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17e HME-MO dag 

Zaterdag 14 juni 2014

in Utrecht. 

U bent er toch ook bij?

foto: Nienke Torensma

Van de redactie
Wat hebben we genoten van het zomerse weer eind maart/begin april! Niet 
dat we bij hoefden te komen van een strenge winter, maar het was toch heer-
lijk om zomaar zonder jas lekker naar buiten te kunnen gaan. Op een terrasje of 
in de tuin in het zonnetje. Het gaf meteen energie voor allerlei activiteiten.
Binnen de vereniging gebeurt van alles. Zo zijn twee bestuursleden bij de 
medisch faculteit van de VU geweest om voorlichting te geven aan genees-
kundestudenten. En hebben we als bestuur en kerngroep een teambuildings-
dag gedaan waar we eens op een andere manier samengewerkt hebben. Het 
resultaat kunt u in dit blad bewonderen.
Misschien heeft u al iets gehoord of gelezen over de grootse plannen van een 
aantal mensen om de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen als sponsorloop 
voor de HME-MO Vereniging. Er is een speciale Facebookpagina voor gemaakt 
(Kilometers voor Knobbels) en er wordt heel hard getraind. Van de oorspronke-
lijk 5 lopers zijn er drie ook daadwerkelijk ingeloot. Dus kent u toevallig iemand 
die meeloopt en dat wel voor een goed doel zou willen gaan doen, wijs hem 
of haar dan eens op deze mogelijkheid.
Natuurlijk wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de realisatie van de 
komende HME-MO dag. Voor wie de datum even vergeten was: zaterdag 14 
juni op de bekende locatie in Utrecht. We hebben voor alle leeftijden weer een 
afwisselend programma samengesteld, dus komt allen! Elders in dit blad leest 
u wat er gaat gebeuren en hoe u zich op kunt geven.
Ook in het najaar wordt er het één en ander georganiseerd. Om te beginnen 
de kinderdag en de  jongerendag, beide in oktober. Tijdens de kinderdag 
hopen we u allen te treff en op een magische locatie (ja, daar zijn we al eerder 
geweest) en de jongeren kunnen elkaar ontmoeten tijdens een (indoor) water-
spektakel. Voor wie nieuwsgierig wordt: verderop is er meer te lezen.
De laatste activiteiten in dit jaar zijn de regioavonden. Dit jaar niet alleen in 
noord en zuid, maar ook ergens in het midden van het land. Informatie hier-
over volgt t.z.t..
In deze Newsfl ash geeft Nienke Torensma een kijkje in haar leven. Dat is volop 
in de natuur, zult u kunnen lezen. Maar ook kunt u dit zien, want de prachtige 
foto’s die u op verschillende plaatsen aantreft in deze Newsfl ash zijn gemaakt 
door Nienke, waarvoor dank.
Voor de rest vindt u in deze Newsfl ash ook weer de bekende rubrieken. 
In ‘nieuws van het bestuur’ vertellen we wat er allemaal speelt in patiëntenland. 
Eén van de onderwerpen is het benoemen van expertisecentra voor zeldzame 
aandoeningen. Vanzelfsprekend volgen we dat nauwkeurig.
In de rubriek ‘onderzoek en ontwikkeling’ praten we u bij over de stand van 
zaken van de lopende onderzoeken. 
En natuurlijk is er de Kidsfl ash, deze keer met lentetintje èn een recept om je 
vingers bij af te likken. 
Als laatste kunnen we aankondigen dat u binnenkort (digitaal) uw mening 
kunt geven over het reilen en zeilen van de vereniging. Er komt een ledenraad-
pleging en we zouden het erg fi jn vinden wanneer u even de tijd neemt die in 
te vullen.
Rest ons nog u veel leesplezier te wensen met deze Newsfl ash en we hopen u 
te ontmoeten op de HME-MO dag!

De redactie.
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Inhoud

Al jaren woedt er een discussie over de gevaren van mobieltjes 
voor je gezondheid; de straling van het toestel zou schadelijk 
zijn voor je gezondheid. Het laatste woord is er nog steeds 
niet over gezegd, maar het ziet er naar uit dat in de toekomst 
de relatie tussen mobieltjes en gezondheid een heel andere 
betekenis gaat krijgen.
Wat is het geval? Afgelopen week heb ik mijn contract voor 
mijn nieuwe mobiele telefoon verlengd en van de gelegenheid 
gebruik gemaakt mijzelf te fêteren op het allernieuwste model 
van Samsung. Met uiteraard nog meer mogelijkheden, betere 
camera, sneller internet, etc. Verrassend vond ik echter de aan-
wezigheid van een sensor op de achterkant van het apparaat, 
waarmee je je hartslag kunt meten door daar je vinger op te 
leggen.  
Natuurlijk zijn er al langere tijd apparaatjes te koop waarmee je 

zelf je hartslag kunt meten. Ook zijn er op smartphones al 
langere tijd talloze ‘apps’ beschikbaar die preten-

deren je gezonder te laten leven. Het 
integreren van beide functies 

in je smartphone is 
nieuw en biedt onge-

kende mogelijkheden, 
temeer daar je je smart-

phone 24 uur per dag bij 
je hebt, er mee kan bellen, 

internetten, fotograferen en 
met de gps-functie je positie 

kan bepalen. 
Binnenkort verschijnt er een 

‘app’ die het mogelijk maakt 

thuis op de bank je bloedwaarden te meten en vervolgens te 
laten analyseren om afwijkingen op te sporen om te kijken of je 
iets mankeert. Een kleine stap verder is dat in noodgevallen je 
smartphone automatisch contact opneemt met de dichtstbij-
zijnde artsenpost en meteen een afspraak maakt voor een con-
sult of een berichtje stuurt naar de dichtstbij zijnde apotheek en 
en passant je auto daar naartoe navigeert.
Een ander voorbeeld  is een ‘app’ waarmee je je urine kunt 
analyseren op een groot aantal mogelijke ziektebeelden door 
de bij de ‘app’ horende strips (wel even bestellen met natuurlijk 
je smartphone) even onder te dompelen in je urine en vervol-
gens te fotograferen. De foto wordt automatisch verstuurd naar 
een gespecialiseerd centrum die de stalen analyseert en binnen 
enkele minuten de diagnose op het scherm van je smartphone 
toont, voorzien van uitleg, commentaar en aanwijzingen over 
hoe verder te handelen. 
Nu de camera’s in mobieltjes steeds geavanceerder worden zijn 
er ook toepassingen ontwikkeld om  – wederom thuis op de 
bank - oogmetingen uit te voeren, waardoor een bezoek aan 
een opticien overbodig wordt.   
Zelfdiagnose met behulp van smartphones als hiervoor 
beschreven staat nog maar in de kinderschoenen, maar het po-
tentieel is enorm. Ik ben er van overtuigd dat ondanks de (vaak 
terechte) bezwaren die er tegen in kunnen worden gebracht 
en de scepsis vanuit de medisch wereld,  de relatie arts-patiënt 
verder zal veranderen. De patiënt zal nog mondiger worden en 
een deel van de diagnostische taken van de artsen overnemen. 
Wie had dat enkele jaren geleden kunnen denken?

Frans Schelbergen
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Nieuws van het bestuur

Voorlichting over HME-MO 
en HME-MO Vereniging aan 
2e jaars geneeskunde stu-
denten.
Op uitnodiging van het VU Medisch Centrum en Ieder(in), voor-
heen CG-Raad, traden bestuursleden Anja Posthuma en Marion 
Post op 10 januari jl. aan voor het geven van voorlichting aan 2e 
jaars geneeskunde studenten van het VU Medisch Centrum.
De studenten hadden de opdracht gekregen om een verbe-
terplan te schrijven voor chronisch zieken. Om hier mee aan 
de slag te kunnen waren maar liefst 50 patiëntenverenigingen 
bereid om in 4 verschillende sessies vragen van de studenten te 
beantwoorden. De studenten hadden hier vooraf vragen voor 
op papier gezet.
Per patiëntenvereniging schoven er 2 groepjes van ca. 8 stu-
denten aan. De eerste vraag van de studenten was te verwach-
ten: wat is HME-MO? En de 2e vraag was: wat voor klachten 
geeft het? De 3e belangrijke vraag was: geeft het hebben van 
HME-MO ook problemen met verzekeraars? Uiteraard waren er 
nog veel meer vragen.
De vraaggesprekken duurden per groepje een half uur. In dit 
half uur vonden geanimeerde gesprekken plaats. De studenten 
waren oprecht geïnteresseerd in de aandoening en alles wat 
daarmee samenhing. Het belang van de patiëntenvereniging, 
het geven van informatie, belangenbehartiging, wetenschap-
pelijk onderzoek en lotgenotencontact werden benoemd. 
Lotgenotencontact is weliswaar erg belangrijk, maar het woord 
heeft een suf imago en daarom wordt het liever gemeden. 
Dat punt is ook met de studenten besproken; zij reageerden 
instemmend op deze opmerking. We hebben ze dan ook uitge-
daagd om te komen met een alternatieve term.
In tegenstelling tot veel andere aanwezige verenigingen 
vertegenwoordigden wij een zeldzame aandoening. Dat geeft 
toch wel specifieke problemen, want onbekend maakt veelal 
onbemind, ook bij verzekeraars. En dan niet alleen in het geval 
van een zorgverzekering en de vergoedingen, maar ook bij het 
afsluiten van een levensverzekering (bij bijv.  een hypotheek) of 
bij een overlijdensrisicoverzekering.
Wij hebben de toekomstige artsen o.a.  meegegeven dat ze 
altijd alert moeten zijn op een zeldzame aandoening, maar 
dat van hen niet verwacht mag worden dat ze er dan alles van 
weten. Maar wees als arts niet eigenwijs; verwijs een patiënt in 
dat geval door naar een arts die wel verstand van de specifieke 
aandoening heeft en schakel daarbij desnoods de hulp in 
van de patiëntenvereniging. Dat zijn tenslotte de (ervarings-) 
deskundigen.
Wij vonden het een inspirerende en nuttige bijeenkomst en zijn 
een volgende keer graag weer van de partij om toekomstige 
artsen alvast kennis te laten maken met HME-MO.

Ledenaantal
We zijn nog steeds een groeiende vereniging,  eind maart 
stond de teller van het ledenaantal op 234! De manier 
waarop we informatie verstrekken en onderlinge contactmo-
gelijkheden organiseren wordt blijkbaar door steeds meer 
mensen gewaardeerd. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. 
Helaas hebben we ook een paar adressen wegens niet 
betalen uit ons bestand moeten verwijderen. Dat doen we 
altijd met pijn in het hart. Mochten er problemen zijn met 
de hoogte van de contributie (en dat is in deze tijden goed 
voor te stellen), dan kunt u altijd contact opnemen met onze 
penningmeester. Hij heeft dan wel wat mogelijkheden achter 
de hand. Aarzel vooral niet om daar gebruik van te maken. 
Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen die wil zonder 
belemmeringen lid kan blijven of worden van onze patiën-
tenvereniging.

Financiën
Het financieel jaarverslag 2013 is gepresenteerd tijdens de 
Algemene Leden Vergadering op 5 april 2014. De vergadering 
heeft op voorstel van de kascommissie het financieel overzicht 
vastgesteld. We hebben  € 2.212,-  i.p.v. de begrote € 2.650,- aan 
teveel ontvangen subsidie over 2012 terug moeten betalen. 
Een meevaller dus.
Ook in 2014 hebben we weer subsidie gekregen van het Fonds 
PGO (onderdeel van het ministerie van VWS). Voor dit jaar ont-
vangen we € 20.900,-. Een mooi bedrag voor het organiseren 
van onze activiteiten op het gebied van lotgenotencontact en 
informatievoorziening.
Vanaf 2014 mag deze subsidie namelijk niet meer besteed 
worden aan belangenbehartiging en professionalisering, maar 
gelukkig kunnen we deze activiteiten en de kosten voor de 
vereniging zelf, dragen met de gelden uit de contributies en de 
vaste donaties.

VSOP, Ieder(in) en PGOsupport
Regelmatig wordt door het bestuur een bijeenkomst van één 
van de koepels waar wij ons bij hebben aangesloten bijge-
woond. Belangrijke punten die spelen in patiëntenland komen 
daar aan de orde. Zoals de overgang van tal van rijkstaken naar 
de gemeente en de gevolgen daarvan voor chronisch zieken. 
Verder speelt op dit moment het aanwijzen van expertisecentra 
door de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische 
centra). Dit is in het kader van het Nationale plan Zeldzame 
Ziekten door de minister opgedragen aan de NFU. We houden 
in de gaten wat dat gaat betekenen voor de behandeling van 
HME-MO. 
Bij PGOsupport participeren we in de werkgroep voor kleine 
organisaties. Bijeenkomsten die vaak nuttige tips opleveren 
voor onze eigen vereniging.
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Vacature bestuurslid/vice-
voorzitter
In ons bestuur is een vacature ontstaan voor een bestuurslid/vi-
cevoorzitter. De hoeveelheid werk die door het huidige bestuur 
van 4 mensen moet worden gedaan is erg toegenomen de 
laatste jaren. Er gebeurt steeds meer op het gebied van belan-
genbehartiging, veelal via de koepels, maar ook is er toename 
van zaken als aandacht voor zeldzame ziekten, kwaliteitscon-
trole en zorgorganisatie. 
Dat is de reden dat we graag in contact komen met kandidaten 
die ambitieus genoeg zijn om hier in gezamenlijkheid met de 
huidige bestuursleden aan de slag  te willen gaan. De huidige 
voorzitter heeft naast de taken die met het voorzitterschap te 
maken hebben ook als aandachtgebied onderzoek en ontwik-
keling. Om hier meer aandacht aan te besteden zouden wij 
graag zien dat degene die deze vacature gaat invullen ook als 
vicevoorzitter gaat functioneren. Daarbij zou op termijn ook 
de opvolging van de huidige voorzitter tot de mogelijkheden 
behoren.
Dat betekent dat we naast een grote affi  niteit met HME-MO 
van de kandidaten wordt verwacht dat zij ervaring hebben met 
coördinatie en organisatie van processen en mensen. Op onze 
website kunt u een uitgebreidere vacaturemelding vinden.
Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter, Jan de Lange, 
jandelange@hme-mo.nl tel. 0499-479293

Ledenraadpleging
We hebben het er al eens eerder over gehad, maar nu komt 
hij er echt aan: de ledenraadpleging! We zijn namelijk erg 
benieuwd wat u vindt van het reilen en zeilen van de ver-
eniging. Sluit wat wij doen aan bij wat u van ons verwacht? 
Organiseren we voldoende activiteiten? Doen we dingen die  
overbodig zijn? Mist u iets belangrijks? U kunt het ons via 
de vragenlijst allemaal laten weten. Neem alstublieft even 
de tijd om de vragenlijst in te vullen. Dat kunt u gewoon 
digitaal doen, u ontvangt daarvoor een inlogcode via een 
e-mail. Voor de verwerking van de vragenlijsten is het voor 
ons belangrijk dat we de vragenlijsten digitaal binnenkrijgen. 
Maar mocht er een probleem zijn om de vragenlijst digitaal 
in te vullen dan kunt u daarover contact opnemen via het 
e-mailadres: jandelange@hme-mo.nl of telefonisch: 
0499-479293 
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Giften en donaties
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-sta-
tus (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben.
Periodieke schenking
Een periodieke schenking kunt u vastleggen bij de notaris. U 
hebt dan een offi  ciële akte waarin staat dat u minimaal 5 op-
eenvolgende jaren een vast bedrag aan de HME-MO Vereniging 
schenkt. Deze schenkingen zijn fi scaal aftrekbaar. Ook dit kan 
vanwege de ANBI-status van onze vereniging.

Erfenissen 
Giften uit erfenissen zijn 
natuurlijk ook welkom bij onze vereniging. Dat 
kan geregeld worden door het vast te leggen dat de HME-MO 
Vereniging erfgenaam is. Dit kan als enige erfgenaam zijn of als 
mede-erfgenaam naast bijvoorbeeld familie.
Legaten
Nalaten kan ook via een legaat. Nabestaanden zijn dan de erf-
genamen en de HME-MO Vereniging is dan de legataris. 

Meer informatie over de hierboven genoemde mogelijkheden 
kunt u krijgen bij uw eigen notaris. Of via de websites: www.
notaris.nl/erven-en nalaten.nl of www.belastingdienst.nl

Voor alle mogelijkheden om de HME-MO Vereniging Neder-
land fi nancieel te ondersteunen kunt u gebruik maken van 
Rabobankrekening  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.

Giften uit erfenissen zijn 

foto: Nienke Torensma
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Teambuilding
Men neme een groep verwachtingsvolle bestuurs- en kern-
groepleden en een heel zonnige zaterdag in maart. Voeg 
daarbij een mooie locatie bij de bossen van Driebergen en 
een ervaren tekenaar en dan heb je de ingrediënten voor  een 
inspirerende teambuildingsdag.
Eerst voelden we ons wat misplaatst in de locatie omdat het 
propvol was met mensen in hardlooptenue. Er werd daar vlakbij 
namelijk een bosloop georganiseerd. Maar gelukkig bleek er 
voor ons apart van de drukte een mooie ruimte te zijn voor 
onze eigen bezigheden. 

Bij een kopje koffie dan wel thee maakten we kennis met San-
dor Paulus (beeldend kunstenaar/karikaturist) die ons deze dag 
zou begeleiden. We zouden gaan  striptekenen…. Spannend, 
want we hadden niet echt het gevoel dat we grote tekentalen-
ten waren. 
Sandor begon met wat te vertellen over hoe het tekenen van 
een strip eigenlijk in z’n werk gaat. Eerst moet je een verhaal 
hebben, liefst met een hele duidelijke boodschap of grap, en 
dan moet je bedenken hoeveel plaatjes je nodig hebt om je 
verhaal te vertellen. De boodschap is het duidelijkst wanneer je 
niet meer dan 5 tot 6 plaatjes nodig hebt. 

Vervolgens hebben we met z’n allen rond de tafel gezeten, een 
groot leeg vel papier voor onze neus: brainstormen, wat wordt 
ons verhaal?  Gaandeweg , met natuurlijk de hulp van Sandor,  
kwamen we op het idee om het OLVG en vooral de artsen 
betrokken bij HME-MO, bij de strip te betrekken.  We bedachten 
dat we 5 plaatjes nodig hadden om ons verhaal te vertellen. Het 
gaat over een patiënt die geopereerd moet worden. 

Hij heeft er wel vertrouwen in, maar komt dan terecht in een 
nachtmerrie. Hij wordt door onkundige robots geopereerd aan 
het verkeerde lichaamsdeel.  Plotseling komt de Superdokter, hij 
neemt de patiënt mee en doet de juiste operatie.  De patiënt is 
helemaal blij en met een glimlach verlaat hij het (OLVG) zieken-
huis. Tot zover de theorie.
Maar dan de praktijk: er moest getekend worden. In groepjes 
gingen we uiteen, ieder groepje maakte 1 tekening. Al gauw 
was iedereen enthousiast aan de slag. We konden kiezen welke 
techniek we wilden gebruiken: potlood, stift, verf of alles door 
elkaar. Sandor pendelde heen en weer tussen de groepjes voor 
advies: hoe kunnen we dit rond laten lijken, hoe creëer je een 
bepaalde sfeer, enz. enz. Na een paar uur waren we klaar en 
het resultaat was een strip met 5 qua techniek heel verschil-
lende plaatjes. De één met kleur, de ander bewust niet. Volgens 
ons was ondanks dat het verhaal nog steeds duidelijk, maar 
oordeelt u zelf: de strip wordt hierbij afgedrukt. 

Na het tekenen konden we op het terras nog even van het 
prachtige weer genieten. En napraten over onze ervaringen 
natuurlijk. Het was heel leuk om een keer op een heel andere 
manier samen bezig te zijn. Daarna hebben we lekker gegeten 
en is iedereen weer huiswaarts vertrokken. Het was een gezel-
lige dag, waarbij we ontdekt hebben dat we als team onver-
moede talenten hebben!

Leuk om te weten: Sandor Paulus zal ook op de landelijke HME-
MO dag aanwezig zijn om leiding te geven aan 2 workshops 
in de middag. Eén voor kinderen en één voor jongeren. Zie de 
toelichting van het programma.
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HME-MO dag
Dat ontmoeten was om te beginnen natuurlijk mogelijk tijdens 
de landelijke HME-MO dag 2013 in Utrecht, een belangrijke ac-
tiviteit waar grote belangstelling voor was. Voor de volwassenen 
’s morgens een interessante inleiding over de pathologie en 
celkernmerken van HME-MO (waarbij je de hersens soms kon 
horen kraken) en in de middag diverse workshops waarbij het 
accent lag op: hoe ga je om met HME-MO, wat doet het met je. 
De kinderen konden dit jaar o.a. met al hun vragen terecht bij 
de dokters en hebben daar enthousiast gebruik van gemaakt. 
Heel veel onderwerpen kwamen aan de orde. Voor de HME-MO 
dag in 2014 (op zaterdag 14 juni) zijn de voorbereidingen al in 
volle gang. Elders leest u wat er gaat gebeuren en hoe u zich op 
kunt geven.
Regiobijeenkomsten
Een andere ontmoetingsmogelijkheid waren de regiobijeen-
komsten afgelopen november. Eén in ‘noord’ en één in ‘zuid’ 
dit jaar. Avonden waarop veel ervaring en informatie werd 
uitgewisseld en waar het ook heel gezellig was. Reden genoeg 
om ook dit jaar deze bijeenkomsten weer te organiseren tijdens 
de Week van de Chronisch zieken. En mocht u niet in ‘noord’ of 
‘zuid’ wonen, maar wel graag zo’n bijeenkomst bij willen wonen 
laat dat dan vooral even weten bij info@hme-mo.nl. Dan organi-
seren we ook een regiobijeenkomst op een andere plek in het 
land.
Kinderen en jongeren
Zijn de regiobijeenkomsten bedoeld voor volwassenen, er zijn 
ook ontmoetingsmogelijkheden speciaal voor kinderen en 
jongeren.
Op 5 oktober afgelopen jaar was er een geslaagde en goed be-
zochte kinderdag in Ouwehands Dierenpark. Veel kinderen en 
ouders hebben daar genoten van (het voeren van) de dieren, 
het spelen in de speeltuin en het gezellig bij elkaar zijn.
Een groep jongeren ging in september de uitdaging aan voor 
een ‘teambuilding’ in SnowWorld in Zoetermeer. Het was een 
sportieve dag, waaraan zelfs op krukken meegedaan kon 
worden! Ze hebben zich prima vermaakt (“gaan we volgend jaar 
weer?”), alleen voelden de jongens zich wat ondervertegen-
woordigd…. 
Natuurlijk worden er in 2014 weer activiteiten voor deze leef-
tijdsgroepen georganiseerd. De data staan al vast: de kinderdag 
wordt 5 oktober en de jongerendag 25 oktober.  Voor de kin-
derdag kunnen we alvast verklappen dat die een magisch tintje 
heeft. De jongeren zullen een spetterend activiteit mee maken. 
Zie voor de activiteiten elders in deze Newsfl ash.
Digitaal contact
Internet is niet meer weg te denken voor het onderlinge con-
tact. Zowel via de besloten groepen op Facebook, als de e-mail 
en het forum op het besloten deel van de website gaat er van 
alles heen en weer. Het is goed om te zien dat deze vormen van 

contact leggen veel gebruikt worden. Dus ook in 2014 zullen 
we dit op verantwoorde wijze blijven faciliteren. 
Website
Onze website biedt een schat aan informatie over HME-MO. 
Deze wordt ook regelmatig bekeken door mensen uit de 
omgeving van HME-MO patiënten, zoals leerkrachten, hulpver-
leners, artsen en fysiotherapeuten. Het besloten deel voor leden 
herbergt bv. het Newsfl ash archief, foto’s van HME-MO dagen 
en wetenschappelijke artikelen. En natuurlijk het hierboven 
genoemde forum. Voor wat betreft de wetenschappelijk artike-
len: in de loop van dit jaar zullen er steeds meer geplaatst gaan 
worden.
Voorlichting
Als vereniging hebben we naast de site nog diverse voorlich-
tingsmaterialen, zoals de dvd en de drieluikfolder. De voorraden 
van beiden zijn bijna op en ze zijn ook aan herziening toe. Het 
is de bedoeling dat in de loop van 2014 een nieuwe oplage van 
zowel de dvd als de drieluikfolder gerealiseerd wordt.
Naast dit voorlichtingsmateriaal is ook de HME-MO Newsfl ash 
een belangrijke bron van informatie. Afgelopen jaar verscheen 
dit blad tweemaal. Ook in het komende jaar zal de HME-MO 
Newsfl ash tweemaal verschijnen. In dit blad met een oplage 
van 375 stuks wordt veel informatie verstrekt over de vereniging 
en de ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van HME-
MO.
Belangenbehartiging
Nadat in 2010 het OLVG als landelijk centrum voor de behande-
ling van HME-MO erkend is, heeft er een grote toename van 
het aantal patiënten plaatsgevonden. Inmiddels zijn er bijna 
500 patiënten onder behandeling bij de in HME-MO gespeci-
aliseerde orthopedisch chirurgen, dr. Ham en drs. v.d. Zwan. 
Gezien het verwachte totale aantal mensen met HME-MO in 
Nederland (700) is dat relatief gezien een hele grote populatie. 
Dat betekent ook dat er inmiddels veel expertise is opgebouwd, 
niet alleen bij de genoemde artsen maar ook bij alle disciplines 
eromheen. Zoals radiologie, vaatchirurgie, plastische chirurgie, 
kindergeneeskunde, fysiotherapie, verpleegkundigen, gipska-
mer enz. 
Als HME-MO vereniging hebben regelmatig contact met het 
OLVG om de belangen van onze patiënten zo goed mogelijk te 
behartigen. Eén van de speerpunten bij het overleg voor dit jaar 
is de ontwikkeling van een goede transitie voor jonge HME-
MO patiënten naar de volwassenafdeling. Er is een beduidend 
verschil in bejegening tussen de kinderafdeling en de volwas-
senafdeling en een goede begeleiding daarbij is erg belangrijk. 
Een ander speerpunt is de wachtlijst voor operaties.  Vooral voor 
operaties die gecombineerd worden met andere specialisten 
kan de wachttijd nogal oplopen.

Samenvatting jaarverslag 2013 en activiteitenplan 2014
We hebben als vereniging weer een druk jaar achter de rug. Er waren ook dit jaar volop mogelijkheden om elkaar als mensen 
met HME-MO te ontmoeten. Hieronder een ingekorte versie van het jaarverslag van 2013 en het activiteitenplan voor 2014 
zoals gepresenteerd op de ALV van 5 april en te vinden op de website.
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Vragen en Antwoorden

De naam van deze rubriek is veranderd, van Medische Vraagbaak in Vragen en Antwoorden, omdat wij naast medische vragen 
ook andersoortige vragen krijgen. Die vragen zijn volgens ons belangrijk genoeg om, met een antwoord, in deze rubriek 
geplaatst te worden.
De vragen worden voorgelegd aan één van de ons bekende deskundigen, zoals leden van onze Medisch Advies Raad. Maar 
ook aan anderen. Dit keer met dank aan dr. John Ham en Wilja Brokking.
De vragen worden in algemene zin beantwoord. Voor specifi eke persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw behandelend arts 
of therapeut of andere deskundige. Heeft u ook vragen voor deze rubriek dan kunt u die stellen via ons secretariaat.

1. De laatste jaren heb ik niet echt veel last meer van mijn HME-MO. Wel heb ik elke 2 jaar een nucleaire botscan laten doen. Dat 
werd geadviseerd en ik had er wel een veilig gevoel bij. De laatste 5 jaar heb ik niets meer laten doen. Er kwam toch steeds niets uit. 
Kan het kwaad wanneer ik geen controles meer heb?
Het was eerder inderdaad het advies om elke 2 – 3 jaar een nucleaire botscan te laten uitvoeren. De laatste jaren is dit echter steeds minder 
secuur gebleken. Tegenwoordig is er de mogelijkheid om een total body MRI scan te laten doen. Dat betekent een MRI van “kop tot teen”. 
Daarmee wordt het gehele skelet in beeld gebracht met alle bestaande osteochondromen. Hieruit kan de radioloog, veel duidelijker dan 
met een nucleaire botscan, meteen zien  of de osteochondromen “rustig” zijn of dat er toch verder onderzoek nodig is.  Het maken van een 
total body MRI-scan elke 2 tot 3 jaar is daarom een nieuw advies. Het beste is om hierover overleg te hebben met uw behandeld orthope-
disch chirurg. Regelmatig gecontroleerd worden als volwassene blijft belangrijk. Zo’n 5% van de volwassenen met HME-MO krijgt te maken 
met een kwaadaardige ontwikkeling van een osteochondroom in een chondrosarcoom. Maar ook wanneer een osteochondroom veran-
dert of groeit of meer pijn gaat doen is er reden voor een controle bij uw orthopedisch chirurg.

2. Toen ik 18 jaar werd heb ik een Wajong-uitkering gekregen. Het was i.v.m. mijn HME-MO toen niet mogelijk om te gaan werken. 
Er waren nog te veel beperkingen. Maar nu gaat de Wajong over naar de gemeenten, heb ik gehoord. Betekent dit dan dat ik mijn 
uitkering verlies? Hoe wordt dan beoordeeld of ik wel of niet een Wajong-uitkering blijf houden? Ik maak me hier wel zorgen over 
want het gaat nog steeds niet goed met mij en ik ben nu 28 jaar. Af en toe heb ik wat werk maar dat is moeilijk vol te houden. Ik 
doe gelukkig wel wat vrijwilligerswerk.
Het is fi jn dat u vrijwilligerswerk hebt. Voor uw toekomst is het namelijk altijd goed om aan te tonen dat u niet “bij de pakken neer bent 
gaan zitten”. 
Hieronder is geprobeerd meer informatie geven over wat er gaat veranderen.
De bedoeling is dat de Wajong overgaat in de Participatiewet en naar de gemeenten gaat. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken 
dat jonggehandicapten die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren). De Tweede Kamer heeft de wet op 20 februari 2014 aange-
nomen. Als de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt, gaat de Participatiewet in op 1 januari 2015.
U heeft al Wajong-uitkering, maar er gaan wel  enkele zaken veranderen. 
De belangrijkste punten/mogelijkheden op een rij:
• U houdt recht op Wajong en blijft bij UWV. U hoeft daarom geen hulp bij het vinden van werk of een bijstandsuitkering aan te vragen bij 
de gemeente.
• U valt onder de oude Wajong (Wajong aangevraagd vóór 2010). Dan vindt er een herbeoordeling plaats om te zien of u mogelijkheden 
heeft om te weken. Deze wordt uitgevoerd door het UWV. Dus niet door de gemeente. Nieuwe aanvragen worden wel beoordeeld door de 
gemeenten. 
• Vindt het UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (dit is nu 
75%).
• Blijkt (ook na de beoordeling) dat u nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van het minimumloon.

Als de Participatiewet doorgaat, dan krijgen mensen die vanaf 2015 Wajong aanvragen, alleen 
nog Wajong als zij nooit meer kunnen werken en op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. 
Wie geen recht heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen om hulp bij het vinden en houden 
van werk en/of om een bijstandsuitkering.

Meer informatie over de Participatiewet
Kijk voor informatie over het wetsvoorstel ook bij de Rijksoverheid of bel met UWV Tele-
foon Werknemers via 0900 – 9294 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus 
uw gebruikelijke belkosten).

Als de Participatiewet doorgaat, dan krijgen mensen die vanaf 2015 Wajong aanvragen, alleen 
nog Wajong als zij nooit meer kunnen werken en op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. 
Wie geen recht heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen om hulp bij het vinden en houden 
van werk en/of om een bijstandsuitkering.

Meer informatie over de Participatiewet
Kijk voor informatie over het wetsvoorstel ook bij de Rijksoverheid of bel met UWV Tele-
foon Werknemers via 0900 – 9294 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus 
uw gebruikelijke belkosten).

foto: Nienke Torensma
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Overige berichten
Een kijkje in mijn leventje!
Hey, Ik ben Nienke Torensma, ben 21 jaar en heb zelf de aandoening HME-MO. Ik wil jullie graag wat vertellen over hoe tegenwoor-
dig mijn dagen in de week eruit zien.
Door de week loop ik stage bij een prachtige organisatie, namelijk Rijkswaterstaat (in Delft). Rijkswaterstaat probeert Nederland te 
beschermen tegen het water, Nederland mag namelijk geen natte voeten krijgen. Verder zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat er wegen 
in Nederland aanwezig zijn. Zonder deze wegen zouden mensen niet naar school, werk, ziekenhuis kunnen gaan of op vakantie 
kunnen gaan. 
Wat ik precies doe bij Rijkswaterstaat is het in kaart brengen van de planten (vegetatie) die 
groeien op de Waddeneilanden (bijvoorbeeld Schiermonnikoog, daar komt 10 procent 
van alle Nederlandse wilde planten voor), op de kwelders van Friesland en Groningen en 
in het Deltagebied (Oosterschelde en Westerschelde) en van al deze gegevens een rap-
portage maken. Elk jaar gaan er mensen naar buiten om al deze planten op te schrijven, te 
karteren noemen ze dat. Deze gegevens komen per gebied binnen en worden verwerkt 
in kaarten met kleuren. Deze kaarten worden Vegetatiekaarten genoemd. Het rapport 
dat ik maak gaat dan over de kwaliteit van de Nederlandse Natuur in het kustgebied. Het 
is belangrijk dat de kwaliteit van de Nederlandse kust goed is, zodat wij  kunnen blijven 
genieten van de prachtige kwelders, duinen, Waddeneilanden, stranden, de zee en de 
vogels die bij de kust behoren (bijv. de scholekster, de lepelaar en de kluut).
In het weekend ga ik vaak naar buiten, de natuur in. Ik ben namelijk een echte natuurlief-
hebber en vind het een uitdaging om de werking van de natuur (de ecosystemen) beter 
te leren kennen. Verder vind ik fotograferen van de dieren en planten die ik tegenkom 
in de natuur erg leuk. Ik zie de natuur verder ook als een afl eiding, het helpt mij door 
de dagen heen dat ik pijn heb en me niet helemaal lekker voel. Het enige probleem is 
dat ik soms teveel wil en niet meer naar mijn lichaam luister. Het is moeilijk voor mij om 
binnen te blijven als ik geopereerd ben of pijn ervaar. Het is soms echt een kwestie van 
geduld hebben en niet bij de pakken neer te gaan zitten als er iets niet kan of lukt. Dit 
verhaal komt natuurlijk iedereen die HME-MO heeft wel bekend voor, maar toch ben 
jezelf degene die de keuzes maakt. Het is belangrijk dat je de keuzes zo maakt, dat je er 
plezier in hebt en er achteraf natuurlijk geen spijt van hebt ;-).

Groetjes, 
Nienke Torensma

Wat ik precies doe bij Rijkswaterstaat is het in kaart brengen van de planten (vegetatie) die 

portage maken. Elk jaar gaan er mensen naar buiten om al deze planten op te schrijven, te 

Nienke Torensma

foto: Nienke Torensma

foto: Nienke Torensma

Zorgeloos genieten en herstellen
De Atlas van Zorg & Vakantie is een online weg-

wijzer op het gebied van ontspanning en herstel. Hier 
vind je informatie over aangepaste vakanties (rolstoel-

vriendelijk al dan niet met zorg en hulpmiddelen) en kuur- 
en hersteloorden in binnen- en buitenland.

Zorghotels
Herstellen na een operatie of opname in het ziekenhuis? Of 
zorgeloos genieten tijdens een vakantie? Dat kan binnen een 
Zorghotel. Het is vergelijkbaar met een gewoon hotel, maar dan 
één waar 24 uur dienst- en zorgverlening wordt geboden.
Lees meer: www.atlasvanzorgvakantie.nl
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Overige berichten

In de afgelopen tijd hebben 5 personen 
aangegeven dat ze graag tijdens de 
Vierdaagse een sponsorloop willen lopen 
voor de HME-MO vereniging onder het 
motto “kilometers voor knobbels”. Gunnar 
Beurskens, Nelly Jacobs, Jolanda Loock, 
Ineke Pijnenburg en Jolanda Broos hebben 

zich daarom ingeschreven voor de Nijmeegse vierdaagse. Een 
paar weken geleden won Jolanda Broos via een wedstrijd op 
Facebook een startbewijs, voor haar was het dus al zeker dat ze 
kon starten op 15 juli. Voor de andere vier bleef het nog even 
spannend of ze een startbewijs zouden krijgen omdat ze zich 
voor de eerste keer ingeschreven hadden of het jaren geleden 
was dat ze de Nijmeegse Vierdaagse gelopen hadden.
Op vrijdag 11 april bleek dat er dit jaar een recordaantal inschrij-
vingen was.  Maar liefst 53.844 personen vanuit de hele wereld 
hadden zich ingeschreven. Er moest dus geloot worden want er 
kunnen maximaal 46.000 personen starten. Voor 7.844 mensen 
viel de loting niet positief uit en helaas verscheen op het profiel 
van Nelly Jacobs en Ineke Pijnenburg ook de mededeling dat zij 
UITGELOOT waren en dus GEEN startbewijs krijgen.
Deze mededeling viel erg tegen, m.n. voor Nelly Jacobs omdat 
zij al sinds januari fanatiek aan het trainen was en 40 kilometer 
lopen inmiddels geen enkel probleem meer voor haar was. 
Bovendien zat ze vol ideeën over sponsoren etc. Maar positief 
als ze is, blijft ze haar trainingsmaatje Jolanda Broos steunen en 
gaat ook mee naar Nijmegen om Gunnar en de 2 Jolanda’s aan 
te moedigen en zo nodig door moeilijke momenten heen te 
slepen!
Ineke vind het ook erg jammer dat ze is uitgeloot, en al hoorde 
ze pas net voordat de inschrijvingen sloten over de sponsor-
loopactie ‘kilometers voor knobbels’, ze was gelijk erg enthou-
siast. Ze is direct begonnen met het lopen van wandeltochten 
om zich goed voor te bereiden. Helaas eindigde voor haar dit 
avontuur al heel snel.
Het positieve nieuws is dat er voor zover nu bekend 3 personen 
een startbewijs hebben gekregen en dus aan de slag kun-
nen met trainen en sponsoren werven! Jolanda Broos heeft 
inmiddels een profiel aangemaakt op de site van de Vierdaagse 
sponsorloop: http://www.devierdaagsesponsorloop.nl 
Via deze site is haar profiel te vinden in de lijst van sponsorlo-
pers. Daarvoor moet ingevuld worden:
haar achternaam: Broos -V Ophoven
haar woonplaats: Baarlo LB

goed doel: HME-MO Vereniging Nederland

Degene die haar actie wil onder-
steunen en sponsoren kan dit 
heel eenvoudig doen door op de 
blauwe button ‘sponsor deze wan-
delaar’ rechtsboven in haar profiel 
te klikken. De Vierdaagse sponsor-
loop geeft 100% garantie dat het 
gesponsorde geld bij de door u gekozen loper terecht komt 
en dus bij onze HME-MO Vereniging! De HME-MO vereniging 
Nederland is overigens een Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI) en dat maakt het mogelijk om giften en donaties als 
aftrekpost voor de belastingdienst op te geven.
Gunnar Beurskens en Jolanda Loock zullen ongetwijfeld ook 
snel een profiel aan gaan maken zodat ze gesponsord kunnen 
worden!

Heeft u ook een startbewijs en lijkt het u na het lezen van dit 
artikel ook leuk om mee te doen aan de sponsorloop voor onze 
HME-MO Vereniging, dan kunt u zich aanmelden via bovenge-
noemde website van de Vierdaagse sponsorloop en een eigen 
profiel aanmaken om  sponsoren te gaan werven. Of misschien 
kent u iemand met een startbewijs die nog op zoek is naar 
een goed doel om voor te lopen… Vertel hem/haar dan over 
‘kilometers voor knobbels’!

De komende tijd zullen we u via allerlei kanalen op de hoogte 
houden over de vorderingen rondom de sponsorloop. Aller-
eerst via de eigen facebookpagina van “Kilometers voor knob-
bels” waarop u de vorderingen, nieuwtjes etc. kunt volgen. En 
natuurlijk ook via de website http://www.hme-mo.nl en waar 
nodig via de digitale nieuwsbrief.

Verder zijn alle ideeën, tips en andere mogelijke informatie 
of medewerking om deze actie nog leuker en tot een groter 
succes te maken natuurlijk van harte welkom. U kunt dit laten 
weten via het e-mailadres kmvoorknobbels@gmail.com 
De sponsorloop vindt plaats tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 
van 15-07 t/m 18-07 2014. We hebben het idee om tijdens 
deze dagen een stand in te richten met allerlei informatie over 
HME-MO en over de vereniging om zo ons doel - meer bekend-
heid te krijgen voor HME-MO - te verwezenlijken. Vindt u het 
leuk om ons hierbij te helpen en belangstellenden te woord te 
staan en te voorzien van informatie, laat dit dan even weten via 
bovenstaand emailadres.
En het zou natuurlijk ook helemaal geweldig zijn als u ons aan 
wilt komen moedigen tijdens de sponsorloop want er is niks 
leuker dan tijdens de wandeling bekenden langs de kant te zien 
staan of tijdens moeilijke momenten, die ongetwijfeld zullen 
komen, aangemoedigd te worden. Dit geeft zo’n energieboost, 
daar kun je weer kilometers mee vooruit!!!

Jolanda Broos

Sponsorloop ‘kilometers voor knobbels’ Nijmeegse vierdaagse:



Overige berichten

Het is niet meer mogelijk om met een ouderpas in het personeelsrestaurant te gaan eten. De reden hiervan is dat er door het OLVG 
besloten is dat het personeelsrestaurant alleen nog bedoeld is voor het personeel.
Ouders van kinderen die in het ziekenhuis liggen kunnen ervoor kiezen om in het winkeltje in de Lichtstraat vouchers te kopen 
voor de lunch (3,50 euro) en voor de warme maaltijd (5 euro). Van het ontbijt kunnen ouders gratis gebruik blijven maken.
Als de voedingsassistente het ontbijt komt brengen kunnen ouders doorgeven dat ze gebruik willen maken van de lunch en/
of warme maaltijd. Ouders krijgen dan net als hun zoon/dochter een blad waarop ze hun keuze kunnen maken voor de warme 
maaltijd. De lunch/warme maaltijd wordt vervolgens gelijktijdig gebracht met het eten van het kind en de betreff ende voucher 
kan ingeleverd worden bij de voedingsassistente.
Ouders kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om in het restaurant in de lichtstraat te eten of hun maaltijd mee naar de kinderafde-
ling te nemen. Er zijn in de directe omgeving van het OLVG ook vele mogelijkheden om te gaan eten of eten te halen.

Geen gebruik personeelsrestaurant OLVG meer door ouders

Nurse practitioner HME-MO

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

Meer informatie
Wilt u meer informatie over uw kind in het ziekenhuis, dan 
kunt u terecht bij het volgende adres:
Stichting Kind en Ziekenhuis
Churchilllaan 11, 6e etage
3527 GV  Utrecht
Postbus 197
3500 AD  Utrecht
telefoon 030 2916736
email info@kindenziekenhuis.nl
website www.kindenziekenhuis.nl

foto: Nienke Torensmafoto: Nienke Torensma

foto: Nienke Torensma
foto: Nienke Torensma

foto: Nienke Torensma

Schaapjes tellen?
Niet iedereen kan van een goede nachtrust genieten zo 
bleek uit de evaluatie van de HME-MO dag van 2013. Er was 
een verzoek om informatie over de relatie tussen HME-MO en 
slaapproblemen. Ons zijn geen onderzoeken bekend over dit 
onderwerp, maar wanneer mensen daar last van hebben wil-
len we er natuurlijk wel aandacht aan besteden. Dus hierbij 
de vraag: wie heeft ook het gevoel dat zijn/haar slaapproble-
men veroorzaakt worden door HME-MO? Deel uw verhalen/
informatie met ons via info@hme-mo.nl. Mocht er wat te 
melden zijn, dan komen we daar in een volgend nummer 
zeker op terug.
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Onderzoek

Afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum
In het vorige nummer van de Newsfl ash heeft u uitgebreid kunnen lezen over het nieuwe onderzoek en de lopende onderzoe-
ken waar men op deze afdeling, onder leiding van prof. dr. Judith Bovée, mee bezig is. Op dit moment zijn daar nog geen nieuwe 
ontwikkelingen over te melden.

LUMC-onderzoek nieren bij HME-MO
In het LUMC is het plan ontwikkeld om onderzoek te doen naar een bepaalde functie van de nieren bij mensen met HME-MO. Hier-
voor heeft de heer Ramzi Khalil, student-onderzoeker met zijn supervisor en promotor, de ons bekende Prof. dr. Pancras Hogen-
doorn, lid Raad van Bestuur en decaan van het LUMC, een plan opgesteld.

Nieren vervullen een aantal belangrijke functies in het lichaam, waaronder het zuiveren van het bloed en het maken van urine. Dit 
doet de nier door het bloed dat er doorheen stroomt te fi lteren. Het gefi ltreerde bloed wordt uiteindelijk urine. De werking van 
de fi ltratie in de nier is vergelijkbaar met een koffi  efi lter. Kleine, opgeloste deeltjes kunnen wel door het fi lter heen, maar grotere 
deeltjes niet. 
Anders dan een koffi  efi lter, fi ltreert de nier niet alleen op grootte, maar ook op lading. Deeltjes die negatief geladen zijn, gaan min-
der makkelijk door het fi lter heen. Eiwit in het bloed is relatief groot en negatief geladen. Daarom komt dit meestal niet in de urine 
terecht.

Ongeveer 7 op de 100 personen in een algemene populatie hebben een klein beetje eiwit in de urine. Het doel van dit onderzoek 
is om te kijken of er vaker eiwit in de urine zit bij mensen met HME-MO dan bij mensen zonder HME-MO. Op basis van de functie 
van het aangedane gen (EXT1 of EXT2) bij mensen met HME-MO, zou het kunnen zijn dat eiwit in de urine net wat meer voorkomt. 
De achterliggende gedachte is dat dit gen een rol speelt in de fi ltratie op basis van lading.
Het hebben van eiwit in de urine betekent niet dat iemand een nierziekte heeft. Andersom is het wel zo dat er bij bepaalde nier-
ziekten (veel) eiwit in de urine zit. Met dit onderzoek zouden we meer te weten kunnen komen over de precieze werking van het 
fi lter in de nier. Als we daar meer over weten, kunnen we ook beter zoeken naar oplossingen voor als er iets mis is met de nieren. 

Er wordt nog een plan gemaakt om de praktische wijze van het verzamelen van de urine te realiseren. Er is vanaf de start van het 
project overleg geweest met het bestuur van de HME-MO Vereniging. 
U zult de komende tijd meer horen over dit onderzoek. Wij hopen natuurlijk dat u mee wilt doen aan dit onderzoek wanneer dit 
aan u gevraagd zal gaan worden.

De heer Ramzi Khalil, student onderzoeker en Prof. dr. P.W.C. Hogendoorn, lid Raad van Bestuur en decaan LUMC.

Afdeling Orthopaedie van het OLVG
Over de voortgang van de onderzoeken die lopen bij de afdeling Orthopaedie in het OLVG is het volgende te melden:

Er lopen diverse nationale- en internationale studies met o.a. Prof. dr. Wim Wuyts 
(genetische studie) en dr. Konrad Mader (elleboog-onderarm-pols). Over het eerste 
is al eerder een mededeling gedaan. De studie loopt nog en is o.a. onderdeel van 
een groot Europees project. Met dr. Konrad Mader wordt onderzoek gedaan naar 
de resultaten van behandeling van afwijkingen aan de onderarm/elleboog. Hierover 
heeft onze groep een voordracht gehouden en een posterpresentatie gegeven op 
het meest recente EPOS (European Pediatric Orthopedic Society) in Brugge. Voor-
drachten staan gepland op congressen in Bergen (Noorwegen), op het NOF congres 
(Nordic Orthopedic Federation) en EFORT congres. Wetenschappelijke artikelen 
worden op dit moment geschreven.
Het promotie-onderzoek van de orthopedisch chirurg i.o. Annemarie Goud loopt 
voorspoedig. Hierbij wordt gekeken naar o.a. de resultaten van behandeling bij 
kinderen en volwassenen en radiologische evaluatie van HME-MO (samen met o.a. dr. 
Henk-Jan van der Woude, radioloog OLVG en lid van onze Medisch AdviesRaad). De 

Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO
In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire Multi-
ple Exostosen – Multiple Osteochondromen. U wordt op de hoogte gebracht vanuit de verschillende centra.

11

kinderen en volwassenen en radiologische evaluatie van HME-MO (samen met o.a. dr. 

foto: Nienke Torensma
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Onderzoek

gegevens voor deze studies worden op dit moment verzameld. Het kan zijn dat wij op de 
polikliniek aan u vragen om hiervoor een vragenlijst in te vullen, dan wel is het mogelijk 
dat u deze per post of e-mail (na toestemming uiteraard) krijgt aangeboden. 

Enkele andere onderzoeken zijn verwerkt in een artikel en ingestuurd voor publicatie 
(o.a. Over heupafwijkingen, over standscorrecties van de benen, etc.). Daarnaast is met 
o.a. dr. Kanhai, plastisch chirurg in het Medisch Centrum Alkmaar, onderzoek gedaan 
naar het voorkomen en de behandeling van osteochondromen uitgaande van de 
proximale fi bula (bovenste deel van het kuitbeen). Hier zullen we in de komende jaren 
de voortgang over vermelden. 

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

DNA-uitslagen onderzoek OLVG/Antwerpen
Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de DNA-uitslagen i.v.m. het onderzoek OLVG/Antwerpen. Het onderzoek is geanonimiseerd 
en alleen de onderzoekers, orthopaedisch chirurgen Ham en Van der Zwan kunnen aan de hand van codes de uitslagen bekijken. 
Het DNA-onderzoek staat ook los van de behandeling en wordt niet gedeclareerd aan de zorgverzekeraars. Dus ook geen conse-
quenties voor de eigen bijdrage enz. 
Maar wanneer u wilt kunt u bij de 2 orthopaedisch chirurgen om een uitslag vragen wanneer u op spreekuur bent. Van de ruim 350 
monsters zijn er nu nog maar ongeveer 180 bekend. De rest is nog niet onderzocht. Bij Prof. dr. Wim Wuyts in Antwerpen gebeurt 
dit in het laboratorium met ongeveer 100 monsters tegelijk. Dat is het meest goedkoop en effi  ciënt. Maar ook voor de behandeling 
o.i.d. heeft het geen haast. Dus het is logisch dat u als antwoord krijgt dat de uitslag er nog niet is. U kunt ook eventueel naar dokter 
van der Zwan mailen via zijn secretaresse (s.h.schroederanette@olvg.nl) voor de uitslag.

Drs. A.L. van der Zwan, orthopaedisch chirurg OLVG en Dr. S.J. Ham, orthopaedisch chirurg OLVG en voorzitter van onze Medisch Advies-
raad

Afdeling Vasculaire Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Am-
sterdam
Onderzoek naar glucosehuishouding, vetstofwisseling en vaatfunctie bij HME-MO
In de vorige Newsfl ash is uitgebreid verslag gedaan van de resultaten die door drs. Sophie Bernelot Moens zijn gevonden in haar 
onderzoek. 
Momenteel zijn er nog geen mededelingen te doen over het vervolg van het onderzoek.

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)bij mensen met HME-MO met kin-
derwens in het Maastricht UMC+ 
In de vorige Newsfl ash werd melding gedaan dat een lid van onze vereniging betrokken was bij het onderzoek naar de ethische 
aspecten van de PGD (embryo-selectie). Hierover zijn nog geen ontwikkelingen bekend. 

Recent zijn wij wederom benaderd door een onderzoeker van de Universiteit Maastricht. Zij waren op zoek naar mensen die actief 
zijn in (het bestuur van) verenigingen van patiënten met erfelijke aandoeningen die willen meedenken over de vraag of dragers 
van de bewuste genmutatie(s) gebruik zouden moeten kunnen maken van ‘embryoselectie’ (PGD) om het risico van overdracht 
naar het nageslacht te voorkomen.  
Een discussiebijeenkomst hierover met mensen uit verschillende patiëntenverenigingen is gepland in mei dit jaar. Wij hebben 2 
leden van onze vereniging bereid gevonden om deel te nemen in deze zgn. Focusgroep en mee te doen in deze discussiebijeen-
komst. 

We zijn verheugd dat we ook op dit terrein als HME-MO Vereniging onze actieve bijdrage kunnen leveren.

gegevens voor deze studies worden op dit moment verzameld. Het kan zijn dat wij op de 
polikliniek aan u vragen om hiervoor een vragenlijst in te vullen, dan wel is het mogelijk 
dat u deze per post of e-mail (na toestemming uiteraard) krijgt aangeboden. 

Enkele andere onderzoeken zijn verwerkt in een artikel en ingestuurd voor publicatie 
(o.a. Over heupafwijkingen, over standscorrecties van de benen, etc.). Daarnaast is met 
o.a. dr. Kanhai, plastisch chirurg in het Medisch Centrum Alkmaar, onderzoek gedaan 
naar het voorkomen en de behandeling van osteochondromen uitgaande van de 
proximale fi bula (bovenste deel van het kuitbeen). Hier zullen we in de komende jaren 
de voortgang over vermelden. 

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

foto: Nienke Torensma
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Geef de pen door aan: Aline Huybregts
Hoe oud ben je en waar woon je?

Ik ben 14 jaar en ik woon in Tilburg.

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

Mijn opa, mijn vader, mijn (tweeling)zusje en ik zelf hebben HME-MO.
 

Weten je vriend(inn)en dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd?
Ja, ze weten het. Ik wilde het niet gaan uitleggen, maar ze zagen het al een beetje. Dus 

toen moest ik er wat over vertellen. Uiteindelijk heb ik een presentatie gegeven voor mijn 
klas en dit beviel ze heel goed, omdat ze daarna pas wisten waarom ik zoveel geopereerd 

word en waarom ik pijn had.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt?
Niet heel erg. Ik maak me niet druk over dingen waar ik niks aan kan doen. Ik heb natuurlijk wel van die momenten 
dat ik denk: had ik het maar niet. Gelukkig heb ik maar weinig van dat soort momenten.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben?
Als je er (nog) geen presentatie hebt gegeven over HME-MO, zou ik dit wel doen. Gewoon voor je klas. Ze begrijpen je 
daarna veel beter en ze willen je helpen. 

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik zit op het Beatrix College in Tilburg, super leuke school  :-) ! Later wil ik podiumtechnicus worden.

 
Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst?
Ik vind Nederlands het leukste vak en ik vind economie het vervelendste vak.
 
Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja, ik ga dit jaar weer naar de HME-MO dag  :-) 

Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO?
Mijn hobby is trommelen. Ik doe aan Braziliaanse Percussie. Ik zou graag willen voetballen, maar het doet te veel 
pijn om zo intensief te trainen.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Elke avond om 20.00u zit ik voor de tv om naar Goede Tijden, Slechte Tijden te kijken.
 
Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst?
Ik luister het liefst naar Michael Jackson en de band MKTO. 

Heb je (huis)dieren?
Ja, ik heb best veel huisdieren. 3 honden, 1 vogeltje, 1 konijn, 4 luipaardgekko’s 
(reptielen) en een paar vissen.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker?
Mijn lievelingseten is frietjes en ik lust helemaal geen lasagne of spaghetti. 

Aan wie geef je de pen door… en waarom?
Ik geef de pen door aan Jasmijn, omdat ze mijn tweelingzusje is en omdat ik 
vind dat zij ook wat in de HME-MO Newsfl ash mag zetten.

Ja, ik heb best veel huisdieren. 3 honden, 1 vogeltje, 1 konijn, 4 luipaardgekko’s 

foto: Nienke Torensma
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Een betoverende bijeenkomst in een magische omgeving.
De locatie voor de kinderdag op 4 oktober is bekend!
Net als twee jaar geleden gaan we met z’n allen naar Toverland in Sevenum. 
Attractiepark Toverland heeft zowel binnen als buiten alles in huis voor een 
gezellig dag je uit. Maak een ritje in de indoorachtbaan Boomerang, bepaal 
zelf je snelheid in de Woudracer bobbaan of krijg kriebels in je buik van 
wildwaterschommel Scorpios. Of durf je de nieuwe spectaculaire achtbaan 

D’wervelwind aan? Ga op verkenningstocht door de Magic Forest in de 
12 meter hoge Towers of Adventure of ontdek de geheimen van 

Villa Fiasco. In het Toverhuis vliegt de magie je om de 
oren, maar je kunt ook een ritje maken in de draai-

molen of lekker klimmen, klauteren en glijden. Toverland is in 2012 
door de ANWB verkozen tot het leukste uitje van Nederland en dat is niet voor niets!

Toverland is rolstoeltoegankelijk.
Maak gebruik van deze unieke gelegenheid om een leuk dag je uit te combineren met 

het ontmoeten van andere kinderen met HME-MO en hun ouders. Je kunt je vanaf 
nu al opgeven via de website!

Leuk liedje over de lente:

De lente is gekomen
De wereld is weer blij
Je ziet het aan de bomen
En aan de lammetjes in de wei
Je ziet het aan de bloempjes
In het groene gras
Ik wou dat het voor altijd
Heerlijk lente was

Leuk liedje over de lente:

Kaartje boven je bed?

Als je in het ziekenhuis ligt, is alles anders dan thuis. En meestal ziet de 
kamer waar je ligt er een beetje saai uit… Witte muren en bij je hoofd of je 
voeteneind een leeg prikbord. Daar horen natuurlijk vrolijke kaartjes op! En 
voor een kaartje willen wij best zorgen. Moet je door de HME-MO naar het 
ziekenhuis en je vind het leuk om een kaartje/presentje te krijgen? Geef dan 
op tijd de volgende gegevens door:
• Je naam
• Je thuisadres
• Je leeftijd
• De datum van de operatie
• Naar welk ziekenhuis je moet
• De reden van de opname en hoe lang je moet blijven.
Dan kunnen wij je opvrolijken met een kaartje/presentje. Omdat het in het 
verleden de kaartjes vaak niet aankwamen, sturen we het naar je thuis-
adres. Papa of mama kan het dan voor je meenemen naar het ziekenhuis. 

Aarzel niet, post is leuk! 
Geef het door via het e-mailadres:jeugd@hme-mo.nl
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Om te lezen: CLINICLOWN OP WIELEN 
Vier jongens op één kamer, dat zorgt voor de nodige grappen en grollen, ook al ligt die kamer op de 
kinderafdeling van het ziekenhuis. Vier jongens die algauw vier vrienden worden. Als ze dan ook nog een 
bezoekje krijgen van de CliniClowns, kan hun plezier niet op. Plezier dat verdergaat, ook na hun opname. 
De vier vrienden blijven elkaar zien, al is dat niet voor ieder van hen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld door de 
motorische handicap van motormuis. Motormuis zelf heeft na het bezoek van de CliniClowns nog maar één 
doel: zelf CliniClown worden. 

auteur: Jan Linders - illustrator: Helen van Vliet  ISBN 90-5461-390-4 
Bron: www.pluizer.be

Recept: M&M cupcake!
Wat heb je nodig voor de cupcakes:
• een pak mix voor cupcakes (vanille of chocolade)
• cakevormpjes
• bakplaat
• mixer

Bereiding:
Maak de cupcakes volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Wat heb je nodig voor de versiering:
• M&M’s
• 250 ml slagroom

Bereiding:
Klop met de mixer de slagroom met een beetje suiker stijf. Spuit of schep het op de cupcakes en versier met (veel) M&M’s.

Wil je het nog lekkerder maken, dan kun je ook chocoladeslagroom maken (daar heb je misschien wel even de hulp van een vol-
wassene bij nodig).
Voor 12 cupcakes heb je dan nodig:
• 300 gram pure chocolade in kleine stukjes ( met minimaal 70 % cacao)
• 250 ml slagroom (ongeklopt)
• 1 theelepel vanille extract

Bereiding:
Smelt de chocolade op laag vermogen in de magnetron. Verwarm de chocolade telkens maximaal 20 seconden en roer de choco-
lade tussendoor even goed door met een houten lepel. Dit neemt ongeveer 2 minuten in beslag en je bereikt een mooi resultaat. 

Of smelt de chocolade in een kom boven een pan met heet water op middel 
hoog vuur. Zorg ervoor dat de kom het water niet raakt en laat de chocolade 
zachtjes smelten. Roer tussentijds niet, wacht tot de chocolade helemaal is 
gesmolten.
In een andere kom breng je de slagroom rustig aan de kook. Zet het vuur uit 
en voeg de gekookte slagroom heel langzaam en beetje bij de gesmolten 
chocolade. Met een spatel roer je alles steeds rustig door elkaar. Neem de tijd 
om de slagroom rustig toe te voegen en te combineren met de chocolade, op 
deze manier ontstaat er een mooi mengsel.
Als de chocoladeslagroom redelijk is afgekoeld kan je hem op de cupcakes 
aanbrengen met een spatel. En dan versieren met heel veel M&M’s…
 (bron: www.cupcakerecepten.nl)
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Amsterdam, regels P+R vanaf februari 2014
Voor mensen die naar het OLVG gaan en gewend zijn om gebruik te maken van P+R terreinen kan het handig zijn om te weten dat 
vanaf februari 2014 een aantal regels voor parkeren en reizen (P+R) zijn veranderd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.
Het parkeertarief
• Inrijden op werkdagen vóór 10.00 uur: 1e 24 uur: 8 euro, daarna 1 euro per 24 uur. Inrijden kan vanaf 04.00 uur.
• Inrijden op werkdagen ná 10.00 uur: 1 euro per 24 uur
• Inrijden in weekeinde: 1 euro per 24 uur

Maximum parkeertijd
U mag maximaal vier aaneengesloten etmalen, 96 uur (4 x 24), tegen het goedkope tarief parkeren. Daarna betaalt u het normale 
tarief. Dit verschilt per locatie en bedraagt tussen de € 1,40 en 3,50 per uur.
Uitzonderingen:
• P+R VU: alleen in het weekend van vrijdag 18.00 tot maandag 04.00 uur.
• P+R Rai: maximaal 24 uur en alleen als er geen evenementen zijn.
• Bij evenementen in de Arena, Olympisch Stadion, RAI en VUmc zijn deze locaties gesloten voor P+R.

Tarief en geldigheid OV-kaart
De OV-kaarten zijn niet meer inbegrepen in het P+R parkeertarief. Om verder te reizen 
vanaf de P+R kunt u uw eigen OV-chipkaart gebruiken of op de locatie de speciale 
P+R GVB-kaart kopen. Vanaf 2 personen is de P+R GVB-kaart voordeliger. Tarieven:
• 1x P+R GVB-kaart: € 5,-
• 2x P+R GVB-kaarten: € 5,-
• 3x P+R GVB-kaarten: € 5,90
• 4x P+R GVB-kaarten: € 6,80
• 5x P+R GVB-kaarten: € 7,70
Geldigheid: 1 uur op de heenreis, 1 uur op de terugreis, alleen op trams, metro en bussen 
van het GVB. Het geldt niet voor andere vervoersbedrijven zoals Connexxion of de NS. 
Als u daarmee wilt reizen moet u met uw eigen OV-chipkaart reizen of een kaartje dat 
voorzien is van chip kopen.

Opladen OV-chipkaart
Op de P+R tereinen zijn geen oplaadpunten voor het opladen van uw eigen OV-chipkaart.

Controle centrumbezoek
Om gebruik te maken van het voordelige P+R-tarief moet u aantonen dat u in het centrum bent geweest. Daarom moet uw laatste 
incheck met uw OV-kaart voor uw terugreis naar de P+R- in het centrumgebied plaatsvinden. Uw OV-kaart of P+R GVB-kaart wordt 
daarop op de P+R-locatie gecontroleerd. Kijk op www.amsterdam.nl/centrumbezoek of op het overzichtskaartje voor een overzicht 
van de haltes.

Treinkaartje
Voor reizen met de trein naar of vanaf de P+R-locatie moet u uw OV-chipkaart gebruiken. Een papieren treinkaartje is niet meer 
geldig voor het voordelige P+R-tarief.

Fiets en ander vervoer 
Het voordelige P+R-tarief geldt niet voor reizen met de fi ets, taxi, lopend of ander vervoer dan het OV vanaf de P + R. Het voorde-
lige P+R-tarief geldt alleen voor reizen met het OV.

Geen beheerders meer
Er zijn geen loketbeheerders meer. U kunt betalen bij de P+R-betaalautomaten. Hier kunt u ook de P+R GVB-kaartjes kopen.

Nieuwe locatie
P+R World Fashion Center is met ingang van 12 februari gesloten. P+R RAI komt erbij als nieuwe locatie.

Vrije plekken
Op de snelweg wordt aangegeven of er nog plekken vrij zijn op de P+R locaties Sloterdijk, Bos en Lommer, Arena en Zeeburg. De 
andere locaties volgen later dit jaar.

P++++R Amsterdam

• Bij evenementen in de Arena, Olympisch Stadion, RAI en VUmc zijn deze locaties gesloten voor P+R.

foto: Nienke Torensma



Jongerendag

Body- of fl owboarden en raften;  kom  je ook naar aan onze spetterende jongerendag?

Ben je geboren tussen  1989 en 1999 en heb je HME-MO? Meld je dan aan voor de jongerendag op zaterdag 25 oktober a.s. We 
hebben nl. een spetterende en snelle activiteit voor jullie georganiseerd in Dutch Waterdreams in Zoetermeer.
Na ontvangst gaan we naar de wildwaterbaan om met zijn allen te raften in een opblaasbare boot; samen proberen de stroming 
de baas te worden. Daarna lassen we natuurlijk even een energy break in en als iedereen weer wat bijgekomen is gaan we binnen 
naar de Flowriders. Dit is één van de meest unieke golfattracties ter wereld. Een Flowrider genereert een constante golf van twee 
meter hoog waarop vrijwel iedereen kan leren Flowboarden en Bodyboarden. De onderlaag van de Flowrider is gemaakt van zacht 
materiaal, een keertje vallen maakt dus niets uit! Hoe vaker je het doet, hoe leuker het wordt!
Voor iedereen die meer uitdaging wil is Flowboarden uitstekend geschikt! Flowboarden is een nieuwe en stoere sport waarbij je op 
een board staat; de ultieme combinatie van surfen, skateboarden en snowboarden. Als je eenmaal de smaak te pakken hebt dan 
wil je nooit meer stoppen. 
Bodyboarden is spannend en leuk! Liggend of zittend op je board voelt het alsof je over het water zweeft. Het is een kwestie van 
balans, techniek en plezier! Behalve een normale ‘ride’ maken waarvan je hoopt dat die zo lang mogelijk duurt, kun je allerlei trucjes 
doen op het board.
Kijk maar eens op de website van Dutch Waterdreams en bepaal vooraf welke activiteit je wilt gaan doen.

Uiteraard gaan we nog even gezamenlijk uitblazen en napraten. Dat doen we afhankelijk van het weer tijdens een BBQ of 
Grill&Chill in het Beachhouse. 
Het Beach House 079 is een hippe strandtent met aangelegd zand en twee beachvolleybalvelden op het middenterrein van de 
wildwaterbaan. Hier kan iedereen heerlijk loungen onder het genot van een hapje en drankje. Dat alles met uitzicht op de wildwa-
terbaan! Voordat we weer naar huis gaan maken we natuurlijk nog even een groepsfoto.

Durf jij de uitdaging aan? Meld je dan aan op www.hme-mo.nl. Geef daarbij aan of je kiest voor bodyboarden of fl owboarden, of je 
dieetwensen hebt en of er andere zaken zijn waar we rekening mee moeten houden. Zelf hoef je alleen zwemkleding, handdoek 
en gesloten waterschoenen mee te nemen (dit mogen ook schone, lichte sneakers o.i.d. zijn). Om de kosten hoef je het niet te 
laten, want die zijn slechts € 10,- per persoon.

Programma
Wat Body- of fl owboarden en raften
Waar Dutch Water Dreams Zoetermeer
Wie Jongeren geboren tussen 1989 en 1999 met HME-MO
Wanneer Zaterdag 25 oktober 2014

Tijd  13.00 – 19.00 uur:
 13.00-13.30 uur ontvangst
 14.00-15.00 uur raften
 15.00-15.30 uur energybreak
 15.30-16.30 uur body- of fl owboarden
 16.30-19.30 uur bbq of grill&chill
Kosten € 10,- per persoon, tegelijk met je aanmelding over te maken 
 naar NL85RABO0155774123 t.n.v. HME-MO Vereniging Nederland o.v.v. aanmelding Dutch Water Dreams

Een spetterende jongerendag…
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Programma HME-MO dag

10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffi  e/thee
 Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten 

en eventueel de kinderen naar de 
KINDEROPVANG (gehele dag beschikbaar) te 
brengen. 

10.30 – 11.15 uur: Activiteiten voor de kinderen en jeugd
- workshop J1  Kinderbingo alle leeftijden o.l.v. Imre 

Tiebosch
- workshop J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild 

Tillema 
- Chillhoek Er is gelegenheid voor de jeugd om te 

chillen in de chillhoek
11.20 – 12.00 uur: Activiteiten voor de kinderen en jeugd
- workshop J3  Kinderbingo alle leeftijden o.l.v. Imre 

Tiebosch
- workshop J4  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild 

Tillema
- Chillhoek Er is gelegenheid voor de jeugd om te 

chillen in de chillhoek

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en 
mededelingen

10.45 - 12.00 uur: Inleiding over anesthesie 
door drs. Lysandre Berry, anesthesist en 
verbonden aan het Pijncentrum van het 
OLVG, Amsterdam. De inleiding zal gaan over 
de anesthesiemogelijkheden voor en tijdens 
de operatie, de pijnbestrijding na de operatie 
en de pijnbestrijding bij chronische pijn.

 
12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze

13.00 - 14.00 uur: 1e ronde WORKSHOPS

Volwassenen
- workshop 1  Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? o.l.v. 

drs. Sonja Deden,  GZ psycholoog OLVG 
Amsterdam

- workshop 2 Leve het leven o.l.v. Jan Troost (bekend in 
de wereld van de patiëntenorganisaties, 
voormalig voorzitter CG-Raad) en Theo 
Hendrikse

- workshop 3 Genetica bij HME-MO o.l.v. Prof. dr. Wim 
Wuyts, Laboratoriumhoofd, Centrum 
medische genetica, Universiteit Antwerpen/
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, België

- workshop 4 HME-MO en werk o.l.v. de heer Peter 
Langedijk van de Weldergroep

- workshop 5 Mesologie, o.l.v. Saskia Jorg, mesoloog D.M. 
Praktijk Mesos te Maarn 

Jeugd 
- workshop J5  Sport en Spel, voor kinderen vanaf ca. 12 

jaar in de sportzaal o.l.v. Marjolein Piek, 
fysiotherapeut

- workshop J6  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild 
Tillema en Imre Tiebosch

- workshop J7 Tekenworkshop tot 12 jaar o.l.v. Sandor 
Paulus, karikaturist 

- workshop J8 Dans vanaf 12 jaar o.l.v. Carmen van Deuren, 
dansdocent

- Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te 
chillen in de chillhoek  

14.00 - 14.15 uur: Theepauze

14.15 - 15.15 uur: 2e ronde WORKSHOPS

Volwassenen
- workshop 6  Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? o.l.v. 

drs. Sonja Deden, GZ psycholoog OLVG 
Amsterdam

- workshop 7 Leve het leven o.l.v. Jan Troost (bekend in 
de wereld van de patiëntenorganisaties, 
voormalig voorzitter CG-Raad) en Theo 
Hendrikse

- workshop 8 Genetica bij HME-MO o.l.v. Prof. dr. Wim 
Wuyts, Laboratoriumhoofd, Centrum 
medische genetica, Universiteit Antwerpen/
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, België

- workshop 9 HME-MO en werk o.l.v. de heer Peter 
Langedijk van de Weldergroep

- workshop 10 Mesologie, o.l.v. Saskia Jorg, mesoloog D.M. 
Praktijk Mesos te Maarn

Jeugd
- workshop J9  Sport en Spel, voor kinderen tot ca. 12 

jaar in de sportzaal o.l.v. Marjolein Piek, 
fysiotherapeut

- workshop J10  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild 
Tillema en Imre Tiebosch

- workshop J11 Tekenworkshop vanaf 12 jaar o.l.v. Sandor 
Paulus, karikaturist 

- workshop J12 Dans tot 12 jaar o.l.v. Carmen van Deuren, 
dansdocent

- Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te 
chillen in de chillhoek

Vanaf 15.15 – 15.45 uur: Afsluiting met een drankje en een 
hapje

Programma landelijke HME-MO dag zaterdag 14 juni 2014
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Toelichting op het programma van de 17e landelijke HME-MO dag op 14 juni 2014

Kinderopvang
Vanaf 10.00 uur kunt u de kinderen die te jong zijn voor de activiteiten naar de kinderopvang brengen. Sabrina van der Horst en 
Connie Francken zorgen dit jaar voor een deskundige leiding van de kinderopvang. Zij horen graag van u als ouders of er wensen 
en bijzonderheden zijn waar zij rekening mee moeten houden. Wij verzoeken u zelf verzorgingsartikelen voor u kind(eren) mee te 
nemen.
Wij verwachten dat u uw kinderen na afl oop van de inleiding bij de opvang ophaalt en tijdens de lunchpauze zelf onder uw hoede 
neemt. Na de lunch zijn de kinderen weer welkom bij de kinderopvang. Na afl oop van de laatste ronde workshops verwachten wij 
dat u uw kinderen weer ophaalt. 

Inleiding
10.45 – 12.00 uur: 
Inleiding over Inleiding over anesthesie door drs. Lysandre Berry, anesthesist en verbonden aan het 
Pijncentrum van het OLVG, Amsterdam. De inleiding zal gaan over de anesthesiemogelijkheden voor en tijdens de operatie, de 
pijnbestrijding na de operatie en de pijnbestrijding bij chronische pijn.

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

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

Het jeugdprogramma is opgesplitst in een ochtend- en een middagdeel. 
Zoals u wellicht al heeft kunnen constateren is er dit jaar geen zwemmen voor de kinderen. Helaas is het zwembad niet beschikbaar, 
maar ons is beloofd dat we er volgend jaar weer op kunnen rekenen. Maar we hebben, toch een leuk alternatief programma voor 
jullie beschikbaar.
In het ochtenddeel kunnen zij 2 activiteiten volgen of in de chillhoek blijven; in het middagdeel zijn er 4 activiteiten die tweemaal 
worden gehouden. Ook dan is de chillhoek beschikbaar.

Voor de volwassenen zijn er in de middag dit jaar 5 workshops te volgen. Ook deze worden tweemaal gehouden.

Toelichting op het keuzeprogramma voor de jeugd

Ochtend:
Ronde 1: 10.30 -11.15 uur

J1. Kinderbingo alle leeftijden o.l.v. Imre Tiebosch
Je kunt natuurlijk denken aan van die oude dames, met nette 
grijze haren en hun mooiste kleren aan. Ze zitten aan tafel ach-
ter een glaasje wijn, in hun hand een dikke stift en op tafel een 
groot vel papier. Voor hen, op het podium, een uitstalling van 
ingepakte handdoeken, kandelaars, tubes 
bodylotion en een koffi  ezetapparaat. Weet je 
al waar we hel over hebben? Juist BINGO!

Geen zin in? Tuurlijk wel! Want wij hebben wél leuke cadeautjes, 
limonade en heel veel gezelligheid. Dat wil je toch niet missen!
Voor alle kinderen die een stift vast kunnen houden en tot 100 
kunnen tellen en lezen. Jij dus! Schrijf je snel in, dan zorgen wij 
voor de winnende bingokaart. Gezellig!

J2. Crea-club voor alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema, activitei-
tenbegeleider
Een workshop die inmiddels geen toelichting meer behoeft. 
Voor dit jaar heeft Ragnhild weer een aantal originele ‘knutsels’ 
bedacht. We verklappen lekker nog even niet welke dat zijn, 

Duidelijk en compleet invullen
Wij verzoeken u om op het aanmeldingsformulier per persoon duidelijk de voorkeurskeuze aan te geven en de leeftijd van de 
kinderen te vermelden.
De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren bepaalt de deelname; wij proberen zo veel mogelijk rekening te 
houden met de aangegeven voorkeuren. Voor opgavemogelijkheid zie verderop. 
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maar ze zijn wel héél leuk… En buiten dat zijn er ook gewoon 
allerlei verschillende materialen aanwezig waarmee je creatief 
bezig kunt zijn. Niets moet, (bijna) alles mag. Lekker knutselen 
en, als je daar zin in hebt, lekker kletsen met andere kinderen. 
En aan het eind van de dag natuurlijk een tentoonstelling van 
alles wat er gemaakt is zodat iedereen de kunstwerken kan 
bewonderen.

Chillhoek, de hele dag beschikbaar 
Oké, je wilt dan wel mee naar de HME-MO dag maar je hebt 
a-b-s-o-l-u-u-t geen zin om je voor de één of andere workshop 
in te schrijven. Nou, dan hebben we goed nieuws: er is ook de 
mogelijkheid om gewoon NIKS te doen. Alleen lekker hangen, 
beetje klieren met je meegebrachte mobiel/Nintendo, beetje 
kletsen andere workshopmijders (of niet), wat chips eten, 
glaasje fris erbij… Kortom, lekker een dagje chillen. Wij zorgen 
voor de zitzakken, chips en fris; jullie zorgen voor je mobieltje/
Nintendo en aanverwante artikelen.

Ochtend:
Ronde 2: 11.25-12.15 uur 

J3. Kinderbingo alle leeftijden o.l.v. Imre Tiebosch
Zie toelichting bij J1

J4. Crea-club voor alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema, activitei-
tenbegeleider
Zie toelichting bij J2.

Middag:
Ronde 1: 13.00 tot 14.00

J5 Sport en Spel in de sportzaal, voor kinderen vanaf ca. 12 jaar 
o.l.v. Marjolein Piek, fysiotherapeut
Omdat vorig jaar deze workshop als beste uit de bus kwam 
en het erg gezellig was, hebben we Marjolein Piek gevraagd 
de workshop spel en bewegen ook dit jaar te leiden. Lekker 
bewegen en sportief bezig zijn. Voor de één vanzelfsprekend, 
maar als je HME-MO hebt soms wat minder vanzelfsprekend 
omdat de mogelijkheden wat beperkter zijn. Maar minder 
mogelijkheden betekent niet: geen mogelijkheden. Ook met 
HME-MO kun je prima sportief bezig zijn. In de gymzaal zal 
volop gelegenheid zijn om kennis te maken met verschillende 
vormen van sport en bewegen, waarbij het spelelement zeker 
niet zal ontbreken. Een leuke manier om actief bezig te zijn en 
elkaar op een sportieve manier beter te leren kennen.

J6 Crea-club voor alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema, activitei-
tenbegeleider en Imre Tiebosch
Zie toelichting bij J2.

J7 Strip- en cartoon tekenen/kinderboekillustratie maken tot 12 
jaar, o.l.v. Sandor Paulus, de Karikaturist (www.dekarikaturist.nl)
Altijd al een cartoon of stripverhaaltje willen tekenen? Of 
zelf een boek willen illustreren? In deze workshop kun je aan 
de hand van korte tekstjes zelf een mooie tekening maken. 
Je mag natuurlijk ook helemaal zelf bedenken waar jouw 
cartoon,stripverhaal of illustratie over moet gaan! Sandor legt 
aan de hand van voorbeelden van zijn eigen werk kort uit wat 
het verschil is tussen een cartoon, illustratie of strip.

J8 Dans o.l.v. Carmen van Deuren, docent dans
Al een aantal jaren kwam het terug op de evaluatieformulieren: 
we willen graag een keer dansen! 
Dus daarom dit jaar een spetterende dansworkshop van 
iemand die (ook) niets liever doet dan dansen. Haar naam is 
Carmen van Deuren. Ze is in 2010 afgestudeerd aan de ArtEZ 
Dansacademie en geeft al een aantal jaren allerlei danslessen. 
Van klassiek ballet (nee, dat gaat ze niet doen op de HME-MO 
dag) tot funkydance. Dat laatste gaat waarschijnlijk meer de stijl 
van de workshop worden.. Dus heb je zin om een uurtje lekker 
uit je dak te gaan, schrijf je dan vooral in. Ook als je even niet zo 
goed uit de voeten kunt of misschien in een rolstoel zit, want 
daar heeft Carmen allerlei creatieve oplossingen voor!

Middag:
Ronde 2: 14.15 tot 15.15:

J9 Sport en Spel in de sportzaal, voor kinderen tot ca. 12 jaar 
o.l.v. Marjolein Piek, fysiotherapeut
Zie toelichting bij J5.

J10 Crea-club voor alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema, activi-
teitenbegeleider en Imre Tiebosch
Zie toelichting bij J2.

J11 Strip- en cartoon tekenen/karikatuur tekenen vanaf 12 jaar, 
o.l.v. Sandor Paulus, de Karikaturist (www.dekarikaturist.nl)
Altijd al een cartoon of stripverhaaltje willen tekenen? Of willen 
leren hoe je een leuke karikatuur van iemand maakt? In deze 
workshop kun je aan de hand van korte tekstjes zelf een mooie 
cartoon of strip maken. Je mag natuurlijk ook helemaal zelf 
bedenken waar jouw cartoon of stripverhaal over moet gaan! 
Sandor legt aan de hand van voorbeelden van zijn eigen werk 
kort uit wat het verschil is tussen een cartoon of strip. Heb je 
meer zin om een karikatuur van iemand te maken; dat kan ook. 
In groepjes van twee gaan we om beurten elkaar natekenen, 
maar dan wel karikatuur. Dat wil zeggen: de uiterlijke kenmer-
ken van die persoon wat overdrijven. We beginnen voorzichtig 
en proberen steeds meer te overdrijven.

J12 Dans o.l.v. Carmen van Deuren, docent dans
Zie toelichting bij J8.
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Middag:
Ronde 1: 13.00 tot 14.00

Workshop 1: Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? o.l.v. drs. Sonja 
Deden, GZ psychologe OLVG Amsterdam
Het feit dat je kind HME-MO heeft kan veel emoties met zich 
mee brengen. Als ouder zit je ineens met veel vragen. Gaat mijn 
kind pijn krijgen, kan het wel meekomen op school, moet het 
misschien geopereerd worden? En zo zijn er nog vele andere 
vragen waar je als ouder mee te maken krijgt. Maar ook je kind 
heeft vragen en is misschien wel angstig. Ineens naar dat grote 
ziekenhuis, vaak ver weg. Een dokter die je wil onderzoeken, 
naar de röntgenkamer voor foto’s of misschien zelfs wel een CT- 
of MRI scan. En wat te denken van een operatie? Op krukken 
moeten lopen of schroefj es van de fi xateur aan moeten draaien. 
Hoe ga je als ouder om met al die vragen en de angsten van je 
kind? Sonja Deden gaat hierover graag met u in gesprek. Ze zal 
proberen samen met u handvatten te vinden voor het omgaan 
met bovenstaande vragen.

Workshop 2: Leve het leven o.l.v. Jan Troost en Theo Hendrikse
Omdat er vorig jaar zoveel enthousiaste reacties waren, is er dit 
jaar voor degenen die het toen gemist hebben opnieuw een 
workshop van Jan Troost en Theo Hendrikse.
Jan is ruim acht jaar is voorzitter geweest van de gehandicapten 
en chronisch zieken beweging (CG-Raad) waar hij zowel als 
boegbeeld, eerste aanspreekpunt en politiek lobbyist in Den 
Haag heeft gefunctioneerd. Daarna is Jan Troost ambassadeur 
van het Programma VCP geweest waar hij zich vooral heeft 
bezig gehouden met de lokale ondersteuning van gehandicap-
ten platforms.
In deze workshop gaat het over hoe om te gaan met je beper-
king. Samen met Theo Hendrikse vertelt hij hoe humor een 
overlevingsstrategie is om het voor jezelf en de ander makkelij-
ker te maken. In deze workshop gaan we gezamenlijk dit thema 
behandelen, ieder met onze eigen ervaring. 
Jan Troost
www.troostoverleven.nl     Zie ook www.makkersunlimited.nl en 
www.terugnaardebossen.nl 

Workshop 3: Erfelijkheid o.l.v. Prof. dr. W. Wuyts Laboratorium-
hoofd, Centrum medische genetica, Universiteit Antwerpen/
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
Prof. dr. Wim Wuyts is geen onbekende op onze HME-MO 
dagen. Regelmatig verleent hij hier zijn medewerking.  Hij doet 
veel onderzoek naar HME-MO en is ook lid van de Medisch 
Adviesraad van onze vereniging.
In de workshop genetica zal Prof. Wim Wuyts beginnen met 
de uitleg van de erfelijkheidsaspecten bij HME-MO. Er komen 
vragen aan de orde zoals: Hoe ontstaat de mutatie die HME-MO 
veroorzaakt? Hoe zit het met de erfelijkheid naar je kinderen 
enz.? Zijn er mogelijkheden om de erfelijkheid te beïnvloeden? 
Hoe komt het dat bij mij in het bloed geen HME-MO kan wor-
den gevonden terwijl ik wel de uiterlijke kenmerken van HME-
MO heb? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
de genetica bij HME-MO?
Na antwoord op en uitleg over deze algemene vragen over de 
genetica bij HME-MO is er uitgebreid ruimte voor uw vragen.

Workshop 4: HME-MO en werk o.l.v. dhr. Peter Langedijk van 
Kenniscentrum Welder
Welder is een landelijk kenniscentrum (stichting zonder winst-
oogmerk) dat mensen wegwijs en mondig maakt op het terrein 
van gezondheid, arbeid en participatie. Het is hun missie is om 
burgers met een gezondheidsprobleem, chronische ziekte of 
handicap te empoweren, zodat zij beter voorbereid kunnen 
omgaan met hun werkgever, bedrijfsarts, (uitkerings)instantie, 
arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf of verzekeraar.
In deze workshop komen o.a. de volgende vragen aan de orde:
- Wat zeg je over je gezondheid tijdens het werk zoeken en op 
het werk?
- HME-ers die werken hebben soms aanpassingen nodig op het 
werk. Hoe kan je dat regelen?
Waar heeft een werkgever recht op?
- Je kunt ziek worden of geopereerd worden met een revalida-
tietraject. Wat zijn problemen waar je tegen aan loopt (te snel, 
te langzaam re-integreren)? Mocht u zelf een andere vraag over 
HME-MO en werk willen stellen tijdens deze workshop, dan kan 
dat natuurlijk ook.
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Toelichting op het keuzeprogramma voor volwassenen in de middag

Na de lunch staan de workshops voor de volwassenen op het programma. Dit jaar heeft u de keuze uit vijf verschillende work-
shops. 
Per persoon kunt u 2 workshops bijwonen; op het opgaveformulier kunt u uw keuze kenbaar maken. Voor sommige workshops 
geldt een maximum aantal deelnemers om de workshop goed tot zijn recht te laten komen. De volgorde van binnenkomst be-
paalt uw deelname. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.
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Workshop 5: De mesoloog, iets voor u? o.l.v. Saskia Jorg, 
mesoloog D.M. voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor 
Mesologie
Mesologie is een behandelwijze waarin reguliere medische 
kennis op eff ectieve wijze geïntegreerd wordt met kennis uit 
complementaire (aanvullende) geneeswijzen in onderzoek en 
behandeling van vooral chronische aandoeningen of onbe-
grepen gezondheidsklachten. Reguliere geneeskunde, de 
Ayur Veda, Chinese geneeskunde, homeopathie, fytotherapie, 
orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer vormen de 
basis voor de Mesologie.
Mesologie maakt voor iedereen een individueel plaatje over het 
functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vita-
le functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een ‘kaart’ met 
daarop de goede functies en de dysfuncties. Vanuit de dysfunc-
ties wordt gekeken naar hun bijdrage bij het ontstaan van de 
klachten. Hierbij worden zowel alle klachten bij elkaar gebracht, 
als de (ziekte) geschiedenis en typologie en gewoonten, etc.
Het gaat de mesologie altijd om de individuele balans. Ieder 
mens is anders, ieder mens is uniek. De kunst is de balans te 
vinden en in je persoonlijke evenwicht te functioneren.
Mevr. Saskia Jorg is voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
Voor Mesologie(NVVM). Zij komt uitleg geven over mesologie 
en wil graag vertellen wat het voor u kan betekenen. Zie ook 
www.mesosmaarn.nl 

Middag:
Ronde 2: 14.15 tot 15.15

Workshop 6: Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? o.l.v. drs. Sonja 
Deden, GZ psychologe OLVG Amsterdam
Zie toelichting bij workshop 1.

Workshop 7: Leve het leven o.l.v. Jan Troost en Theo Hendrikse
Zie toelichting bij workshop 2.

Workshop 8: Erfelijkheid o.l.v. Prof. dr. W. Wuyts Laboratorium-
hoofd, Centrum medische genetica, Universiteit Antwerpen/
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
Zie toelichting bij workshop 3.

Workshop 9: HME-MO en werk o.l.v. dhr. Peter Langedijk van 
Kenniscentrum Welder
Zie toelichting bij workshop 4.

Workshop 10: De mesoloog, iets voor u? o.l.v. Saskia Jorg, 
mesoloog D.M. voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor 
Mesologie
Zie toelichting bij workshop 5.
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Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de landelijke HME-MO dag via de 
button op onze website www.hme-mo.nl Daar kunt u aangeven 
met hoeveel personen u komt en uw voorkeur invullen voor de 
workshops die gehouden worden. 
Mocht u om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken 
van de opgave via de website dan kunt u bellen met het secreta-
riaat 0516 - 451760 of een vraag stellen via info@hme-mo.nl
Aanmelden graag voor 3 juni 2014.

Kosten
De bijdragen voor deelname aan de landelijke dag zijn dit jaar niet verhoogd. Dat betekent:
Volwassenen 12+: € 7.50 voor leden en € 9.00 voor niet leden 
Kinderen 12-: € 2.50 voor leden en € 4.00 voor niet leden
De verschuldigde deelnemersbijdrage voor 3 juni 2014 overmaken naar:
rekeningnummer NL85RABO0155774123 t.n.v. HME-MO Vereniging te Oldeberkoop o.v.v. HME-MO dag en uw naam en adres.
Let op! Bij annulering binnen 14 dagen voor de HME-MO dag vindt geen restitutie plaats!

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

Wij hopen u te mogen begroeten op deze landelijke HME-MO dag op 14 juni 2014.

Vergoeding lidmaatschap
Diverse zorgverzekeraars hebben ook 

dit jaar weer een vergoeding van lidmaat-
schapskosten van patiëntenverenigingen 

opgenomen in de aanvullende verzekering. De 
vergoeding varieert per verzekeraar; de één be-
taalt het volledige lidmaatschap terug, de ander 
een deel hiervan of niets.
Meer info kunt u vinden op www.iederin.nl of op  
www.npcf.nl.
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Colofon
Lid of donateur worden
U kunt lid worden als u zelf HME-MO hebt of een eerste- of 
tweedelijns verwant bent of op een andere manier een relatie 
hebt met iemand met HME-MO. Het lidmaatschap bedraagt 
minimaal 25 euro per jaar.
Iedereen die onze vereniging op een andere manier wil steu-
nen, kan donateur worden voor een zelf te bepalen bedrag. 
Donateurs die meer dan 20 euro per jaar doneren krijgen ook 
twee maal per jaar de HME-MO Newsfl ash toegezonden.
Aanmelden kan via onze website www.hme-mo.nl of via het 
aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij ons secretariaat. Als 
dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis de informatie-dvd 
over HME-MO.
Mutaties
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om wijzigingen in 
uw adres- of bankgegevens of e-mailadres zo spoedig mogelijk 
door te geven aan ons secretariaat. Dit kan bij voorkeur per e-
mail naar info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760.
Betalingsbewijs aanvragen
Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging. Wilt u ten behoeve van uw zorgverzeke-
ring een betalingsbewijs ontvangen? Vraag dit dan aan bij ons 
secretariaat via info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760.
Contributie
De contributie voor de HME-MO Vereniging bedraagt minimaal 
25 euro per jaar. Bij uw aanmelding geeft u aan welk bedrag u 
elk jaar aan contributie wilt betalen. Tevens kunt u ons machti-
gen om de contributie door middel van automatische incasso 
te innen. Indien u ons daarvoor niet heeft gemachtigd, dan 
ontvangt u van ons een factuur. 
Giften
De HME-MO Vereniging is fi nancieel afhankelijk van de contri-
buties en donaties en subsidies. Iedere fi nanciële bijdrage in 
de vorm van een gift is dan ook van harte welkom. Dit stelt ons 
in staat om meer te doen t.b.v. de HME-MO patiënten. Als u 
overweegt om ons te verblijden met een gift is het goed te we-
ten dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. 
Bij het overmaken graag aangeven welk doel u wilt steunen: 
Kinderactiviteiten, voorlichting of onderzoek.
Landelijk centrum voor HME-MO
Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam is door 
de zorgverzekeraars erkend als het landelijk behandel- en ken-
niscentrum voor HME-MO.
In het OLVG zijn meer dan 500 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, 
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