaar te helpen. Daarvoor nogmaals hartelijk bedankt!

Sylvia Meinders.

Sylvia Meinders

Patrick Meinders

Hebt u iets gemist?
Over e-mailnieuwsbrieven en e-mailadressen
Sinds de ingebruikname van de nieuwe website, maken 
we ook gebruik van de mogelijkheid om nieuwsbrieven 
per e-mail te verzenden aan onze leden en donateurs. 
Het afgelopen jaar zijn er al 5 verzonden. We verzenden, 
behalve deze Newsflash, geen andere zaken meer per post 
aan onze leden.
We merken echter dat enkele nieuwsbrieven onbezorgbaar 
retour komen. Dat kan komen doordat iemand een ander 

e-mailadres heeft gekregen.  Wanneer u na het lezen van 
dit stukje constateert dat ook u geen e-mailnieuwsbrieven 
van ons heeft ontvangen, dan is het verstandig om ons uw 
juiste e-mailadres door te geven. 
Dan kan op info@hme-mo.nl o.v.v. van uw naam, adres en 
uw huidige e-mailadres. Wij nemen dit e-mailadres dan op 
in onze ledenadministratie.
Het zou tenslotte zonde zijn als u verstoken zou blijven 
van de nieuwtjes en uitnodigingen die we op deze wijze 
verzenden.
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Dierentuindag
Op zaterdag 5 oktober was het eindelijk zover, de HME-MO kinderdag in Ouwehands Dierenpark.
We kwamen samen in een apart deel van het restaurant. Het viel niet mee om de kinderen langs alle dieren te krijgen die we on-
derweg naar het restaurant al tegen kwamen. 
Iedereen werd ontvangen met een heerlijk kopje koffie/thee of een glas limonade met een muffin. Na een kort welkomstpraatje 
kon iedereen het dierenpark in. Het was een speciaal weekend, het was namelijk Nationaal Dierentuin weekend. Er waren allerlei 
extra activiteiten zoals een grote show van Bamboo Bill, kraampjes waar je verschillende huiden van dieren kon voelen en diverse 
extra publieke voedertijden.
Voor de lunch kwamen we weer samen in het restaurant. De kerngroep en het bestuur maakten van de gelegenheid gebruik om 
afscheid te nemen van Wilja Brokking. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor de HME-MO Vereniging, maar nu besloten daarmee te 
stoppen. Ze ontving een prachtige bos bloemen. Daarna kon iedereen genieten van het buffet met frietjes, frikadel, kroket etc.
Ouwehands bood voldoende vertier voor iedereen om ook de volgende uren te vullen: de gorilla’s hebben een prachtig nieuw 
verblijf, er is een (letterlijk) spetterende zeeleeuwenshow, je kunt wandelen door het dierenbos en de kinderen kunnen zich heel 
prima vermaken in RavotAapia.
Onder het genot van een drankje en een hapje sloten we de dag weer af in het restaurant. Het was een prima gelegenheid om 
kennis te maken met andere gezinnen en eventueel ervaringen uit te wisselen.

Chantal Beurskens

Mijn naam is Annemarie van der Helm. Ik ben al vele jaren lid 
van de HME-MO Vereniging, voor sommigen ben ik wel een 
bekend gezicht, denk ik.
Mijn moeder heeft HME-MO,  ikzelf en ook mijn jongere broer. 
Zelf ben ik (maar) 4x geopereerd aan HME-MO.  Ik ben ge-
trouwd en heb 2 dochters. Mijn oudste dochter, 
Lisa (inmiddels 21), heeft ook HME-MO en is al 
diverse keren geopereerd in het OLVG. Lisa kon tot 
haar 17e op de kinderafdeling liggen. Het was een 
grote overgang voor haarzelf, maar zeker ook voor 
mij, toen ze naar de volwassenenafdeling moest. 

Ik werk parttime als klantmanager bij de Gemeente, daarnaast 
hebben we nog een eigen zaak in de elektronica. Tevens zijn wij 
pleeggezin voor met name crisisopvang. Wij doen dit al ruim 8 
jaar en hebben inmiddels al 32 kinderen opgevangen. Wanneer 
ik tijd over heb, ga ik wandelen, handwerken en probeer ik ook 

een boek te lezen!
Ik ben bij de kerngroep gekomen, omdat ik nu ook 
mijn steentje wil bijdragen. De HME-MO Vereniging 
heeft mij in het verleden  geholpen met mijn  vragen 
over de aandoening .  Ik hoop nu ook bij te dragen aan 
meer bekendheid over de aandoening.
Groetjes van Annemarie v.d. Helm

Even voorstellen

De volgende landelijke 
HME-MO dag is op 

14 juni 2014. 

Die wilt u echt niet missen!
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Oude bekenden…..

Geen kennismakingsrondje tijdens de regiobijeenkomst in 
Oldeberkoop. De groep bestond op woensdag 13 november 
uit een groep van 11 oude bekenden. 
Als eerste onderwerp kwam de invloed van hormonen aan de 
orde.  Eén van de deelneemsters was zwanger en meerdere 
vrouwelijke deelnemers herkenden de afname van lichamelijke 
klachten door HME-MO tijdens de zwangerschap en de periode 
er na. Voor een mannelijke deelnemer die een aantal jaren 
geleden prostaatkanker had gehad en daarvoor nu vrouwelijke 
hormonen moet slikken was dit verrassend. Hij ervaart namelijk 
meer klachten ten gevolge van HME-MO  nadat hij die hormo-
nen was gaan slikken. Het leek ons dan ook een mooie vraag 
om voor te leggen aan onze Medisch Advies Raad. Mogelijk kan 
iemand een uitspraak doen over de invloed van hormonen op 
HME-MO en de klachten door HME-MO. Het antwoord leest u 
hopelijk in de volgende Newsfl ash.
Vervolgens kwamen ook de diverse operaties aan de orde. Vele 
ervaringen werden uitgewisseld, waaronder ook de ervaringen 
met het OLVG en het Medisch Centrum Alkmaar. Opvallend was 
dat men in het MCA vrijwel standaard geacht wordt een dag 
na de operatie weer te vertrekken. De betrokkenen hebben dit 
als zeer vervelend ervaren. Een aantal keren was er nog sprake 
van extreme misselijkheid of koorts. Tevens constateerden de 
aanwezigen dat de wachtlijst voor een operatie in het OLVG 
weer opliep nadat dit toch enige tijd goed gegaan is. Ook met 
het oproepen voor  afspraken voor controle op de poli vanuit 
de oproeplijst loopt het niet altijd goed in het OLVG. Patiënten 
kunnen zich op een oproeplijst laten plaatsen zodat de assisten-
ten van de poli deze mensen eerst in kunnen plannen voordat 
de agenda’s vol stromen met andere afspraken. 

De poli orthopedie van het OLVG werkt namelijk met 3-maands 
agenda’s. Het is dus nooit mogelijk om gelijk een afspraak te 
maken voor over een bijv. een half jaar. De afspraak is nu dat 
deze mensen op een oproeplijst komen, zodat ze bijtijds opge-
roepen worden.  Maar doordat dit nu bij een paar aanwezigen 
een aantal keren niet gebeurd is, worden ze alsnog geconfron-
teerd met het niet kunnen maken van een afspraak binnen de 
gewenste termijn. Dit zijn dus een paar punten die door de 
Vereniging met het OLVG besproken zullen worden.
Ook de Wajong kwam weer aan de orde. Deze regeling gaat 
volledig op de schop maar is het nu wel of niet van belang voor 
jongeren met HME-MO om de Wajong aan te vragen. Aange-
zien deze regeling als vangnet kan worden gezien en niet zo 
zeer als uitkering, kan het  wel van belang zijn de Wajong aan 
te vragen. Dat kan tot iemand 27 jaar is, maar verstandiger is 
het om dit voor de 18e verjaardag te doen. Aanvragen kan dan 
vanaf 4 maanden voor die datum.
Inmiddels werden lekkere hapjes en drankjes gepresenteerd 
aan de groep en zijn er nog wat ontwikkelingen van de HME-
MO Vereniging doorgesproken. Er werd alvast een blik gewor-
pen op verschillende activiteiten die in 2014 georganiseerd 
worden. Vele daarvan staan in het teken van het bekend maken 
van de aandoening bij een groter publiek. 
En toen was zo maar weer tijd om af te sluiten; de tijd vliegt als 
het gezellig is. Daarom organiseren we de regiobijeenkomsten 
volgend jaar in de Week van de chronisch zieken gewoon weer. 

Marion Post

Regioavond Noord

Hart onder de riem

Op de druilerige avond van de 12e november jl. gaven 10 personen acte de présence op de Regioavond in Nuenen, waaronder 
ook enkele nieuwe gezichten. Na een rondje voorstellen kwam een groot aantal thema’s aanbod, waarin volop van de gelegenheid 
gebruikt werd gemaakt om elkaars persoonlijke ervaringen te delen.
Ervaringen - positieve, maar zeker ook de teleurstellende en frustrerende -  met ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen, met 
betrekking tot communicatie en bereikbaarheid, de gang van zaken rondom operaties en ook de nazorg. Ervaringen met scholen, 
variërend van problemen met schrijven, hoe omgaan met beperkingen bij de gymles tot de mogelijkheden van ambulante bege-
leiding op basis van de indicatie ‘rugzakje’.
Uit de ervaringen van de deelnemers kon worden afgeleid dat mondigheid, vragen stellen, doorvragen en vooral vasthoudend zijn 
de belangrijkste wapens zijn om iets voor elkaar te krijgen. Uit de gesprekjes na afl oop 
bleek eens en te meer dat de uitwisseling van de persoonlijke ervaringen op zo’n 
avond daar enorm bij helpt. De Regiobijenkomsten zijn door hun kleinschaligheid, 
open en intieme karakter een belangrijk instrument om het lotgenotencontact, waar 
de HME-MO Vereniging voor staat, te  stimuleren.

Frans Schelbergen.

Regioavond Zuid

Regioavonden
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Een dag uit mijn leven!
Hoi ik ben Ankie Broos en ik heb HME-MO en ik wil 
jullie graag wat vertellen over zomaar een dag uit mijn 
leven.
Ik heb gekozen voor een zaterdag, want dan ga ik naar 
de manege om paard te rijden. Ik houd namelijk heel 
erg veel van paarden. Als ik op de manege aankom 
krijg ik meteen te horen op welk paard ik moet gaan 
rijden, bijna altijd is dat Bamba (mijn lievelingspaard).    
Dan haal ik het zadel en het hoofdstel  en begin 
ik meteen met het poetsen en het opzadelen van 
Bamba, meestal is ze een beetje ondeugend met het 
opzadelen. 
Na het poetsen en het opzadelen zet ik m’n cap (helm) op en trek ik mijn handschoenen aan en dan loop 
ik samen met Bamba naar de rijbak om op te stappen. 
Na het opstappen moeten we instappen (het warmlopen van de spieren) en vervolgens begint de les, in 
de zomer maken we lekker een bosrit! Maar ’s winters blijven we op de manege en krijgen we paardrijles 
en doen we verschillende oefeningen. Soms zet de trainer een hindernisje op en mogen we springen!  
Soms zit mijn HME-MO in de weg met het lange lichtrijden (staan en zitten) en dergelijke. Meestal kan 
ik mijn lessen goed combineren met operaties!! De les duurt 1 uur en dan moeten we uitstappen (een 
soort cooling down na het sporten) afstappen en weer terug naar de stal.                                                                                              

Dan moet Bamba nog afgezadeld worden, als dat gebeurd is poets ik Bamba nog een beetje om haar 
schoon en blij terug in de stal te zetten. Soms laat ik Bamba nog even lekker rollen in de rijbak en 
dan poets ik haar daarna nog even voordat ik haar in de stal zet. Natuurlijk moet het bit wat Bamba 
in de mond gehad heeft nog even schoongemaakt worden. Dan hang ik het zadel en het bit weer 
netjes in de zadelkamer en kan ik weer naar huis met een super gevoel dat ik lekker met paarden 
en ook vooral met Bamba bezig kan zijn! Zo zie je wel dat als je HME-MO je ook nog steeds leuke 
dingen kan doen zoals paardrijden.   

Ankie Broos.

Even kleuren...
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Bijna 18?
Ben jij bijna 18? Of is uw kind bijna 18? Dan 

gaat er veel veranderen in de zorg!
Vanaf je 18e moet je alles rondom de zorg voor 

jouw aandoening zelf gaan regelen: je afspraken 
bij de specialist, afspraken rondom evt. operaties en 
andere behandelingen en natuurlijk je verzekering, enz. 
enz. Een plek waar je veel informatie kunt vinden over 
al deze dingen is de website www.opeigenbenen.nu . Er 
zijn pagina’s over zorg, maar bijvoorbeeld ook over werk 
en studie, wonen en vrije tijd. 

Geef de pen door aan: Esther Romeijn
Hoe oud ben je en waar woon je?

 Ik ben 15, en ik woon in Zetten. 
 

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

Ik heb zelf HME-MO maar mijn zusjes (Hannah en Mirjam) en mijn moeder hebben 
het ook. En nog meer mensen in de familie van mijn moeder.

 
 Weten je vrienden/vriendinnen dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 

Ja, die weten dat ik HME-MO heb. Ik heb uitgelegd dat ik een botziekte heb en daardoor 
soms op krukken loop of soms in een rolstoel zit (en soms 5 minuten eerder de les uit mag 

:D). 
 

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Ik vind het wel vervelend, maar ik kan nog wel lekker dansen. Ik ga nooit topsporter worden 

maar dat hoeft van mij ook niet ;).
 
Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben? 
Denk niet aan de dingen die je niet kan maar vooral aan de dingen die je wel kan en waar je ook goed in bent.

 Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik ga naar het Hendrik Pierson College in Zetten, ik zit in de 4de klas HAVO. Ik heb het profiel natuur en gezond-
heid gekozen (met muziek erbij) . Ik weet nog niet precies wat ik wil worden.

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Ik vind muziek het leukste vak op school, en ik hou niet zoveel van Nederlands….
 
Ga je naar de HME-MO dag? 
Jaa :D . Ik kom er al jaren en het is elke keer weer leuk!
 
Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen 
maar kun je niet door HME-MO?
Ik doe aan ballet en ik speel viool en piano. 

Wat zijn je favoriete tv-programma’s? 
Ik vind veel tv-programma’s leuk: NCIS, Wie is de mol, 
Criminal minds en Flashpoint bijvoorbeeld :D .
 
Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst? 
Ik luister het liefst naar Radio 538. (Die kan ik trouwens 
ook het best ontvangen op mijn radio, de rest stoort nog-
al…)
 
Heb je (huis)dieren?
Ik heb een kat, hij heet Sirius (naar Sirius Zwarts van Harry Potter) en hij is helemaal zwart. Verder heb ik 4 kriel-
kippen: Pizza, Stip,Blauwtje en Kiwi. En we hebben een vis in de vijver, een goudwinde,  maar die heeft  geen naam.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker? 
Ik vind pasta lekker en gourmetten en barbecueën en champignons. Ik ben niet zo dol op de vissoep van mijn vader en 
de gewokte groenten van mijn moeder…

Aan wie geef je de pen door……en waarom?
Aan Aline Huybregts. Ik zag haar pas nog op de kinderdag in Ouwehands en volgens mijn moeder had zij nog 
niet in deze rubriek geschreven.
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HME-MO kinderdag 2013

Hoi ik ben Yara en ik ben met de HME-MO Vereniging naar de dierentuin geweest. We zaten in een aparte 
ruimte en daar moesten we lang wachten tot iedereen er was (mama moest er al vroeg zijn). Terwijl mijn 
moeder een praatje hield, aten we muffins en dronken we limonade. Daarna mochten we eindelijk de die-
rentuin in. Ik heb van alles gezien: apen, olifanten, witte leeuwen en giraffen. Die giraffen kwamen zo dichtbij 
dat we ze konden aaien, dat was echt heel gaaf.
In de middag gingen we frietjes eten. Alles was 1-2-3 op, maar gelukkig vulden de medewerkers alles weer 
aan. Na het eten mochten we opnieuw de dierentuin in. Wij zagen toen de ijsberen en de pinguïns. Tijdens 
een wandeling door het dierenbos zagen we heel veel beren, ze sliepen bijna allemaal. Een beer die at in 
twee happen een appel op, dat was wel grappig. Ook kwamen we langs de stokstaartjes, die zijn ook zo 
grappig zoals ze rechtop staan.
Toen moesten we weer naar het restaurant voor de 
“borrel”, voor ons was er limonade, of iets anders 
en een zakje chips. Toen we daar waren zag papa 
dat er nog dieren werden gevoerd, ik ben daar 
snel met papa naar toe gegaan. Je mocht de peli-
kanen gewoon aaien, toen de pelikaan zijn snavel 
open deed voelde ik aan zijn snavel. Dat voelde 
heel erg gek en ik voelde allemaal van die inie-
minie tandjes. Ze kregen vis te eten en dat stonk 
wel heel erg. Daarna gingen papa en ik weer naar 
binnen. De andere mensen waren allemaal met 
elkaar aan het praten maar langzaam aan ging 
iedereen naar huis. Ook wij gingen (bijna als laat-
ste) naar huis maar papa en mama hadden ons 
nog een ijsje beloofd. Wat jammer dat de ijskraam 
dicht was......maar gelukkig kon je binnen ook ijsjes 
kopen. Met onze nieuwe knuffels (een uiltje en een 
aapje) gingen we na een superdag weer naar huis. 
Het was een dag om nooit meer te vergeten.

Groetjes Yara Beurskens

Jongerendag 2013 in SnowWorld

Het was het perfecte weer om te gaan snowboarden. Het regende de 
hele dag maar wij waren lekker in de sneeuwhal.

De meesten hadden nog nooit op een snow-
board of ski’s gestaan. We waren lekker bezig 
in de sneeuwhal met min 6 graden. Na een 
dik uur op de piste gingen we met zijn alle 
gezellig tapas eten. Daarna was het tijd voor 
team building. We moesten in twee teams 
op latten lopen en met banden glijden. 
Ook hebben we met z’n allen achter elkaar 
geblinddoekt een parcours gelopen waarbij 
er 1 (zonder blinddoek) aanwijzingen moest 
geven. Dat ging niet helemaal perfect, maar 
was wel erg leuk. We hebben veel gelachen 
en plezier gehad.
Aan het eind nog de barbecue. Het was een 
top dag. Zeker voor herhaling vastbaar maar 
dan zou het wel leuk zijn als er meer JON-
GENS zich aanmelden, we waren maar met 
twee jongens.

Groetjes Yanick
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Reporters gezocht!

Heb jij een leuke mop, een prachtig verhaal of een goed idee 

of nog iets anders wat je met leeftijdsgenoten wilt delen? 

Of wil je je misschien wel bemoeien met het maken van de 

Kidsfl ash? Geef dat dan door op info@hme-mo.nl. Wij zijn 

benieuwd….

	  
Zoek	  de	  volgende	  woorden:	  	  
	  
appeltaart	  
chocolademelk	  
dierentuin	  
gezellig	  
herfstblad	  
kaarsen	  
kachel	  
kidsflash	  
kinderdag	  
kleuren	  
knutselen	  
lampion	  
lezen	  
muts	  
pompoensoep	  
samen	  
SintMaarten	  
sjaal	  
spelen	  
spelletje	  
verhaal	  
verwarming	  
vrolijk	  
wanten	  
warmte	  
website	  
	  
	  
	  

g e z e l l i g s s j a a l q 

s s v c o w l a m p i o n l o 

g p o m p o e n s o e p i e y 

k n u t s e l e n n r l l z t 

s i n t m a a r t e n t e e s 

p t i i d w a r m t e m g n k 

e u q t r a a t l e p p a l a 

l v d i e r e n t u i n d a c 

l a r n s l q e t q n s r a h 

e i w o g a m r r e e f e h e 

t x p a l e m u m g n g d r l 

j w e b s i t e d d g z n e i 

e m u t s i j l n b b u i v a 

c m g h t d w k g z f y k m t 

t c h o c o l a d e m e l k l 
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In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire 
Multiple Exostosen – Multiple Osteochondromen.
U wordt op de hoogte gebracht vanuit de verschillende centra.

Afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum

Een eerste zeer verheugend bericht van deze afdeling is het feit dat dr. J.V.M.G. Bovée is benoemd als hoogleraar. Vanaf deze plaats 
willen wij Judith van harte feliciteren met dit hoogleraarschap.
Na het vertrek van Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn als hoogleraar op deze afdeling ontstond hier een vacature. Prof. Hogedoorn was lid 
van onze Medisch AdviesRaad en is benoemd als lid van de Raad van Bestuur van het LUMC en decaan van de Medische Faculteit 
aldaar. 
Professor Judith V.M.G. Bovée is en blijft lid van onze Medisch AdviesRaad. Zij is patholoog op de afdeling pathologie van het 
LUMC, met als voornaamste aandachtsgebied bot- en wekedelentumoren. Haar onderzoek richt zich op het ophelderen van de 
ontstaansmechanismen van goedaardige en kwaadaardige tumoren van het skelet en de weke delen.  Vervolgens onderzoekt haar 
groep niet alleen of de afwijkingen die leiden tot het ontstaan van de tumor gebruikt kunnen worden voor verbetering van de 
diagnostiek, maar ook of deze gebruikt kunnen worden voor aanvullende behandelingsmogelijkheden. Veel kwaadaardige bot- en 
wekedelen tumoren (sarcomen) kunnen voornamelijk chirurgisch behandeld worden, omdat deze tumoren vaak ongevoelig zijn 
voor de gangbare radio- en chemotherapie. Dit onderzoek wordt verricht binnen een aantal samenwerkingsverbanden, zowel 
nationaal als internationaal.
Tijdens de laatste landelijke HME-MO dag heeft Prof. Bovée een inleiding gehouden over de pathologie van HME-MO. Een samen-
vatting hiervan treft u aan in deze Newsflash.

Prof. dr. J.V.M.G. Bovée heeft ons het volgende meegedeeld over de stand van zaken van de onderzoeksactiviteiten op het gebied 
van HME-MO.
Zij heeft een subsidie ontvangen van het KWF om te kijken naar epigenetische veranderingen in het chondrosarcoom in het 
algemeen, hetgeen voornamelijk gebaseerd is op de IDH mutaties die we gevonden hebben in centrale chondrosarcomen. De 
genetische samenstelling is dus anders dan bij de perifere chondrosarcomen. 
Ter verduidelijking: Chondrosarcomen zijn kwaadaardig geworden bottumoren zoals exostosen/osteochondromen (perifeer = aan 
de buitenkant ontstaan zoals bij HME-MO het geval is) en enchondromen (centraal = in het bot ontstaan). De samenvatting van dit 
project voor ons als leken is de volgende:
Mutaties in de isocitraat dehydrogenase genen (IDH1 en IDH2) worden frequent gevonden in hersentumoren (gliomen) en acute 
leukemieën, maar ook minder frequent in andere tumor types. 
Deze genen spelen een belangrijke rol in de citroenzuurcy-
clus, waarmee energie voor de cel wordt gegenereerd. Eerdere 
onderzoeken hebben uitgewezen dat mutaties in IDH tot de 
productie van een afwijkend stofwisselingsproduct (aberrante 
metaboliet), D-2-hydroxyglutaraat, leiden. Deze zogenaamde 
oncometaboliet remt vervolgens de methylering van DNA en van 
histonen, waarmee het een effect heeft op de regulering van de 
expressie van genen. Er is aangetoond dat dit mogelijk leidt tot 
een remming van differentiatie. Recent hebben wij IDH mutaties 
gevonden in >80% van de enchondromen, goedaardige kraak-
beenvormende tumoren van het bot. We konden bevestigen dat 
de IDH mutatie inderdaad een effect heeft op de methylering en 
de expressie van genen. Daarnaast zijn er IDH mutaties in 50-70% van de conventionele centrale chondrosarcomen (kwaadaardige 
kraakbeenvormende tumoren in het bot). Chondrosarcomen zijn hoogst resistent voor standaard radio- en chemotherapie, en 
chirurgische behandeling biedt tot nu toe de enige kans op genezing. De precieze rol van IDH mutaties in het ontstaan van kanker 
is tot nu toe onbekend; de mutaties worden reeds gevonden in de goedaardige enchondromen, en het is niet duidelijk of in de 
kwaadaardige chondrosarcomen deze mutaties nog steeds zo belangrijk zijn. Bovendien is het onbekend of de veranderingen, die 
ontstaan door de IDH mutaties, gebruikt kunnen worden om de tumoren te behandelen. Tot nu toe werd het onderzoek hiernaar 
in hersentumoren gehinderd door het ontbreken van cellijnen met IDH mutaties. Wij toonden echter aan dat chondrosarcoom 
cellen, in tegenstelling tot hersentumorcellen, de mutatie tijdens de kweek behouden. Aangezien we vier goed gekarakteriseerde 
chondrosarcoom cellijnen met IDH mutatie hebben, beschikken we over een uniek model om te bestuderen of de veranderingen 
in methylering gebruikt kunnen worden in de therapie van tumoren met IDH mutaties. 

Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO
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Onze doelen zijn: 
1) het systematisch analyseren van het eff ect van de IDH mutaties op methylering van DNA en van histonen, om zo de belangrijk-

ste genen te identifi ceren waarvan de expressie verandert als gevolg van de IDH mutatie. 
2) het systematisch analyseren van het eff ect van ingrijpen in methylering op de tumorgroei, om zo de belangrijkste spelers, maar 

ook de beste middelen die gebruikt zouden kunnen worden in de behandeling van IDH gemuteerde tumoren, te identifi ceren. 
3) het valideren van het beste middel in een chondrosarcoom muismodel. Wij gebruiken hiervoor ons unieke panel van cellijnen, 

in combinatie met een grote serie tumoren afkomstig van patiënten. Alternatieve behandelingsstrategieën zijn hard nodig voor 
patiënten met uitgezaaid en inoperabel chondrosarcoom, welke we momenteel niets te bieden hebben. Daarnaast verwachten 
we dat de resultaten ook implicaties zullen hebben voor andere tumoren met mutaties in IDH, zoals bijvoorbeeld hersentumo-
ren en leukemie.

Daarnaast hebben we een project lopen waarbij we kijken naar de chemoresistentie van het chondrosarcoom, en hoe we deze 
resistentie kunnen omzeilen zodat patiënten toch met chemotherapie behandeld kunnen worden op het moment dat de ziekte 
uitgezaaid is, of op een plek zit waar het niet (meer) geopereerd kan worden.

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

Afdeling Orthopaedie Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Hier lopen diverse studies naar de resultaten van o.a. proximale fi bularesecties (verwijdering van een osteochondroom aan de 
buitenkant van het kuitbeen, onder de knie), onderarm-operaties en heupoperaties en resultaten van andere ingrepen. We zijn 
daar al vrij ver mee en binnenkort zullen deze resultaten worden gepubliceerd. Voor diverse studies vragen we HME-MO patiënten 
evaluatieformulieren in te vullen. Daar wordt vaak gehoor aangegeven, waarvoor van onze zijde heel veel dank.
Ook lopen er diverse studies samen met dr. Konrad Mader uit Fjorde, Noorwegen. Internationaal bekend expert op gebied van 
pols- en onderarm en elleboogproblemen. Diverse HME-MO patiënten kennen hem omdat we 1-2 maal per jaar samen opereren 
in het OLVG.
In het kader van het promotie-onderzoek door drs. A.L. Goud, orthopaedisch chirurg in opleiding, lopen verschillende studies/on-
derzoeken bij HME-MO. Dit verloopt voorspoedig. Mogelijk is hierover tijdens de landelijke HME-MO dag (14-06-2014) één en ander 
te presenteren.

Dr. S.J. Ham, orthopaedisch chirurg OLVG en voorzitter van onze Medisch Adviesraad

Het lopende onderzoek naar de genotypen (verschillende verschijningsvormen) van HME-MO in relatie tot het DNA verloopt nog 
altijd goed. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Wim Wuyts, dr. John Ham en drs. A.L. van der Zwan. We hebben inmiddels van 
ongeveer 295 HME-MO patiënten het DNA verzameld. Er zijn 25 uitslagen van DNA onderzoek uit andere ziekenhuizen ontvangen. 
We zijn erg blij dat zo veel HME-MO patiënten bereid zijn om mee te werken aan dit onderzoek. Hiervoor onze hartelijke dank.
De eerste 95 DNA samples zijn beoordeeld en die uitslagen zijn inmiddels binnen. De HME-MO patiënten die het betreff en krijgen 
bij hun polikliniekbezoek de uitslagen hiervan te horen. Of zij kunnen, wanneer dat te lang duurt, eventueel naar dokter van der 
Zwan mailen via zijn secretaresse (s.h.schroeder@olvg.nl) voor de uitslag.

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

Afdeling Medische Genetica Universiteit Antwerpen

Hier wordt ook aan verschillende onderzoeken gewerkt. O.a. worden hier o.l.v. dr. Wim Wuyts de DNA-analyses gedaan voor het 
gezamenlijke onderzoek naar de genotypen, zie onder orthopaedie OLVG.
Nieuw is dat er een Europese subsidie is binnen gehaald waardoor we verder onderzoek kunnen doen, specifi ek naar de factoren 
die bijdragen tot de ontwikkeling van chondrosarcomen (kwaadaardige ontwikkelingen van een exostose/osteochondroom) bij 
HME-MO patiënten. Aan dit onderzoek doen partners mee uit verschillende landen, o.a. dr. John Ham, Nederland, OLVG.

Dr. W. Wuyts, hoofd DNA-laboratorium, afd. Medische Genetica Universiteit Antwerpen
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Afdeling Vasculaire Geneeskunde van het Academisch Medisch  

Centrum Amsterdam
Onderzoek naar glucosehuishouding,  vetstofwisseling en vaatfunctie bij HME-MO
Allereerst wil ik graag alle deelnemers die de afgelopen 1,5 jaar hebben meegewerkt aan de onderzoeken langs deze weg nog-
maals hartelijk danken. 

Samenvatting van de onderzoeken
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, de vethuishouding en de vaatfunc-
tie. Uit eerder onderzoek bleek dat er geen verschil was in bloeddruk en vaatwandfunctie tussen HME-MO patiënten en controle 
personen (niet HME-MO). Wel vonden wij dat na toedienen van intraveneus (direct in de ader) glucose bij HME-MO patiënten de 
beginfase een kleinere hoeveelheid insuline vrijkwam dan bij controle personen. Daarnaast bleek ook dat de reserve capaciteit van 
de alvleesklier (d.w.z. 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 kleinere 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. Daarbij hebben we een 
onderzoek uitgevoerd waarbij we keken of het verschil in reactie op de eerste toediening van glucose ook bestaat over langere 
tijd. Hiervoor hebben we een orale (via de mond) suiker tolerantietest gedaan, waarbij een beker suikerwater gedronken wordt en 
vervolgens gedurende 3 uur elk half uur de glucose waarde in het bloed wordt gemeten. 
Als laatste hebben we gekeken naar de vetstofwisseling, omdat we weten dat heparan sulfaten ook een belangrijke rol spelen in 
het verwerken van vetten in de lever. Om hiernaar te kijken hebben we een slagroomtest gedaan, waarbij deelnemers slagroom te 
drinken kregen. Gedurende 8 uur daarna namen we bloed af om te kijken hoe het verloop van de vetten in het bloed was. 

Resultaten
De MRI studie
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 reserve 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 suiker-
ziekte krijgen. Verder onderzoek zal moeten bezien wat dit voor iedere HME-MO patiënt apart betekent.

Onderzoek naar de suikerhuishouding
Bij de orale (via de mond) suiker test 
vinden wij in 2 groepen van 12 personen 
geen grote verschillen in de manier waarop 
de suiker wordt verwerkt. Personen met 
HME-MO maken na het innemen van 75 
gram suiker net zoveel insuline aan als de 
controle personen, en ook het glucose 
(suiker) gehalte in het bloed verloopt op 
dezelfde, normale, wijze. Dit zou inder-
daad aangeven dat de gevonden kleinere 
alvleesklier, in normale omstandigheden 
geen invloed heeft op hoe het lichaam met 
ingenomen suikers omgaat.

Hierboven ziet u 2 grafieken. De eerste grafiek geeft het suiker (glucose) gehalte in het bloed 
weer na het drinken van de beker suikerwater. Op de verticale as ziet u het suiker gehalte in 
het bloed aan het begin van het onderzoek (0 uur), na een half uur, 1 uur, 1,5 uur, 2 uur en 3 
uur.
Daarnaast ziet u op dezelfde tijdspunten gemeten het insuline gehalte. Hier ziet u dus hoe 
uw alvleesklier reageert op het drinken van suiker met het aanmaken van insuline.
In beide grafieken ziet u in het blauw de lijn van gezonde controle personen, in het rood de 
lijn van de gehele groep HME-MO patiënten.

Controle groep
HME-MO groep
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In het vorige nummer van de HME-MO Newsfl ash heeft u uitgebreid kunnen lezen over deze PGD (embryoselectie) bij HME-MO. 
Wanneer hier meer over gezegd kan worden laten we u dit weten.
Wij werden benaderd door de onderzoekers die betrokken zijn bij PGD of wij iemand konden leveren voor onderzoek naar de ethi-
sche aspecten van PGD. Dus niet alleen bij HME-MO maar ook bij de andere ziekten waarbij deze diagnostiek is toegestaan. Geluk-
kig hebben we iemand, een lid van onze vereniging met HME-MO, bereid gevonden mee te doen aan dit belangrijke onderzoek. 
Ook hierover hopen wij u t.z.t. te informeren.

Tot zover de rubriek Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO. Deze ziekte komt volgens de literatuur voor bij 1 op 
50.000 mensen, maar de realiteit geeft een hoger aantal, alleen al in Nederland wordt geschat dat het aantal 600 is. Maar dan nog is 
HME-MO een zeer zeldzame ziekte. Daarom is het fantastisch ons te realiseren dat voor deze relatief kleine ziekte zo veel onderzoek 
en ontwikkelingen gaande zijn. Wij zijn daar erg blij mee. Ook met het feit dat er nooit tevergeefs een beroep op u gedaan wordt 
wanneer u gevraagd wordt om mee te doen aan onderzoek. Bedankt daarvoor.
Reacties of vragen naar aanleiding van deze rubriek kunt u sturen naar jandelange@hme-mo.nl

Onderzoek naar de vethuishouding
Ook in dit onderzoek hebben wij 2 groepen 
van 10 personen met elkaar vergeleken. 
Na het drinken van een beker slagroom, 
stijgen de vetten (triglyceriden) in het bloed 
in personen met HME-MO en in controle 
personen op dezelfde wijze. Ook de afname 
in het bloed verloopt op identieke wijze, en 
beide groepen zitten aan het eind van het 
onderzoek weer terug op de basis waarde, 
zoals dat bij gezonde personen gebeurt. 

Conclusies
In een 4-tal onderzoeken hebben wij een aantal belangrijke bevindingen gedaan. Wij hebben gezien dat in personen met HME-
MO de alvleesklier in aanleg iets kleiner is, en dat deze een iets minder grote reserve-capaciteit heeft, als hij maximaal wordt uitge-
daagd. Echter, onder normale omstandigheden, vinden wij geen verschil in de suikerhuishouding bij HME-MO patiënten. Zoals we 
weten, is suikerziekte een ziekte die van vele factoren afhankelijk is, en dit kan goed verklaren waarom de kleinere alvleesklier, bij 
het ontbreken van andere risico factoren, zeker niet tot een voorstadium van suikerziekte hoeft te leiden. Wij weten uit eerder on-
derzoek naar de gevolgen van HME-MO (Ham-de Lange, 2005) ook dat suikerziekte niet vaker voorkomt bij personen met HME-MO. 
Daarnaast vinden wij ook in de vethuishouding geen afwijkingen. Hoewel we weten dat heparan sulfaten belangrijk zijn voor het 
opruimen van de vetten, blijkt dat ook hier onder normale omstandigheden het lichaam voldoende reserve heeft om de ingeno-
men vetten op te ruimen. 

Toekomst
Al met al heeft dit onderzoek ons een stuk verder gebracht in ons begrip van de functies van heparan sulfaten in de stofwisseling. 
Wij hopen dat we deze resultaten binnenkort kunnen publiceren in een internationaal tijdschrift!
Ondertussen gaan we op onze afdeling wel verder met het in kaart brengen van het belang van heparan sulfaten in het menselijk 
lichaam. 
Het onderzoek zal zich voortzetten en zich richten op de bloedvaten, zouthuishouding en de bloeddruk. Dit omdat uit onderzoek 
is gebleken dat aan de binnenkant van de bloedvaten een laagje zit, dat mogelijk zout kan binden. Daardoor biedt dit laagje moge-
lijk een bescherming tegen hoge bloeddruk.
Dit onderzoek zal vanaf januari worden voortgezet door drs. Nienke Rorije. Zij zal in een volgende Newsfl ash haar onderzoek aan-
kondigen. 
Voor vragen over onze bevindingen, of voor het toekomstige onderzoek kunt u de komende periode nog contact met mij opne-
men. Mijn e-mail adres is s.j.bernelotmoens@amc.uva.nl 

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

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

Hiernaast ziet u 1 grafi ek. Deze geeft het trigly-
ceride (het vet dat in het lichaam door de dar-
men is opgenomen) gehalte in het bloed weer 
na het drinken van een beker slagroom. Op de 
verticale as ziet u het vet gehalte in het bloed 
aan het begin van het onderzoek (0 uur), 
na 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur en 8 uur.
In het blauw de lijn van gezonde con-
trole personen, in het rood de lijn van de 
hele groep HME-MO patiënten. Hoewel 
deze lijnen niet precies op elkaar liggen, is er 
geen duidelijk verschil tussen de groepen.

Controle groep
HME-MO groep
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Evaluatie 16e landelijke HME-MO dag

Na afl oop van de 16e HME-MO dag op 1 juni jl. is aan de deelnemers gevraagd hun mening te geven 
over het verloop van de dag. Respectievelijk 25 volwassenen en 17 jongeren en kinderen hebben van die 

gelegenheid gebruik gemaakt, door middel van het invullen van een evaluatieformulier. Hieronder worden de 
belangrijkste bevindingen gepresenteerd.

Volop activiteit in Mytylschool Ariane de Ranitz

Op de vroege morgen van 1 juni was er al volop activiteit te 
bespeuren bij de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. Er 
werd met stoelen gesjouwd, er werden lokalen omgebouwd 
en allerlei spullen klaargezet. En na een uurtje was alles klaar 
om de ruim honderd bezoekers van de jaarlijkse HME-MO dag 
te ontvangen.
Na een kopje koffi  e, thee of ander drinken vertrokken de kin-
deren naar hun activiteiten. En degenen die daar nog te jong 
voor waren, vonden een plekje bij de kinderopvang. Daar wordt 
meestal weinig over verteld, maar die verdiend het toch om 
eens in het zonnetje gezet te worden. Kinderen tot een jaar of 
6, 7 vinden daar een plek waar ze de hele dag uitgebreid kun-
nen spelen. Zowel binnen als buiten is er van alles te doen en 
er zijn aardige en deskundige ‘oppassers’ die van alles bedenken 
om samen te doen. De kinderen hebben er altijd veel plezier!
Terwijl de kinderen zich allemaal prima vermaakten kregen de 
volwassenen een boeiend verhaal te horen over pathologie 
en onderzoek op het gebied van HME-MO door Prof. dr. Judith 
Bovée van de afdeling Pathologie van het Leids Universitair 
Medisch Centrum. Het was een interessant 
verhaal over de pathologie in het algemeen 
en in het bijzonder de rol hierbij voor HME-

MO, waarbij wel goed opgelet moest worden om het overzicht 
te houden. Er werd dus aandachtig geluisterd. Voor wie het 
graag nog een keer terug wil lezen is er een samenvatting te 
vinden in deze Newsfl ash.
Na de lezing werd er een heerlijke lunch geserveerd en veel be-
zoekers maakten van de gelegenheid gebruik om bij te praten 
of kennis met elkaar te maken.
Daarna ging iedereen op weg naar de gekozen workshops. 
Deze keer waren die niet zozeer gericht op kennis over HME-
MO zelf, maar meer op: hoe ga je ermee om, wat doet het 
met je en wat laat je het met je doen. Deze andere invalshoek 
werd door velen gewaardeerd en gezien de resultaten van de 
enquête (elders in dit blad te vinden) als positief beoordeeld. 
Ook de kinderen waren enthousiast over hun workshops. De 
meesten hadden een doosje voor heerlijke chocolaatjes om 
mee naar huis te nemen. 
De verslagen van alles wat er gebeurd is, kunt u hierna vinden.
Aan het eind van de middag werd onder het genot van een 
drankje en een hapje nog even nagepraat. Daarna ging ieder 
zijns weegs, maar niet nadat de datum voor de volgende HME-
MO dag in de agenda genoteerd was: 14 juni 2014!
Anja Posthuma

Evaluatie door de jongeren en kinderen
De HME-MO dag kreeg van de jongeren en kinderen een 
gemiddeld overall rapportcijfer van 9.2. Die waardering is 
de hoogste ooit gegeven door de jongeren en kinderen. De 
afl open drie jaren was het rapportcijfer respectievelijk 7.9, 8.2 
en 8.7.

Van de workshops werd ‘Sport & Spel’ met een cijfer van 9.2 
het hoogst gewaardeerd, gevolgd door de workshop ‘Hapjes 
maken’ met het cijfer 8.4 en het ‘Vragenuurtje bij de dokter’ en 
de Crea-club, beide met een gemiddelde van 8.0. Het zwem-
men in de ochtenduren werd gewaardeerd met een 7.6, waarbij 
moet worden aangetekend jongste deelnemers gemiddeld een 
hoger cijfer gaven (8.3) dan de iets oudere deelnemers (6.3). 

Desgevraagd gaven verschillende jongeren en 
kinderen een suggestie mee voor de 

invulling van een volgende HME-
MO dag. Muziek en dans werden 

enkele keren genoemd, maar ook 
zwemmen, cup cakes maken, knut-

selen en korfbal. 

Evaluatie door de volwassenen
De volwassenen hebben de HME-MO dag een gemiddeld over-
all rapportcijfer van 8.8 gegeven; iets hoger dan vorig jaar, toen 
ons een 8.6 ten deel viel. In 2011 en 2010 was de waardering 
respectievelijk 8.3 en 8.9.

De inleiding van Prof. dr. Judith Bovée over pathologie in het 
algemeen en de nieuwste ontwikkelingen van  onderzoek op 
gebied van bottumoren werd beoordeeld met een 8.1. Wel 
maakten enkele deelnemers de kanttekening dat het ‘moeilijke 
informatie’ was. Van de workshops werd ‘Leve het leven’ met een 
8.2 het hoogst gewaardeerd, gevolgd door de workshop ‘Mijn 
kind heeft HME-MO, wat nu?’ met een 7.5, ‘HME-MO kwesties 
die je wilt delen’ met 7.3 en Tai-Chi met 7.2. 

Als suggesties voor een volgende HME-MO dag werden 
genoemd: HME-MO en slaapproblemen en aandacht voor de 
bijwerkingen van de vele narcosebehandelingen die nogal wat 
HME-MO-patiënten moeten ondergaan.

Frans Schelbergen.

                     Algemeen verslag 16e landelijke HME-MO dag
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Prof. dr. Bovée legt uit dat de WHO in 2002 heeft besloten dat 
de tot dan gebruikelijke  term Hereditaire Multiple Exostosen de 
aandoening niet juist weergeeft en dat Multiple Osteochondro-
mas (MO) de juiste benaming is.  In medische termen behoren 
osteochondromen tot de kraakbeentumoren. Als patiënten-
vereniging hebben wij besloten om vanwege de herkenbaar-
heid voorlopig de naam HME nog wel hiermee te combineren. 
Vandaar dat wij HME-MO hanteren.

Classifi catie
De WHO heeft in 2013 de verschillende soorten kraakbeen-
tumoren geclassifi ceerd, dat wil zeggen dat er een indeling is 
gemaakt van verschijnselen en overeenkomst of verwantschap 
in eigenschappen of kenmerken.  Osteochondromen vallen 
onder de goedaardige tumoren, maar een enkele keer worden 
ze kwaadaardig en dan worden ze chondrosarcomen genoemd.

Microscoop
Iedere keer als er een osteochondroom verwijderd wordt, gaat 
het verwijderde weefsel vanuit de operatiekamer naar de afde-
ling pathologie van het eigen ziekenhuis, waar de patholoog 
het weefsel bekijkt. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden 
om het weefsel te verwerken. Bij een osteochondroom zijn 2 
verwerkingen mogelijk. De 1e is fi xeren en inbedden in paraf-
fi ne waarna het in plakjes gesneden wordt. De plakjes worden 
gekleurd en daarna kunnen ze bekeken en beoordeeld worden 
onder de microscoop. De 2e is invriezen, in plakjes snijden, 
kleuren en dan onder de microscoop bekijken.  Een deel van 
het ingevroren osteochondroom wordt gebruikt voor het DNA-
onderzoek. Onder de microscoop wordt dus duidelijk hoe het 
met het osteochondroom gesteld is en of er reden is voor extra 
controles of verdere behandeling.

Vorming osteochondromen
Het doen van DNA-onderzoek in weefsels is een andere 
belangrijke taak van de patholoog. Prof. dr. Bovée legt uit 
hoe het onderzoek in het LUMC in zijn werk gaat. In de cellen 
van bloedmonsters van HME-MO-patiënten wordt altijd een 
mutatie (verandering) in een bepaald gen (EXT1-  of EXT2-gen) 
gevonden die geërfd is van één van de ouders (of spontaan 
ontstaan). Er is ook sprake van een tweede verandering van het 
gen in het weefsel van het osteochondroom.   Wanneer na de 
bevruchting de beide kopieën van het EXT-gen (dus van beide 
ouders) uitgeschakeld worden, ontstaat een osteochondroom.  
Kortom: verlies van EXT-genen  leidt tot de vorming van osteo-
chondromen.

Werking EXT-eiwitten
Prof. dr. Bovée legt vervolgens uit hoe EXT-eiwitten een rol 
spelen in het ontstaan en de ontwikkeling van groeischijven. 
De eiwitten voegen zich samen tot suikerketens en die voegen 
weer samen met andere eiwitten. Op deze manier  verlengen 
ze zich.  De suikerketens die door de EXT1 of EXT2 worden ver-
lengd zijn aanwezig in de normale groeischijf, maar afwezig in 
een osteochondroom. De eiwitten waar de suikerketens aange-
zet worden zitten normaliter aan het celoppervlak, dus rondom. 
Maar bij een osteochondroom zitten de eiwitten in de cel. Uit 
onderzoek blijkt dat een osteochondroom een mix bevat van 
normale cellen en cellen met een mutatie door EXT1 of EXT2. 

Ontstaan chondrosarcoom
Vervolgens legt Prof. dr. Bovée nog wat uit over de kwaadaar-
dige ontaarding bij HME-MO, een chondrosarcoom. 
In een osteochondroom is in 80% van de gevallen sprake van 
uitschakeling van de 2 kopieën van EXT. Wanneer er sprake is 
van een chondrosarcoom (kwaadaardige ontaarding) blijkt dat 
er slechts bij 12% sprake is van uitschakeling van EXT. EXT speelt 
volgens onderzoek geen rol bij het kwaadaardig worden van 
osteochondromen.  Het onderzoek richt zich  nu op de vragen 
hoe een osteochondroom kwaadaardig wordt en hoe deze 
chondrosarcomen dan het beste behandeld kunnen worden.

Multidisciplinaire benadering
Bij de diagnostiek naar chondrosarcomen wordt altijd een mul-
tidisciplinaire benadering gekozen.  Kliniek, radiologie, macro-
scopie en microscopie zorgen samen voor de juiste diagnose.  
Bij het multidisciplinair overleg zijn bij afwijkingen betrokken 
een  patholoog , radioloog, orthopedisch chirurg, algemeen 
chirurg, neurochirurg, medisch oncoloog, radiotherapeut etc.. 
Dit is geconcentreerd in 4 landelijke universitair medische cen-
tra en alle kwaadaardige ontaardingen worden ter beoordeling 
voorgelegd aan de Nederlandse Commissie voor Beentumoren 
(NCvB).  Andere artsen kunnen voor advies bij deze commissie 
terecht. Leden van de NCvB worden benoemd op basis van 
bewezen ervaringen en internationale erkenning. Hun lidmaat-
schap wordt gemandateerd door de beroepsvereniging en het 
werk is onbetaald (pro deo).  De commissie komt iedere maand 
bijeen voor diagnoses en (spoed)advies. Het voormalig lid van 
onze Medisch Advies Raad, Prof. dr. P.W.C. Hogendoorn, is voor-
zitter en Prof. dr. Bovée is ook lid van deze NCvB.

Marion Post

Samenvattend verslag inleiding van dr. Judith Bovée
Prof. dr. J.M.V.G. Bovée is als patholoog verbonden aan de afdeling pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.  Deze afdeling 
doet veel pathologisch onderzoek naar bottumoren, waaronder HME-MO. Dr. Bovée is tevens betrokken bij de World Health Organisation, 
de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
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Goed bezig!
Aan de eerste ronde van de Work-
shop Sport & Spel werd door vijf 
jongeren deelgenomen.
Eerst werd door workshopleidster 
Marjolein Piek geïnformeerd naar 
de sportieve voorkeuren en ervaringen 
van de deelnemers. Het goede nieuws was dat allen 
op een of andere manier actief sport beoefenden, variërend 
van zwemmen tot karate. Tijdens de daarop volgende warming 
up bleek niemand last te hebben van een zogenaamde after-
lunch-dip.
De hoofdmoot van de workshop bestond uit verschillende 
basketbaloefeningen. Misschien wat eentonig, maar ook 
noodgedwongen, omdat anders dan in andere jaren de ballen, 
pylonen en alle andere attributen uit de gymzaal niet konden 
worden gebruikt (alles was achter en slot en grendel). Deson-
danks kon na een uur de kleedkamer worden opgezocht: moe 
en met rode hoofden van de inspanning, maar ook voldaan.

Frans Schelbergen

de sportieve voorkeuren en ervaringen 
van de deelnemers. Het goede nieuws was dat allen 
op een of andere manier actief sport beoefenden, variërend 

Help, mijn kind heeft HME-MO, wat nu?

Aan een volle tafel begonnen we met de workshop ‘Help, mijn kind heeft HME-MO, wat nu?’, 
onder leiding van Wieneke Zijlstra.
Dit jaar waren er veel ouders, die nog nooit op de HME-MO dag en/of  bij deze workshop 
aanwezig waren. Dat bracht nieuwe verhalen en er werden veel ervaringen met elkaar gedeeld.
Acceptatie door ouders en door kinderen was hierbij een onderwerp wat veel ter sprake kwam. Hoe moeilijk ook, ouders hebben 
elkaar goede, bruikbare tips gegeven. Een veel gehoorde opmerking was: het is nu eenmaal zo, probeer je er bij neer te leggen.
Een ander onderwerp wat aan bod kwam, was het hebben van hobby’s. Welke hobby kan met HME-MO, en welke niet? Hierbij 
waren er verschillende visies. De ene ouder blijkt er toch wat voorzichtiger mee om te gaan dan de andere ouder. Sommige ouders 
laten het kind gewoon doen wat het leuk lijkt, waardoor het kind er zelf achter komt wat wel en niet mogelijk is.
In het evaluatierondje bleek dat ouders dit een erg nuttige workshop vinden, waarin gevraagd kan worden wat een ieder wil, maar 
waarin het ook mogelijk is gewoon naar andere ouders te luisteren om zo te leren van elkaars ervaringen.

Tanja Eisinga

Verslag oudergespreksgroep

aanwezig waren. Dat bracht nieuwe verhalen en er werden veel ervaringen met elkaar gedeeld.

Kwispelen (en andere ont-
spannende bezigheden)
Op tv had ik het al eens gezien, groepjes Chinezen die soepel-
tjes allerlei mooie bewegingen maakten. Dat leek mij ook wel 
wat! Maar na een uur introductieles Tai-Chi blijkt dat dat toch 
nog een jarenlange oefening vergt….
Bij Tai-Chi worden er allerlei bewegingen uitgevoerd vanuit 
diepe ontspanning. Eerst maar eens ontspannen gaan staan!  
Dat viel al niet mee, voeten goed voelen op de grond, en 
voelen maar. Vervolgens het wakker schudden van de ledenma-
ten, wapperen met de handen en voeten. Leuk, want je voelde 
ze tintelen, ze ‘wakker worden’, een goede tip voor ’s morgens 
vroeg.
Grote hilariteit bij de volgende oefening: ‘het kwispelen als een 
hondje’. De leraar deed het prima voor, wij allemaal keken vooral 
bewonderend toe, dit zouden we thuis wel gaan oefenen…
Tot slot een mooie beweging om mee thuis te komen: ‘het 
theekopje’. Je stond rechtop met een hand voor je, de hand-
palm naar boven. Dan draai je met je hand naar je lichaam toe, 
onder je arm door, boven je hoofd en zo kom je weer in de 
uitgangspositie. Probeer het maar eens! Wij waren er enthousi-
ast over, net als de rest van de groep. En die Chinezen? Ach, ik 
droom nog maar even verder…
Hedda Dekhuyzen

Volgend jaar weer!
Hoi,
Ik ben Myrthe de Haan en ga al een paar jaar mee met Mirjam 
Romeijn (mijn vriendin) naar de HME-MO-dag. Ik kom dan 
samen met mijn moeder, want zij helpt op die dag mee. 
Toen ik voor de eerste keer meeging, was het wel spannend 
want ik kende bijna niemand. Maar nu is het voor mij ook een 
beetje een gewoonte geworden om er elk jaar heen te gaan. En 
het is er elk jaar erg gezellig. 
Dit jaar heb ik weer gezwommen in lekker warm water. Er was 

nu een nieuwe mevrouw bij het zwemmen en nu konden we 
gelukkig lekker spelen.  Vorig jaar kregen we een soort zwemles 
en dat was niet zo leuk. 
Na het zwemmen ben ik gaan knutselen. We konden kiezen uit 
verschillende dingen en ik heb een vogelhuisje versierd. Het 
hangt nu in de tuin. 
‘s Middags ging ik chocolade maken en een doosje versieren 
om het mee te nemen, daar was mijn moeder ook bij. 
Het was een leuke dag! Ik hoop dat ik volgend jaar weer mee 
kan!
Groetjes van Myrthe.
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     Broedplaats 
   van creativiteit……

Een tafel vol kunstwerken. Dat was het resultaat van 
een dag lang creatief bezig zijn bij de creaclub. Som-

mige kinderen kwamen een uurtje knutselen, anderen 
waren er wel 3 keer een uur bezig. Er waren weer allerlei 

verschillende dingen te doen. Als eerste kon er geschil-
derd worden, een activiteit waar om de één of andere reden 

vooral jongens druk mee bezig waren. Ze maakten mooie schilderijen! Er waren ook nog ‘gouwe 
ouwe’ van vorige jaren: houten hart en ledenpoppetjes. Ook die werden weer enthousiast versierd. En er kon 

natuurlijk ook gewoon getekend of gekleurd worden. Maar het hoogtepunt en grote succes van dit jaar waren 
de vogelhuisjes. Bijna alle kinderen hebben een huisje onder handen genomen en er prachtige vogelverblijven 

van gemaakt. Misschien niet meer helemaal geschikt om buiten te hangen, maar wel erg mooi. Al met 
al heeft iedereen zich prima vermaakt. Ragnhild, dank je wel voor je deskundigheid en gezel-

ligheid! En we zijn al benieuwd naar je ideeën voor volgend jaar…

Anja Posthuma

Waterpret!
Om half elf was het weer zo ver: een enthousiaste groep kin-
deren mocht het water in duiken. Nou ja, echt duiken mocht 
niet, springen wel. De kinderen, verdeeld over 2 verschillende 
leeftijdsgroepen,  mochten vrij zwemmen en spelletjes doen.
Thea van Nierop, voor het eerst ‘zwemjuf’ op een HME-MO dag, 
had veel leuke spelletjes bedacht om te doen. Zo waren er 
ballen en doelen en de bedoeling was natuurlijk dat er zoveel  
mogelijk ballen in die doelen terecht kwamen. Verder waren er 
ringen om op te duiken en nog meer andere spelletjes. En een 
heleboel drijfdingen om lekker op te liggen en mee te spelen. 
De tijd was eigenlijk veel te kort, er waren zoveel leuke dingen 
te doen. Iedereen was vol enthousiasme bezig in het water, en 
Thea deed zelf natuurlijk ook mee.
Kortom, het was weer een gezellige morgen in het zwembad 
waarbij 26 kinderen heel veel lol gehad hebben. Thea, bedankt!

Ineke Eisinga
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De volgende landelijke 
HME-MO dag is op 

14 juni 2014. 

Die wilt u echt niet missen!

Mjammie….
Hapjes maken heette 
de workshop. Dus we 
waren benieuwd 
wat voor hapjes 
het zouden worden. Iets 
gezonds of misschien toch wel iets 
met snoep…. Toen we binnen kwamen zagen 
we een heleboel vormpjes liggen. Dus toen hadden we 
het al een beetje geraden: daar moest vast iets in gegoten wor-
den en misschien was dat wel chocolade…. En ja hoor, het was 
chocolade. Lekker! Niet alleen bruin, maar ook nog oranje en 
groen. Het werd eerst in de magnetron gesmolten en toen in 
de vormpjes gegoten. We hebben lolly’s en een soort bonbons 
gemaakt. En er waren ook nog doosjes die je kon versieren en 
waar je de chocolaatjes in mee naar huis mocht nemen. Vol-
gens mij zijn de meeste chocolaatjes niet eens thuis aangeko-
men… Mascha, het was weer heel gezellig, bedankt!

Mirjam Romeijn
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HME-MO kwesties die je wilt delen
Met een groep van 16 personen verzamelden wij ons in een lokaal bij trainer/coach Pety Touten-
hoofd voor de gespreksgroep  ‘ HME-MO kwesties die je wilt delen’.
Nadat ik Pety aan de groep had voorgesteld, vroeg zij de deelnemers om zich heel kort even voor 
te stellen. ‘Ik heet ….’  en ‘ik ben….’  .
Pety had mooie kleurige kaartjes op een tafel gelegd en daar mocht ieder er één van uitzoeken. 
Pety vroeg ons om op de achterzijde van de kaartjes een kwestie te schrijven die je met de rest van de 
groep zou willen bespreken. Wanneer je zelf geen kwestie had, hoefde je ook geen kaartje in te vullen. De in-
gevulde kaartjes werden vervolgens op de kop op een tafel gelegd. Pety vroeg aan een deelnemer om een 
kaartje te pakken en voor te lezen wat er op stond. Hierop werd gevraagd of de vraagsteller zijn/haar vraag 
wilde toelichten.  Het mooie daarvan was dat er daardoor gelijk al door verschillende deelnemers werd 
gereageerd. Het werd goed duidelijk dat een ieder zijn eigen manier had gevonden of aan het zoeken 
was om met bepaalde zaken en problemen om te gaan. Ook was er veel herkenning. 
In onze groep kwam o.a. aan de orde:
• Hoe moet je als HME-MO patiënt je grenzen bewaken? Hoe voorkom je dat je je teveel wilt bewijzen 

en daarmee over je fysieke grenzen gaat?
• Hoe ga je om met het onbegrip in je omgeving? De aandoening is zo onbekend en anderen lijken 

vaak niet te begrijpen dat je de ene dag meer kunt dan de andere dag. 
• Hoe ga je om met kinderen die het hebben van HME-MO ‘gebruiken’ om bijv. op school  of thuis onder dingen uit te 

komen? 
• Wat doe je als een naaste met HME-MO het hebben van de aandoening ‘ontkent’ terwijl het toch wel duidelijk is dat er sprake is 

van beperkingen?
• Wanneer vertel je jonge kinderen die erg ‘hyper’ worden als ze horen dat een operatie aanstaande is wanneer ze daadwerkelijk 

opgenomen moeten worden?
Bovenstaande vragen/kwesties waren aanleiding tot nuttige gesprekken waarbij Pety zorgde dat een ieder de aandacht kreeg die 
hij/zij verdiende. Ik kijk dan ook met genoegen op deze gespreksgroep terug en hoop dat dat ook voor de andere deelnemers 
geldt.
Marion Post
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Workshop “Leve het leven!”
Doordat er enkele deelnemers wegbleven zaten we uiteindelijk 
met een groep van 8 personen bij Jan Troost en Theo Hendrikse 
die ons als ‘de lamme en de blinde’ lieten zien en ervaren dat 
humor helpt om het jezelf maar ook de ander makkelijker te 
maken.
Jan heeft zelf osteogenesis imperfecta en Theo is visueel gehan-
dicapt en daarmee kun je ze qua beperkingen dus wel erva-
ringsdeskundig noemen. Het was voor mij dan ook geweldig 
om te vernemen hoe zij in het leven staan en zich vooral ook 
met humor hebben weten te profi leren.
Jan vroeg aan iedere deelnemer om zich zelf te beoordelen als 
slachtoff er, held of twijfelgeval. Dat dwong een ieder tot na-

denken: ben ik slachtoff er omdat ik HME-MO heb, ben 
ik een held omdat ik HME-MO heb maar daar 

goed mee om weet te gaan of ben 
ik misschien een beetje 

van beide? 
Jan ging de 

kring rond. 
Helden kregen 

een tropenhelm, 
slachtoff ers een 

mooie gele bouwhelm en de twijfelaars tooiden zich met een 
blauwe baret. 
Het werd al snel duidelijk dat het moeilijk oordelen is als er in je 
gezin meer speelt dan alleen het hebben van HME-MO. Daar-
door was er zelfs een deelnemer met zowel een bouwhelm als 
een tropenhelm. Humor stond trouwens steeds centraal tijdens 
de ronde van het uitdelen van de hoofddeksels. Toen iedereen 
uiteindelijk van een hoofddeksel voorzien was (voornamelijk 
tropenhelmen vielen onze groep ten deel overigens!) werd nog 
gevraagd of humor een rol speelde in een ieders leven. Geluk-
kig bleek dat het geval; ook ten aanzien van HME-MO. 
Wat voor mij persoonlijk een belangrijke opmerking was, was 
de opmerking van Jan dat je niet van de ander kunt verwach-
ten dat hij weet wat jouw aandoening en jouw beperkingen 
zijn. Als je begrip voor je situatie wilt hebben, zal je er zelf over 
moeten vertellen. Ook hierbij speelt humor een belangrijke rol; 
het kan eenvoudig het ijs breken.
Ik heb het een waardevolle workshop gevonden!
Zie ook websites: www.troostoverleven.nl of www.terugnaarde-
bossen.nl

Marion Post
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Er is een röntgenfoto gemaakt van mijn bekken vertelt een 
deelneemster. Er is mij toen verteld dat ik nooit op een natuur-
lijke manier kan bevallen.
Wij hebben jouw foto’s niet gezien dus daar kunnen we niets 
over zeggen. Maar het is wel waar dat er vrouwen met HME-
MO zijn die niet op een natuurlijke manier kunnen bevallen. 
De reden hiervan kan een knobbel in het bekken zijn waar de 
baby langs moet en/of om de baby geboren te laten worden 
moet het allemaal wat wijder kunnen worden en dat kan bij een 
vrouw met HME-MO wat moeilijker gaan. Het is belangrijk om 
dit tevoren uit te laten zoeken, of dit voor de bevalling in ieder 
geval te weten.

Ik word aan mijn bekken geopereerd. Hoe lang mag ik dan niet 
trompet spelen?
Dat ligt eraan of je zittend speelt of dat je staand speelt. Op het 
bekken zitten ook de buikspieren vast, die span je aan als je 
blaast en dat kan wel wat pijn doen. Daarnaast moet je oppas-
sen dat er niet teveel druk op je litteken komt. Dus ongeveer na 
een week of 3 kan het wel weer.

Mag ik het bot meenemen na de operatie?
Dit kan helaas niet. Als het bot weggehaald is sturen wij het op 
voor onderzoek. Het wordt dan allemaal in plakjes gesneden, 
er blijft dus niets over. Wat we best wel eens willen doen is een 
foto maken van het bot dat we verwijderen. Geef je gewoon 
fototoestel of telefoon mee en dan maken wij die foto voor je.

Wat gebeurt er precies als je wordt geopereerd?
Eerst wordt de huid opengesneden en daarna de lagen onder 
de huid. Zo zoeken we de knobbel op.
Dan nemen we een beitel (zoals een timmerman ook heeft) en 
een hamertje en tikken we het bot los. Heel soms gebruiken we 
ook een zaag.

Ik wordt binnenkort geopereerd aan mijn heup. Hoe groot 
wordt mijn litteken?
Dat is steeds verschillend, het ligt er ook aan hoe groot de 
knobbel is die eruit moet. Jouw knobbel is best heel groot en 
waarschijnlijk wordt het litteken 15 à 20 cm groot.

Is HME-MO te vergelijken met botkanker?
Nee, HME-MO is niet te vergelijken met botkanker. Als een 
knobbel kwaadaardig wordt is het altijd goed te behandelen 
zonder chemo of bestraling. Het kan juist een probleem zijn 
als het wel vergeleken wordt. Je kan dan problemen krijgen 

met verzekeringen of later met het kopen van een huis. 
Overigens komt het kwaadaardig worden van de knobbels 
bij kinderen met HME-MO eigenlijk nooit voor. Het kan wel bij 
volwassenen met HME-MO.

Is HME-MO dodelijk?
Nee!

Als ik straks geopereerd ben mag ik 6 weken niet sporten. Maar 
7 weken na mijn operatie heb ik een tenniskamp, mag ik daar 
naar toe?
Tja, als ik heb gezegd dat je na 6 weken mag sporten zou je dus 
na die 6 weken kunnen gaan sporten. Maar of je dat dan ook 
kan of wil is de vraag. Dat zal ook afhankelijk zijn van hoe het na 
de operatie verder gaat.

Krijg ik na de operatie aan mijn knie gips?
Meestal krijgen kinderen geen gips na een operatie aan de knie.

Is het veilig dat mijn dokter bij mij een knobbel verwijderd? Ik 
ben de eerste met HME-MO die bij hem/haar komt.
Ik ken jouw dokter niet, dus is het ook moeilijk om daar iets over 
te zeggen. Het is wel zo, hoe vaker je een bepaalde operatie 
doet, hoe makkelijker het gaat. 

Praten jullie tijdens een operatie?
De operatiekamer is gevuld met steriele lucht, als je veel praat 
of bijv. gaat springen verplaatst die lucht zich. Daarnaast moet 
je wel geconcentreerd zijn tijdens de operatie en praten we dus 
weinig. Als er een dokter bij is die nog aan het leren is, praten 
we wel wat meer om de dingen die we doen te vertellen. Als de 
operatie bijna helemaal klaar is praten we soms iets meer. Maar 
meestal praten we weinig.

Is opereren leuk?
Ja, opereren is wel leuk om te doen. Maar misschien is interes-
sant een beter woord. Het is fi jn om te weten dat je iets goeds 
doet. Je helpt iemand van de pijn af. Daarnaast is het ook een 
leuke afl eiding van het werk op de poli waar je veel mensen ziet 
en je veel praat.

Is er wel eens iemand wakker geworden tijdens de operatie?
Ja, dat is wel eens gebeurd. Dan moet de dokter die voor de 
slaap zorgt wat meer verdoving geven. Maar de mensen die 
wakker worden weten daar bijna nooit meer iets van.

Het vragenuurtje... Is opereren leuk? En andere vragen.

Het doel van de workshop ‘Vragenuurtje bij de dokter’ voor kinderen was om de vragen die bij  kin-
deren leven aan de orde te stellen. Hieronder het  verslag van de vragen die allemaal werden gesteld 
aan Dr. Ham en Dr. v.d. Zwan, orthopedisch chirurgen OLVG.
Omdat we elkaar niet allemaal kenden hebben we eerst een voorstelrondje gedaan. Toen daarmee 
het ijs gebroken was, gingen de eerste vingers omhoog.

met verzekeringen of later met het kopen van een huis. met verzekeringen of later met het kopen van een huis. 
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Wat krijgen jullie betaald?
Het is een baan die goed betaalt maar ik kreeg pas een vaste 
baan toen ik 37 jaar was. Wij zijn in dienst van het ziekenhuis 
en hebben dus een vast salaris. Daarnaast is het werk met een 
grote verantwoordelijkheid.

Houd je altijd vast aan het plan? Of haal je ook wel eens wat 
weg wat er in de buurt zit?
In principe houd ik vast aan het plan. Als er iets heel dichtbij zit 
en ik hoef er geen nieuw litteken voor te maken haal ik het wel 
eens weg.

Hebben jullie schoenen aan in de operatiekamer?
Nee, wij hebben geen schoenen aan. Wij hebben op de opera-
tiekamer speciale klompen aan.

Waarom hebben jullie altijd groene pakken aan?
Bij ons in het ziekenhuis hebben we op de operatiekamer 
blauwe pakken aan. Waarom dat blauw of groen is? Op deze 
kleuren vallen de vlekken niet zo op…

Hoe gaat het revalideren na een heupoperatie?
Dat ligt ook weer aan de soort heupoperatie. Maar jij mag straks 
6 weken niet lopen, daarna komt er nog een tijd van fysio-
therapie. Al met al moet je rekening houden met minimaal 3 
maanden.

Komt er HME-MO in het gezicht voor?
Nee, de botten van het gezicht zijn anders dan de andere bot-
ten waarin knobbels wel vaak verschijnen.

Hoe bereiden jullie je voor op een operatie?
Eerst doen we de verschillende onderzoeken zoals lichamelijk 
onderzoek, röntgenfoto’s of een MRI.
Dan bereiden we de operatie voor door in de boeken te kijken 
en te bepalen waar we naar binnen gaan. Soms vragen we 
er ook een dokter bij die bijvoorbeeld veel verstand van de 
bloedvaten heeft of het gebied waarin geopereerd wordt zoals 
bijvoorbeeld de heup.

Ik ben ongeveer 3 maanden geleden geopereerd en het lit-
teken is nog zo rood. Hoe lang duurt dat nog?
Het kan wel nog een tijdje na de operatie rood blijven. Het is 
belangrijk dat je geen koorts hebt of je er ziek bij voelt. Dan 
moet je echt terug komen. Maar na 3 maanden zie je meestal 
geen roodheid door een infectie. Als je er niet gerust op bent 
laat je het gewoon een keer controleren.

Hoeveel mensen met HME-MO ope-
reren jullie per jaar?
Ongeveer tussen de 100 à 200 per 
jaar per dokter.

Kan je ook een operatie in je kruis krijgen?
Aan  HME-MO? Nee, dat gebeurt niet. Tenzij je een knobbel 
zou hebben die van het bekken richting je kruis groeit. Maar 
dan zou je wel heel lang gewacht moeten hebben met een 
controle.
Dus als je een knobbel daar voelt, wacht dan niet omdat je je 
daarvoor schaamt.

Worden de messen op de operatiekamer hergebruikt?
Nee, de mesjes worden na twee keer snijden bot. Meestal 
hebben we standaard twee mesjes tijdens een operatie. Het 
handvat wordt wel hergebruikt na sterilisatie.

Op welke leeftijd wordt de HME-MO meestal ontdekt?
Dat ligt er vaak ook aan of  HME-MO in de familie bekend is. 
Vaak volgen we de kinderen vanaf het begin, en weet je dus vrij 
snel of ze HME-MO hebben. Maar soms duurt het ook langer, als 
je de enige bent in het gezin en de huisdokter het niet herkend 
bijvoorbeeld. Maar bij de meerderheid is het wel rond het 4e  
jaar ontdekt.

Hoe ontstaat HME-MO in het lichaam?
Het ontstaat door een foutje op het erfelijk materiaal helemaal 
aan het begin van de zwangerschap.
De tijd dat er een medicijn tegen  HME-MO is ligt nog ver voor 
ons. Maar je kunt nu wel via ivf zwanger worden van een kindje 
zonder HME-MO.

Hoe kwam je op het idee om HME-MO dokter te worden?
Dr. v.d. Zwan kwam tijdens zijn opleiding bij Dr. Ham in het 
ziekenhuis te werken. Toen hij klaar was kwam er een plekje vrij 
en is hij er gaan werken.
Dr. Ham kwam in Groningen in contact met Jan de Lange (onze 
voorzitter). Van het één kwam het ander.

Chantal Beurskens
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PGD

Persoonlijk gezondheidsdossier, goed voor eigen regie
Onder het motto “Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze 
hebben” wil de Nederlands Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) dat elke patiënt een persoonlijk 
gezondheidsdossier – PGD - kan krijgen. In dit PGD kunnen patiënten hun medische gegevens inzien, 
bepalen met wie ze gegevens delen, aanvullende informatie leveren aan hun arts en bijvoorbeeld een 
dagboek bijhouden van klachten. Ook moet het mogelijk worden om medische apps te koppelen aan 
het PGD. 

Loes Bierma, senior beleidsmedewerker van de NPCF, licht toe waarom er een PGD moet komen: ‘We 
hebben in 2012 een panelonderzoek laten uitvoeren. Daaruit bleek dat 12% van de Nederlanders van 
18 jaar en ouder een dossier aanlegt van zijn medische gegevens. Deze mensen nemen de moeite 

om hun gegevens op te vragen bij de huisarts, de apotheek en bij ziekenhuizen. Vooral mensen die chronisch ziek zijn, willen een 
actieve rol spelen in de zorg. Zij hebben te maken met verschillende zorgverleners, die niet of onvoldoende met elkaar commu-
niceren. Bovendien hebben zij informatie die ze graag willen delen. Zij weten immers op welke medicijnen ze goed of slecht op 
reageren, herkennen bepaalde soorten pijn of klachten, zien vaak verbanden die artsen niet zien of hebben ideeën over de moge-
lijke oorzaak van hun klachten. Omdat hun medische informatie nu nog in handen van verschillende zorgverleners is, kunnen ze 
heel moeilijk de regie over hun behandeling voeren. De NPCF vindt dat er voor deze mensen een PGD moet komen: een systeem 
waarin zij niet alleen gemakkelijk gegevens van diverse zorgverleners kunnen inzien en ‘inladen’, maar ook hun eigen gegevens 
kunnen bijhouden en doorsturen’. 

Hoe gaat het systeem werken?
We streven ernaar dat de patiënt zijn PGD in 2014 kan vullen met medische informatie vanuit het Landelijk Schakelpunt (LSP, voor-
heen landelijk EPD). Hij kan dan zijn medische gegevens van huisartsen, apothekers, huisartsenposten, ziekenhuisapothekers en 
medisch specialisten die bij dit LSP zijn aangesloten, inzien en ‘inladen’. Daarnaast kan de patiënt zijn PGD vullen via het patiënten-
portaal van het ziekenhuis waar hij behandeld wordt. 

Wanneer verwacht je dat het PGD voor iedereen beschikbaar is?
‘Ik denk dat het binnen vijf à tien jaar voor iedereen mogelijk zal zijn een PGD bij te houden. We streven er naar dat er een stan-
daard komt. Dan is voor elke zorgverlener duidelijk hoe deze zijn informatie moet aanleveren voor de patiënt. We hopen dat de 
druk vanuit patiënten op een gegeven moment zo groot wordt, dat zorgverleners min of meer ‘gedwongen’ worden de medische 
gegevens van een patiënt beschikbaar te stellen voor zijn PGD. Dat kan het proces behoorlijk versnellen’. 

Zijn patiënten niet bezorgd over hun privacy?
‘Wat we van veel patiënten horen als het gaat om privacy is: “Doe zoveel mogelijk om het 
PGD veilig te maken, want het gaat over onze medische gegevens. Maar laat ons wel zelf 
de afweging maken of we het uiterst kleine risico dat onze gegevens op straat komen te 
liggen, aanvaardbaar vinden”. Sommige mensen vinden het belangrijker dat ze hun zorg 
goed kunnen regelen dan dat ze een risico van bijvoorbeeld 1% te lopen dat er iemand bij 
hun informatie komt. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met autorijden. Je weet dat 
je een risico loopt, maar je aanvaardt het en stapt toch die auto in’. 

De visie ligt er. Hoe gaan jullie nu verder?
Binnenkort bespreken we met een aantal partijen wat de volgende stappen zijn om het 
PGD te realiseren. We denken er over om een coöperatie op te richten. Zorgverzekeraars 
en ICT-leveranciers mogen zich daarbij aansluiten als ze aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Door goed samen te werken, hopen we de ontwikkeling van het PGD te versnel-
len. Daarnaast willen we proberen om patiënten te mobiliseren, zodat er druk ontstaat op 
zorgaanbieders en zorgverleners. Dan moeten ze wel ‘om’.

Meer informatie over het PGD is te vinden op de website van de NPCF:
http://www.npcf.nl > NPCF over…> Persoonlijk Gezondheidsdossier. 

Tekst: Annemaret Bouwman 

Meer weten over pijn?
De website www.pijnstillerinfo.nl van 
het Pijnstiller Infocentrum is een on-
afhankelijke bron van informatie over 
vrij verkrijgbare pijnstillers. Dit cen-
trum wil een actieve bijdrage leveren 
aan de kennis van consumenten over 
zulke pijnstillers, en daarmee aan een 
verantwoord gebruik ervan. Een door 
TNO opgesteld wetenschappelijk 
rapport en een wetenschappelijke 
adviesraad garanderen de onafhan-
kelijkheid en de objectiviteit van het 
Pijnstiller Infocentrum.
Centraal in de activiteiten staat de 
website, vol begrijpelijke informa-
tie over verschillende soorten pijn, 
verschillende pijnstillers en de manier 
waarop u als consument tot een 
verantwoorde keuze kunt komen.
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Extra informatie

Zorgverzekeringen 2014

Welke zorgverzekering is het beste voor u? 
Die vraag stellen veel mensen zich aan het 
einde van het jaar als zorgverzekeraars hun 
polissen en premies bekend maken. 
Hoe houdt u overzicht in zorgverzekerings-
land? Waar moet u op letten bij het kiezen 
van een verzekering? 
CG-Raad, NPCF, de Consumentenbond en 
de Nederlandse Zorgautoriteit hebben over 
dit onderwerp veertien veelgestelde vragen 
met antwoorden op een rijtje gezet. 

Op de website van de CG-raad 
(www.cg-raad.nl/actueel) kunt u een link vin-
den naar deze veelgestelde vragen over de 
zorgverzekering. Met natuurlijk duidelijke 
antwoorden.

Digitale zorggids

De website www.digitalezorggids.nl is een initiatief van de patiëntenfederatie NPCF en uitge-
verij Bohn Stafleu van Loghum. Op dit moment zijn er binnen de DigitaleZorgGids 9060 toe-
passingen voor zorgprofessionals en consumenten beschikbaar. Dat betekent dat er heel veel 
informatie te vinden is over 8566 Apps met steeds een duidelijke omschrijving. Ook over web-
sites is informatie te vinden. Zo kunt u ook de website van onze HME-MO Vereniging vinden op 
deze site. Er zit een verfijnde zoekfunctie op de site voor het zoeken op doelgroep, aandoening, 
thema, betaald of gratis enz. U kunt zich op een elektronische nieuwsbrief abonneren. Zeker 
een aanrader om eens te bezoeken.

Safe ID
Een ongeluk, het kan iedereen overkomen. Hoe weten de hulpverleners welke specifieke 

hulp u nodig heeft, met wie ze eigenlijk te maken hebben en met wie ze contact op moeten 
nemen?

Safe ID is een unieke code die iedereen bij zich zou moeten dragen. Want in geval van nood kan de 
hulpverlener de SafeID/QR-code scannen met een smartphone. In luttele seconden verschijnen dan 

alle gegevens die nodig zijn voor doeltreffende hulp op het display: naam, adres, medicijngebruik, familie... 
Het dossier kan eindeloos veel informatie bevatten en de eigenaar van de SafeID/QR-code bepaalt zelf welke 

gegevens wel en welke niet zichtbaar moeten worden. Sterker nog, u kunt altijd weer de gegevens aanpassen.
De code wordt door SafeID gedrukt op een pas (creditcardformaat), aangebracht op een aluminium tag en 
gedrukt op SafeID-stickers. SafeID biedt de producten aangeboden als pakket voor runners, pakket voor bikers en 
als standaardpakket voor algemeen gebruik buitenshuis.
De QR-code op uw SafeID card of tag vormt de sleutel tot uw persoonlijke gegevens. De SafeID/QR-code wordt 
met de camera van een smartphone gescand en na enkele seconden verschijnen alle gegevens die voor de hulp-
verlening nodig zijn direct op het display. 
Voor meer informatie kunt u naar de volgende website: http://www.safe-id.nl

We verspillen vooral medicijnen en tijd

We verspillen voornamelijk veel geneesmiddelen en tijd met 
administratie en indicaties. Zo blijkt uit de meldingen bij het 
Landelijke Meldpunt Verspilling in de Zorg. Sinds de lancering 
in mei van dit jaar zijn er 18517 (teller 13-11) meldingen bin-
nengekomen.
Vooral patiënten (40%) wisten in de curatieve zorg veel 
punten van verbetering aan te geven. In de langdurige zorg 
wisten veel zorgverleners (25%) waar er geld, tijd en moeite 
verspild wordt. Bij 80% van de meldingen zijn ook oplos-
singen aangedragen. Dat was ook de bedoeling van het 
meldpunt: naar oplossingen zoeken met alle partijen in het 
zorgveld.
Waar het gaat om verspilling van genees- en hulpmidde-
len, zeggen de melders dat er voor te lange periodes wordt 
voorgeschreven. De verpakkingen zijn te groot of er wordt 
een nieuw hulpmiddel voorgeschreven terwijl het oude nog 
goed is. Hergebruik en betere samenwerking tussen voor-
schrijvers zou kunnen bijdragen aan de oplossingen, menen 
de melders.
U kunt voor uw meldingen over de verspilling in de zorg nog 
steeds terecht op de website: http://verspillingindezorg.nl 
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Colofon
Lid of donateur worden
U kunt lid worden als u zelf HME-MO hebt of een eerste- of 
tweedelijns verwant bent of op een andere manier een relatie 
hebt met iemand met HME-MO. Het lidmaatschap bedraagt 
minimaal € 25,- 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,- 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,- per jaar. Bij uw aanmelding geeft u aan welk bedrag u elk 
jaar aan contributie wilt betalen. Tevens kunt u ons machtigen 
om de contributie door middel van automatische incasso te 
innen. Indien u ons daarvoor niet heeft gemachtigd, dan ont-
vangt 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 landelijk behandel- en ken-
niscentrum voor HME-MO.
In het OLVG zijn meer dan 400 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 operatieafdeling, 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.

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

OPMAAK EN DRUK HME-MO NEWSFLASH:
Ceciel van Buul; www.DeGrafi scheStudio.nl

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Buiten de (eind)redactie: Drs. S.J. Bernelot Moens, 
Chantal Beurskens, Yara Beurskens, mw. A. Bouwman, 
Prof. dr. J.V.M.G. Bovée, Ankie Broos, Hedda Dekhuyzen, 
Wim v. Dijke, Ineke Eisinga, Tanja Eisinga, Yannick v.d. Ende, 
Myrthe de Haan, dr. S.J. Ham, Annemarie v.d. Helm, 
Sylvia Meinders, Marion Post, Esther Romeijn, Mirjam Romeijn, 
Frans Schelbergen, dr. W. Wuyts, drs. A.L. v.d. Zwan

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

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

BESTUUR
Drs. Jan de Lange, voorzitter
tel. 0499-479293, e: jandelange@hme-mo.nl
Marion Post-Bloemhoff , secretaris  
tel. 0516-451760, e: marionpost@hme-mo.nl
Wim van Dijke, penningmeester
tel. 0228-592707, e: wimvandijke@hme-mo.nl
Anja Posthuma, 2e secretaris
tel. 0488-454982, e: anjaposthuma@hme-mo.nl


