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Van de redactie
Jongeren met HME-MO, die kunnen zeker niet zoveel? Nou, dat valt reuze mee, 
bleek op de (ook letterlijk) spetterende jongerendag van zaterdag 25 oktober 
in Dutch Waterdreams. Het was een spannende en uitdagende dag (raften 
blijkt toch niet zo simpel), en ze hebben een boel lol gehad. Eén van hen is bo-
vendien een aantal maanden in Nepal geweest om vrijwilligerswerk te doen. 
Verderop kunt u zijn belevenissen lezen.
Ook bij de kinderdag in Toverland is er volop genoten van alles wat er te doen 
was, en van het mooie weer. Een grote groep kinderen en ouders heeft zich 
daar prima vermaakt en ondertussen veel ervaringen uitgewisseld. 
Al wat verder weggezakt in het geheugen is de jaarlijkse HME-MO dag die dit 
jaar, ondanks dat er wat minder bezoekers waren, ook weer zeer geslaagd te 
noemen was. De ingevulde evaluatieformulieren gaven een positief beeld en 
het ‘rapportcijfer’ 8. Daar zijn wij best tevreden mee. Wilt u weten wat u gemist 

heeft, of bent u wat details vergeten: in dit nummer zijn alle verslagen te 
vinden. En natuurlijk ook die van de jongerendag en de kinderdag.

Herinnert u zich trouwens nog de oproep van Jolanda Broos die het idee 
had opgevat om de 4daagse van Nijmegen te gaan lopen als sponsorloop 

voor de vereniging? Haar verhaal, èn het prachtige eindbedrag wat dat heeft 
opgeleverd, kunt u in dit blad lezen.
Een andere grote activiteit dit jaar is onze ledenraadpleging. Wat vind ú van de 
vereniging? Wat doen we goed, wat mist u? Hopelijk heeft u gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid, zodat we alles wat we organiseren nog beter op uw 
behoeften af kunnen stemmen. We hopen aan het eind van het jaar de eerste 
resultaten bekend te kunnen maken.
Voor u wat minder zichtbaar, maar op dit moment wel belangrijk is wat er 
speelt op het gebied van het aanwijzen van expertisecentra. Dit zijn ziekenhui-
zen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van een bepaalde aandoening. 
Minister Schippers heeft aan de NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire 
medische centra) en de VSOP, waar wij lid van zijn, de opdracht gegeven om 
een offi  ciële lijst te maken van welke ziekenhuizen waarin gespecialiseerd zijn. 
Het bestuur heeft een vragenlijst hierover ingevuld. Uiteraard zijn zij hierbij 
uitgegaan van de afspraken die met het OLVG en de verzekeraars gemaakt zijn.
Wat wel zichtbaar is, is onze facebookpagina. Nou ja, pagina; eigenlijk zijn het 
natuurlijk drie besloten groepen. We merken dat steeds meer mensen (jong 
en wat ouder) hier actief zijn en dat is erg leuk. En er kunnen natuurlijk nog 
steeds mensen bij…
Voor de rest in deze Newsfl ash natuurlijk de bekende rubrieken (nieuws van 
het bestuur, vragen en antwoorden, enz.) en niet te vergeten de Kidsfl ash met 
deze keer het ‘Geef de pen door’ verhaal van Jasmijn.

We wensen u veel plezier bij het lezen! (En mocht u nou denken: ‘ik heb nog 
een goed idee’ of ‘mijn verhaal mag er ook wel in’… geef dat dan door op 
info@hme-mo.nl)

De redactie
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Inhoud

Het kan niemand zijn ontgaan. Het einde van het jaar nadert 
met rasse schreden; de laatste herfstbladeren vallen, peperno-
ten liggen weer volop in de winkel en winkelstraten zijn alweer 
uitbundig voorzien van kerstversieringen. Bij het naderen van 
de jaarwisseling hoort ook steevast een moment van refl ectie. 
Waar maakten we ons afgelopen jaar druk om?
 
Wie in deze mijmerige stemming verkeert, kan best wat vastig-
heid gebruiken en de niet meer weg te denken lijstjes geven 
daar kennelijk aanknopingspunten voor. Sterker nog, tegen het 
einde van het jaar draait het in vrijwel alle media om lijstjes: 
lijstjes van boeken, fi lms, muziek, spraakmakende nieuwsfeiten, 
politici, de tofste feestjes, etc. Er is inmiddels bijna geen onder-
werp meer dat nièt ten slachtoff er is gevallen aan lijstjes. 

Dat die lijstjes worden gemaakt is één ding; dat ze zo nodig 
moeten worden gedeeld is al minder. Ergerlijk zijn de lijstjes die 
zijn verworden tot commerciële instrumenten, bedoeld om, 
bijvoorbeeld, meer boeken te verkopen. Zet een boek op num-
mer één, terwijl het nog niet per se goed wordt verkocht, en de 
kans is groot dat veel mensen het gaan kopen. Want we willen 
natuurlijk wel lezen wat anderen ook hebben gelezen. 

Het wordt pas echt zorglijk als lijstjes van uitkomst tot doel 
worden verheven. Denk aan lijstjes met aantallen uitgeschre-
ven bekeuringen van het afgelopen jaar. Leuk om achteraf te 
weten, maar om vervolgens die aantallen op te nemen in een 
prestatiecontract - gij zult komend jaar een x-aantal boetes 
uitschrijven voor te hard rijden - is weer een heel ander verhaal. 
Het is inmiddels zo ver gekomen dat op basis van lijstjes ge-
automatiseerd boetes zijn opgelegd. Zo heeft het gerechtshof 
in Leeuwarden eerder dit jaar een boete vernietigd die geheel 

geautomatiseerd was uitgevaardigd. Degene die de boete had 
gekregen, voor het niet verzekeren van zijn auto, hoeft deze 
niet te betalen omdat er geen ‘bevoegde ambtenaar’ aan te pas 
is gekomen. Dat dan weer wel, maar hoe lang nog?

Binnen de zorg zijn lijstjes, en daaruit voorvloeiende targets en 
evaluaties, de gewoonste zaak van de wereld geworden. Van 
echt elke verrichting wordt gemeten hoeveel tijd er voor nodig 
is, waaruit vervolgens normen worden bepaald waar je het 
dan als verzorger en patiënt mee moet doen. De spreadsheet 
bepaalt de agenda en niet andersom.

De lijstjes zijn verworden tot instrumenten van zgn. domein-
neutrale managers (weten alles over managen maar niets over 
de inhoud) die ervoor moeten zorgen dat instellingen ‘goed 
bezig zijn’, winsten boeken en ‘marktleider’ worden of blijven. 
Zij moeten er vooral voor zorgen dat de kosten van instellingen 
transparant en beheersbaar zijn. Lijstjes zijn belangrijker voor 
het presteren van de zorgverleners dan de wensen van hun 
cliënten. Als die bijvoorbeeld goede zorg of gewoon lekker 
eten en gezelligheid willen, dan moet dat bepalend zijn voor de 
dienstverlening en niet of de lijstjes wel op orde zijn. 

Nog in 1998 schreef de Raad voor de Gezondheidzorg dat 
(vraaggerichte) zorg een gezamenlijke inspanning is van patiënt 
en hulpverlener, die erin resulteert dat de patiënt de hulp ont-
vangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen 
en tevens voldoet aan professionele standaarden. De huidige 
praktijk voldoet daar niet aan, met dank aan de lijstjescultuur.

Frans Schelbergen
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Nieuws van het bestuur

Ledenaantal
Aan het begin van deze rubriek gelijk maar een erg positief be-
richt: er hebben zich weer een aantal nieuwe leden aangemeld! 
Inmiddels zijn er 247 leden geregistreerd, dus we gaan op naar 
de 250… Daarnaast zijn er ook nog 23 vaste donateurs.
En als we bedenken dat er per adres vaak meerdere mensen 
met HME-MO zijn, dan betekent dat dat een groot deel van de 
HME-MO populatie lid is van onze vereniging. We zijn natuurlijk 
heel blij dat er zoveel mensen belang hechten aan alles wat de 
vereniging doet.

Financiën
De subsidieaanvraag bij FondsPGO voor 2015 is de deur uit en 
in goede orde ontvangen. We verwachten dat deze gewoon 
goedgekeurd gaat worden omdat die aan alle eisen voldoet. 
Doordat we met vrijwilligers werken hebben we gelukkig geen 
financiële problemen. Voor onze vereniging is de subsidie, 
samen met de contributies en vaste donaties, toereikend.

Folder
Onze drieluikfolder was na de laatste uitgave weer aan een her-
ziening toe. Dus hebben bestuur en de MAR-leden zich gebo-
gen over de inhoud en hier en daar wat aangepast. We hebben 
ook gekeken naar de mogelijkheden voor een andere vormge-
ving en zijn uiteindelijk beland bij een vierluikfolder. Hij bevat 
wat meer informatie dan de oude folder en heeft een nieuwe 
uitstraling gekregen. Het ‘HME-MO blauw’ voert de boventoon 
en volgens ons ziet het er zo mooi uit. Bij deze Newsflash treft u 
een exemplaar aan zodat u kunt beoordelen of ons streven om 
een frisse, eigentijdse folder uit te geven gelukt is.

Nieuw MAR-lid
Sinds september jl. is er een nieuw lid bij de Medisch Advies 
Raad. Dat is de heer Prof. dr. R.J.E.M. (Rob) Smeets. Sommige 
van u kennen hem waarschijnlijk wel, want hij heeft meerdere 
malen een bijdrage geleverd aan onze landelijke HME-MO dag. 
Rob is hoogleraar revalidatiegeneeskunde en verbonden aan 
het UMC Maastricht en het Kenniscentrum Adelante Hoens-
broek. Wij zijn erg blij dat Rob deel uitmaakt van onze MAR en 
hopen zo nog meer gebruik te kunnen maken van zijn deskun-
digheid.

Factsheet
Eén van onze leden, Jeanette Rietberg, heeft het initiatief 
genomen om een factsheet te ontwikkelen over HME-MO t.b.v. 
de leerkrachten in het basisonderwijs. Zij liep er tegen aan dat 
het best moeilijk is om aan leerkrachten goed uit te leggen 
waar het om gaat bij kinderen met HME-MO. De opzet van 
Jeanette is door de kerngroep (jeugdcommissie) en het bestuur 
verder aangevuld, ook vanuit eigen ervaringen. Er is natuurlijk 
een (mooie nieuwe) folder over HME-MO, maar die is wat meer 
algemeen gesteld. In een factsheet wordt niet alleen informa-
tie gegeven over de aandoening, maar ook over de concrete 
gevolgen daarvan voor het kind en de leerkracht. Er worden 

punten in beschreven waar kinderen tegenaan lopen, met daar-
bij het advies voor de leerkracht hoe te reageren of te handelen. 
Hiermee kunt u het gesprek aangaan met de leerkracht van uw 
kind en de leerkracht heeft gelijk een handig ‘naslagwerk’ voor 
in het dossier van de leerling. De tekst van deze factsheet vindt 
u in het besloten deel voor leden op de website. Als bestuur 
vinden we het een grote aanwinst voor onze publicaties. 
Jeanette, heel erg bedankt voor de tijd en het werk dat je hierin 
gestoken hebt!

DVD
In 2009 konden we dankzij een gift een eerste uitgave laten 
maken van een dvd met daarop alle mogelijke informatie over 
HME-MO. Hiervan zijn al een paar herdrukken geweest en het 
afgelopen jaar is besloten om ook hiervan de tekst weer eens 
grondig door te nemen om te kijken of het allemaal nog vol-
doende ‘up to date’ is. Dat betekent heel veel werk, want de dvd 
heeft toch zo al 109 pagina’s aan tekst… Het bestuur is druk 
doende, maar het is niet de verwachting dat het dit jaar nog 
afgerond kan worden. 

NOV
Onze voorzitter Jan de Lange heeft meegewerkt aan een inter-
view voor het blad van de NOV, Zorg voor Beweging. Het ging 
over hoe je je als patiënt het beste kunt voorbereiden op een 
bezoek aan een arts. In dat gesprek werden een aantal punten 
genoemd die ook terug te vinden zijn in de folder ‘Wat vraag ik 
aan mijn arts’ die te vinden is op de website van het NPCF. 

Ledenraadpleging
Eind augustus hebben al onze leden een mail gekregen met 
daarin het verzoek om de vragenlijst van de ledenraadpleging 
in te vullen. Wij waren namelijk erg benieuwd hoe u over de 
vereniging en het functioneren daarvan denkt. Gelukkig heeft 
een groot aantal van u daar gebruik van gemaakt. Omdat de 
sluitingstermijn voor het invullen pas net verstreken is, zult u 
nog even geduld moeten hebben voor wat betreft de uitkom-
sten van deze enquête.

Sponsorloop ‘Kilometers 
voor knobbels’
Het was op Facebook en Twitter niet te missen deze zomer: 
een aantal mensen heeft zich letterlijk in het zweet gewerkt 
om geld in te zamelen voor onderzoek naar HME-MO. Deze 
drie kanjers hebben tijdens de Nijmeegse 4daagse vier dagen 
lang 40 kilometer gelopen en daarmee een prachtig bedrag 
opgehaald. Uiteraard zijn we als vereniging meer dan blij met 
zo’n initiatief en we willen deze dames dan ook heel hartelijke 
bedanken voor hun enorme inspanningen! Verderop leest u 
hoe zij het ervaren hebben.
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Expertisecentra
Sinds vorig jaar hebben we in Nederland een ‘Nationaal Plan 
Zeldzame Ziekten’. Op 14 november heeft minister Schippers 
dat aangeboden aan de Tweede Kamer. Eén van de belang-
rijkste taken die daaruit voortkomt is het ontwikkelen van een 
netwerk van expertisecentra voor alle zeldzame aandoeningen. 
Ook belangrijk voor HME-MO dus, want onze aandoening is 
nu eenmaal ook zeer zeldzaam. Aan het NFU (Nederlandse 
Federatie van Universitair medische centra) is samen met de 
koepel van zeldzame ziekten, de VSOP (zijn wij ook lid van), de 
opdracht gegeven dit netwerk te realiseren. Dat betekent dat er 
de afgelopen tijd een inventarisatie is gemaakt bij in eerste in-
stantie de UMC’s (Universitair Medische Centra) welk ziekenhuis 
voor welke aandoening het expertisecentrum is of wil zijn. Maar 
ook de patiëntenorganisaties worden betrokken. De volgende 
stap (en die is nu bezig), is dat voor elke aandoening er zowel 
een vragenlijst naar het betreff ende ziekenhuis (of soms meer-
dere ziekenhuizen), als naar de betreff ende patiëntenorganisa-
tie gaat. Volgend voorjaar komen ook andere ziekenhuizen aan 
de beurt, op dezelfde manier. Wanneer de vragenlijsten binnen 
zijn, wordt er door een onafhankelijke commissie gekeken naar 
wat er uit die lijsten naar voren komt. Mocht het zo zijn dat bij 
een bepaald ziekenhuis het ziekenhuis zelf een totaal andere 
mening heeft dan de betreff ende patiëntenorganisatie, dan 
wordt dit ziekenhuis niet erkend als expertisecentrum. 
Dit hele proces vraagt ook veel tijd van het bestuur, omdat er 
vergaderingen bijgewoond en hele uitgebreide vragenlijsten 
ingevuld moeten worden.
Als HME-MO vereniging hebben we in 2010 in samenspraak 
met de zorgverzekeraar gekozen voor een concentratie van 
zorg en kennis in het OLVG in Amsterdam. Dat betekent voor dit 
proces van erkenning van expertisecentra, dat we als vereni-
ging in het komend voorjaar een vragenlijst voor het OLVG (een 
topklinisch ziekenhuis) in moeten vullen. Het is een ingewik-
kelde materie, maar we proberen u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden.

Activiteiten
Ook het afgelopen half jaar zijn er weer veel activiteiten 
geweest. Natuurlijk onze landelijke HME-MO dag op 14 juni jl. 
In deze Newsfl ash kunt u uitgebreid alle verslagen van deze 
geslaagde dag lezen. De kinderdag in Toverland was weer een 
succes met totaal 84 kleine en grote mensen. Bij de jongeren-
dag in Dutch Waterdreams waren er weliswaar een stuk minder 
deelnemers maar het plezier met het water was er daarom 
niet minder om. Van deze dagen kunt u ook verslagen in deze 
Newsfl ash vinden.
Dan waren er natuurlijk nog de regioavonden in de week van 
de Chronisch Zieken op 11 of 12 november jl. Ze werden deze 
keer gehouden in 3 regio’s: Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. 
In de verslagen hiervan leest u hoe deze prima avonden zijn 
verlopen.
Op de sociale media en onze website vinden ook veel activitei-
ten plaats. Veel mensen vinden elkaar daar voor het uitwisselen 
van ervaringen of gewoon voor een luisterend oor. Deze lotge-
notencontacten zijn en blijven een zeer belangrijk onderdeel 
van onze patiëntenvereniging.

Het bestuur:
Wim van Dijke 
Jan de Lange 
Marion Post
Anja Posthuma

Zorgwijzer

Vergoeding lidmaatschap patiëntenverenigingen
Lid worden van een patiëntenvereniging kan vele voordelen met zich meebrengen. Zo kan een patiëntenvereniging 
de belangen van mensen met een bepaalde aandoening behartigen, bijvoorbeeld bij bedrijven, overheden en zorg-
verzekeraars. Verder kunnen leden onderling via forums en netwerken contact zoeken of informatie uitwisselen.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben een aantal zorgverzekeraars de voorwaarde dat de patiënten-
vereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, het landelijk platform GGZ of Ieder(in). Voor meer informatie zie de 
website: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen



Giften 

5

Giften
De afgelopen periode werden we weer verrast met een aantal 
giften.
Wouter en Celeste Eijkman zijn in juli van dit jaar getrouwd en 
besloten de opbrengst van de collecte tijdens hun huwelijksvie-
ring te bestemmen voor onderzoek naar HME-MO. Dat leverde 
het mooie bedrag op van € 414,14. Dit bedrag is overgeboekt 
naar het onderzoeksfonds.  
De familie Haasnoot schonk de vereniging € 100,00. 
Ook vanaf deze plek willen de gulle gevers hartelijk bedanken! 

Mocht u ook een financiële bijdrage willen leveren aan het 
werk van de HME-MO Vereniging dan kan dat bijvoorbeeld op 
onderstaande manieren: 

Donaties
U kunt zich opgeven als vaste donateur. Indien u meer dan  
€ 20,- per jaar doneert ontvangt u 2x per jaar de HME-MO 
Newsflash.
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 Vereniging en 
Stichting Onderzoeksfonds een ANBI-status (Alge-
meen 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 of Stichting Onderzoeksfonds 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 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.

Ieder(in): website, meldpunt en Juridisch Steunpunt 
Met vragen en klachten (meldingen) kunt u terecht bij het 
Meldpunt van Ieder(in) of het Juridisch Steunpunt Regelrecht. 
Op de website van Ieder(in) vindt u de pagina ‘Zorg vanaf 2015’ 
(www.iederin.nl/zorgvanaf2015). Op die pagina vindt u actuele 
informatie en verwijzingen naar andere actuele informatiebron-
nen. Vanaf eind september organiseert het programma ‘Zorg 
verandert’ provinciale bijeenkomsten. Meer informatie hierover 
op www.zorgverandert.nl 

Rijksoverheid: www.hoeverandertmijnzorg.nl
Vanaf augustus gaat staatssecretaris Van Rijn alle burgers in Ne-
derland infomeren over deze veranderingen in de zorg. Hij gaat 
dat doen via advertenties in kranten en met spotjes op radio 
en tv. Vanaf 1 september kunt u op de Rijksoverheidswebsite 
‘www.hoe verandert mijn zorg.nl?’ aan de hand van uw huidige 
indicatie nagaan of u wel of niet recht houdt op dezelfde zorg 
en ondersteuning, en zo ja, naar welke nieuwe regeling (en dus 

ook naar welk loket) u overgaat: de Wmo, de Jeugdwet, de Zvw 
of de Wlz/afgeslankte AWBZ. 

Uw gemeente
Veel gemeenten zijn nog bezig met het uitwerken van de rege-
lingen. Gemeenteraden moeten voor 1 november hun nieuwe 
verordeningen voor de Wmo en Jeugwet hebben goedge-
keurd. Pas dan is definitief duidelijk hoe uw gemeente een en 
ander gaat regelen. 

Uw zorgverzekeraar
De zorgverzekeraars gaan per regio één verzekering aanwijzen 
voor het beantwoorden van vragen over AWBZ-zorg die over 
gaat naar de zorgverzekering. 

Veranderingen in de zorg
In de zorg gaat er veel veranderen. Hieronder een overzicht van plaatsen waar u meer informatie kunt vinden. 



Onderzoek

6

Afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch 
Centrum
Momenteel zijn er verschillende onderzoeken aan de orde op 
deze afdeling, onder leiding van prof. dr. Judith Bovée. Binnen-
kort is een nieuwe publicatie te verwachten. Dus we hopen hier 
de volgende keer nieuws over te kunnen melden.

LUMC-onderzoek nieren bij HME-MO
Het plan in het LUMC om onderzoek te doen naar een be-
paalde functie van de nieren bij mensen met HME-MO is verder 
uitgewerkt. De heer Ramzi Khalil, student-onderzoeker met 
zijn supervisor en promotor, de ons bekende Prof. dr. Pancras 
Hogendoorn, lid Raad van Bestuur en decaan van het LUMC, 
is bezig een plan te maken hoe het onderzoek in praktische 
zin uitgewerkt kan worden. Ook is de nefroloog Prof. dr. Ton 
Rabelink van de afdeling Nierziekten inmiddels actief betrokken 
bij de studieopzet. 
We komen hier op terug wanneer de uitvoering van het onder-
zoek duidelijk wordt en wij uw medewerking gaan vragen om 
mee te doen aan dit onderzoek.

Afdeling Orthopaedie van het OLVG
Zoals eerder gemeld lopen hier veel onderzoeken. Publicaties 
zijn er echter nog niet geweest. Maar die zullen zeker verschij-
nen en dan kan er meer gemeld worden.
Het promotie-onderzoek van de orthopedisch chirurg i.o. An-
nemarie Goud krijgt steeds meer vorm. 
We hebben inmiddels de afspraak gemaakt dat zij samen met 
dr. John Ham op onze komende landelijke HME-MO dag op 
zaterdag 6 juni 2015 een inleiding zal houden over haar bevin-
dingen.

DNA-uitslagen onderzoek OLVG/Antwerpen
Nog steeds zijn er wat onduidelijkheden over de DNA-uitslagen 
i.v.m. het onderzoek OLVG/Antwerpen. Het onderzoek is geano-
nimiseerd 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 be-
handeling en wordt niet gedeclareerd aan de zorgverzekeraars. 
En heeft dus ook geen consequenties voor uw eigen bijdrage.
Maar wanneer u wilt kunt u bij de 2 orthopaedisch chirurgen 
om een uitslag vragen wanneer u op spreekuur bent. Er komen 
binnenkort meer uitslagen binnen. Prof. dr. Wim Wuyts in Ant-

werpen onderzoekt de bloedmonsters en dat gaat, vanwege de 
kosten, met 100 monsters tegelijk. Mocht u voorlopig nog niet 
op de polikliniek komen dan kunt u ook eventueel naar dokter 
van der Zwan mailen via zijn secretaresse (s.h.schroederanette@
olvg.nl) voor de uitslag.

Afdeling Vasculaire Geneeskunde van het Academisch 
Medisch Centrum Amsterdam
Onderzoek naar glucosehuishouding, vetstofwisseling en 
vaatfunctie bij HME-MO
Helaas zijn er nog niet genoeg deelnemers gevonden die 
mee willen doen aan het onderzoek. Daarom nog een keer de 
oproep:

Gezocht mannelijke deelnemers met HME-MO 
aan onderzoek in het AMC

De afdeling inwendige Geneeskunde van het AMC start met 
een nieuw onderzoek naar de rol van een suikerlaagje in de 
wand van de bloedvaten. Het zou mogelijk kunnen zijn dat 
mensen met HME-MO een beschadigde opbouw hebben van 
dit suikerlaagje. 
Om dit te onderzoeken wordt gezocht naar: mannelijke 
HME-MO patiënten van 18 tot 40 jaar die niet roken en geen 
bekende suikerziekte hebben.
In totaal wordt u driemaal verwacht in het AMC en u zult een 
tweetal diëten moeten gebruiken zodat onder verschillende 
omstandigheden gekeken kan worden naar stoff en in de urine.
Voor deelname ontvangt u een fi nanciële vergoeding van € 
250,- plus de gemaakte reiskosten.
Lijkt het u wat en valt u in de gezochte categorie mensen dan 
kunt u meer informatie vinden op onze website (hme-mo.nl). 
Daar staat ook hoe u contact kunt opnemen met de onderzoe-
kers.

Als bestuur van de HME-MO Vereniging staan wij achter deze 
oproep omdat dit past in het al eerder verrichte onderzoek op 
de afdeling inwendige geneeskunde van het AMC. Het lijkt ons 
goed dat er steeds gerichter gekeken wordt naar de verschil-
lende aspecten van HME-MO.

Jan de Lange

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.
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Vraagbaak

Naast medische vragen kunnen er ook andersoortige vragen aan de orde komen. Wanneer de antwoorden op zulke vragen 
ook voor anderen interessant zijn, worden ze eveneens in deze rubriek geplaatst. Uw vragen worden voorgelegd aan één van 
de ons bekende deskundigen, zoals leden van onze Medisch Advies Raad. Maar ook aan anderen. De vragen worden in alge-
mene zin beantwoord. Voor specifieke 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. Mijn zoon van 13 jaar heeft HME-MO en zijn rechter been/knie stond erg scheef. Nu heeft de orthopeed daar krammen ingezet 
om het been recht te laten groeien. Zijn been is al mooi recht gegroeid maar de orthopeed vindt dat hij nog even moet wachten 
voor de krammen er uit gaan. Eerst moet zijn been wat naar de andere kant groeien. Klopt dat wel? Ik maak me er zorgen over.
Toch hoeft u zich geen zorgen te maken. De krammen blijven er vast nog even in omdat uw zoon pas 13 jaar oud is en dus nog 5 jaar groei 
te gaan heeft. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat verder in de groei het been toch weer een X-stand gaat krijgen. Enige groei, die lijkt naar 
de buitenzijde te gaan, kan op zich geen kwaad. Maar natuurlijk is goede controle wel nodig.

2. Onze dochter van 9 jaar heeft HME-MO en zit op de basisschool. Maar het is erg lastig om elk jaar opnieuw aan het begin van het 
schooljaar uit te leggen dat zij HME-MO heeft en daar toch wat problemen mee kan krijgen. Zoals afwezigheid vanwege operaties 
of beperkingen in het bewegen of het hebben van pijn. Ik geef dan de folder en probeer verdere uitleg te geven. Maar hoe lossen 
andere ouders dat op?
Wij herkennen uw probleem zeker. Wij horen dit veel meer. Nu is er mogelijk een goede oplossing. Een ouder van een kind met HME-MO 
heeft het initiatief genomen om een opzet te schrijven voor een factsheet met goede informatie voor de leerkrachten op de basisschool. 
Deze opzet is verder uitgewerkt door de kerngroep en het bestuur, ook op basis van eigen ervaring. Het resultaat is dat er nu een prachtige 
factsheet beschikbaar is. Deze kan goed gebruikt worden. Natuurlijk zal deze verder onderbouwd moeten worden door uw eigen uitleg over 
uw dochter. De factsheet is te vinden op het besloten deel van onze website.

3. Helaas lukt het me niet om voor de problemen die ik heb door HME-MO een chronische indicatie te krijgen voor fysiotherapie. 
HME-MO staat niet op de lijst voor deze chronische aandoeningen zegt mijn fysiotherapeut. Weet u een oplossing? Langdurige 
fysiotherapie is wel de enige oplossing voor mijn problemen aldus mijn fysiotherapeut en orthopeed.
Voorheen was het inderdaad wat makkelijker om als patiënt met HME-MO een machtiging te krijgen bij de zorgverzekeraar voor langdu-
rige fysiotherapie. HME-MO staat niet specifiek op deze lijst. Maar u kunt dit aanvragen op grond van het feit dat HME-MO een aangeboren 
skeletafwijking is waardoor er afwijkingen in het bewegingsapparaat met misvormingen ontstaan. De code die daarvoor staat is: code 12 
B1. Dit is de juiste code om bij de zorgverzekeraar deze machtiging te krijgen. Overigens geldt ook hier dat de er pas vergoed wordt vanaf de 
21e behandeling. Vergoeding voor de eerste 20 behandelingen kunnen eventueel geregeld worden door uw aanvullende zorgverzekering. 
Bij kinderen tot 18 wordt dit wel volledig vergoed. 

4. Binnenkort moet mijn dochter van 12 jaar een operatie ondergaan aan haar arm. Die moet recht gezet worden en er wordt een 
externe fixateur geplaatst. Nu zou ik wel contact willen hebben met ouders waarvan een kind deze ingreep al eerder heeft onder-
gaan. Kunt u mij daarbij helpen?
Dat is inderdaad mogelijk. Een sterk punt van een patiëntenvereniging is nu juist het organiseren van het lotgenotencontact onderling. 
Waarbij o.a. het uitwisselen van ervaringen aan de orde kan komen. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om lid worden van de besloten 
e-mailgroep (via HME-Lotgenoten@yahoogroups.com) of lid te worden van de besloten Facebookgroep. Voor wat betreft dat laatste: 
gewoon opzoeken op Facebook en aanmelden. U krijgt dan een vragenlijstje en aan de hand daarvan kijkt de moderator of u toegelaten 
wordt.

Voor deze twee mogelijkheden zijn er dus moderators 
die toezicht houden op deze groep. Zowel qua inhoud 
als ook wie er toegelaten wordt tot deze groepen. U kunt 
ook een oproep plaatsen op het forum in het besloten 
deel van onze website (hme-mo.nl). Tevens kunt u uw 
vraag voorleggen aan onze informatiedesk door een 
mail sturen (info@hme-mo.nl) of te bellen 
(tel. 0516 - 451 760 of 0499 - 479 293). Zij kunnen bemid-
delen in het leggen van lotgenotencontact door iemand 
gericht te benaderen die al met de ingreep te maken 
heeft gehad.

Regelhulp
De website www.regelhulp.nl is totaal vernieuwd.

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor 
iedereen die op zoek is naar zorg en ondersteuning.

Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op 
het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en 
sociale zekerheid. Regelhulp biedt zowel landelijke informatie 
als informatie uit uw eigen gemeente.
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Een luisterend oor
Verslag van regiobijeenkomst noord
Op woensdag 12 november was het weer tijd voor de regiobijeenkomst Regio Noord, en 
net zoals de afgelopen jaren waren wij hiervoor weer te gast bij het Hof van Olderberkoop.
De opkomst was iets lager dan wij gewend zijn in onze regio. De bijeenkomst werd gehou-
den in een gezellig 9 persoonsgroepje. Allemaal al vaker geweest, dus de bedoeling was 
voor iedereen duidelijk.
Na een welkomstwoordje, en een voorstelronde, bespraken we de punten waarvoor 
iedereen was gekomen. Onderwerpen als werk, school en sollicitatie kwamen aan 
de orde. Net als de verschillende ervaringen met de artsen en ziekenhuizen. Fijn is 
het altijd om te merken dat hoewel tijdens de regiobijeenkomst meningen kunnen 
verschillen, er wel voor iedereen een luisterend oor is.
Ook dit jaar werd het weer als fi jn ervaren om ervaringen met elkaar te kunnen 
delen, zelf te kunnen zeggen en vragen wat je wilt, en hier dan direct, in select 
gezelschap ook een antwoord op te krijgen.
Al met al dus een positieve regiobijeenkomst, met enthousiaste en meelevende 
deelnemers.
Op naar volgend jaar!

Tanja Eisinga

Op dinsdag 11 november was de regiobijeenkomst Zuid in een 
gezellige ruimte achterin Cafe Rene in Nuenen. Het was voor 
mij de eerste keer dat ik er naar toe ging. We waren met 11 
lotgenoten, best een leuk aantal.
Allereerst hebben we ons allemaal voorgesteld en iets over ons 
zelf verteld.
Daarna werd er in het algemeen gepraat over allerlei proble-
men waar lotgenoten mee te maken krijgen in het dagelijks 
leven, in het ziekenhuis en op school en over evt. oplossingen 
daarvoor.
Later ontstonden er een paar groepjes waarin allerlei onderwer-
pen die te maken hebben met HME-MO besproken werden.
Het was erg leuk dat er nog 2 andere jonge meiden waren om-
dat we samen konden praten over dingen waar we op school 
tegen aanlopen en hoe we dat oplossen. Ik 
vond het een gezellige, leuke en leerzame 
avond en vond het fi jn om met lotgeno-
ten te praten die begrijpen wat ik voel en 
dezelfde problemen tegen komen in het 
dagelijkse leven.

Ankie Broos

Op dinsdag 11 november kwamen er 11 mensen naar de regio-
bijeenkomst in Nuenen.
Om te beginnen een voorstelrondje, waarbij opviel dat de 
jongste deelneemster 14 jaar en de oudste 63 was. Het was leuk 
om te horen wat de 3 jongste deelneemsters voor opleiding 
deden of gaan doen. Het werd ook weer duidelijk dat iedereen 
die HME-MO heeft, dit toch op zijn eigen manier beleeft. Daarna 
werden er meer HME-MO gerelateerde onderwerpen bespro-
ken zoals het verwijderen van het kuitbeenkopje, en wat te 
doen als je veel mist op school. Rond 22.00 uur werd de avond 
afgerond. We hebben met elkaar nog een glaasje gedronken 
voordat we huiswaarts gingen. Het was weer een leuke en 
informele avond.

Janette van den Berk

Herkenbare problemen en veel gezelligheid
Twee verslagen van de regiobijeenkomst zuid

Na een welkomstwoordje, en een voorstelronde, bespraken we de punten waarvoor 
iedereen was gekomen. Onderwerpen als werk, school en sollicitatie kwamen aan 
de orde. Net als de verschillende ervaringen met de artsen en ziekenhuizen. Fijn is 
het altijd om te merken dat hoewel tijdens de regiobijeenkomst meningen kunnen 

Herkenbare problemen en veel gezelligheid

tegen aanlopen en hoe we dat oplossen. Ik 
vond het een gezellige, leuke en leerzame 

ten te praten die begrijpen wat ik voel en 
dezelfde problemen tegen komen in het 

Janette van den Berk
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Veel praktische tips tijdens de regiobijeenkomst in Almere

Voor het eerst was ik aanwezig bij een regiobijeenkomst. 
Hoewel Almere voor mij niet echt dichtbij is, speelt HME-MO 
inmiddels in het leven van 2 van mijn drie kinderen en dus ook 
in het mijne een dusdanige rol, dat ik het de moeite vond om 
er ’s avonds voor in de auto te stappen en twee keer 5 kwartier 
te rijden. 
We waren met zijn vieren, want drie anderen die samen uit 
Amsterdam zouden komen, kwamen helaas niet. Dat maakte de 
avond voor mij niet minder waardevol. We zaten in een gezellig 
café op een mooie plek in de oude haven van Almere. Binnen 
wisselden we, onder het genot van thee en taart, ervaringen, 
tips en informatie uit.

Voorzieningen
De andere drie hebben al heel wat meer meegemaakt op 
gebied van HME-MO dan ik. Er is veel te leren van de kennis en 
ervaringen van anderen. Met mijn dochter zijn we nu aan het 
kijken naar middelbare scholen en ik kreeg alvast wat tips. Met 
geld van het UWV of van de school kun je een extra boeken-
pakket aanschaff en, zodat het kind niet hoeft te zeulen met 
zware boekentassen. Een extra kluisje, liefst twee naast elkaar, 
is dan heel handig. Als het lopen niet gaat of extra moeite kost, 
kun je de sleutel van de lift vragen (als de school die heeft). 
Ik heb inmiddels gemerkt en ook van anderen gehoord dat 
bewegen voor mensen met HME-MO vaak extra vermoeiend is. 
Alles wat kan helpen om minder moe te worden is dus welkom. 
Zo hoorde ik ook dat het zelfs mogelijk is om via het UWV een 
elektrische fi ets te krijgen. Tevens is het belangrijk om de school 
goed in te lichten en op te komen voor de belangen van je 
kind.
Thuis heb ik nog diezelfde week de site van het UWV bekeken. 
Na wat zoeken, vond ik de volgende link: http://www.uwv.nl/
particulieren/voorzieningen/voorzieningen-onderwijs/index.
aspx Het zag er overzichtelijk uit. Fijn om het bestaan hiervan te 
weten. 

Ervaringen
Behalve praktische 
tips zijn er ook ervarin-
gen uitgewisseld o.a. 
over heftige operaties 
aan de schouder, 
operaties die minder 
ingrijpend waren dan 
voorspeld of juist 
veel ingrijpender. 
Wat voor iedereen 
belangrijk bleek, is 
goede pijnbestrij-
ding na de opera-
tie. Tevens zijn de 
ervaringen met 
dagopnames niet altijd even positief. Ik 
was verbaasd te horen dat ook nadat je uitgegroeid bent, bot-
ten die weggehaald zijn alsnog kunnen terug groeien. 
Ik was benieuwd met welke woorden de anderen uitleggen 
wat HME-MO is. Het woord botaandoening is een beter woord 
dan het woord botziekte dat ik meestal gebruik als ik in het kort 
wil vertellen wat mijn kinderen hebben. Ik kreeg nog de tip om 
op offi  ciële papieren (bijv. verzekerings- of hypotheekformulie-
ren) te schrijven: botknobbels i.p.v. de offi  ciële naam HME-MO 
te gebruiken. Een onbekende en zeldzame ziekte doet al snel 
de alarmbellen rinkelen. Botknobbels klinkt onschuldiger. 
Bij het weggaan kregen we van Marion vast een paar exempla-
ren van de nieuwe folder mee. 

Myriam Mousset

PS:
Mijn man kan door HME-MO zijn linker-
hand niet naar het toetsenbord draaien, 

zonder dat zijn elleboog om-
hoog komt. Nu typt hij links 
alleen met de zijkant van zijn 
wijsvinger. Via zijn werk heeft 
hij een aangepast toetsen-
bord kunnen kopen. Een fi jn toetsenbord voor als je 
veel teksten moet typen, maar bij het programmeren 
niet handig, omdat je daarvoor veel symbolen nodig 
hebt. Hij gebruikt het daarom niet meer. Als iemand 
geïnteresseerd is, kan hij dit toetsenbord van hem 
overnemen. U kunt reageren via info@hme-mo.nl.
http://www.yogitype.com/en/shop/yogitype-with-
carry-bag-detail

De Pijn-Toolkit
Bij chronische pijnklachten is een oorzaak niet altijd 

te benoemen en toch wilt u uw klachten natuurlijk 
zoveel mogelijk beperken, maar dat is makkelijker gezegd 

dan gedaan.
Er is nu een Pijn-Toolkit die u tools geeft voor zelfmanagement 

van uw pijn. Het boekje bevat duidelijke informatie, handige tips 
en suggesties om u te helpen omgaan met uw pijnklachten.
De inhoud van dit boekje moet niet gezien worden als de defi ni-
tieve waarheid over zelfmanagement bij pijnklachten, maar als 
een handige leidraad om u op weg te helpen.
De Pijn-Toolkit is te vinden op de website www.change-pain.nl 
en u kunt de Toolkit downloaden als PDF-document.
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Vierdaagse

Mijn wens om ooit eens de Nijmeegse 4daagse te 
lopen is dit jaar in vervulling gegaan, en hoe.
Een jaar geleden kwamen de eerste ideeën op 
tafel en daarna is het heel snel uitgegroeid tot een 
gigantische sponsorwervingsactie!
Het is een enorm druk jaar geweest waarin bijna 
alle vrije tijd is gestoken in trainen, sponsorwerving, 
promotiemateriaal maken etc., etc.
Maar Nelly Jacobs, Jolanda Loock en ik hebben het 
als een geweldige tijd ervaren die we nooit had-
den willen missen en die we ook nooit meer zullen 
vergeten. Wat hebben we veel geleerd, gelachen en 
zelfs gehuild.

Op 4daagse camping Ewijk 
(www.4daagsecampingewijk.nl) waar we verbleven 

tijdens de 4daagse, werden we met open armen ontvangen en verzorgd door de eige-
naren Geert en Ingrid Jacobs. En in de loop van de dagen werd het contact met andere 
campinggasten ook steeds hechter.
Onze meiden Ankie Broos en Esther Loock waren onmisbaar! Elke ochtend stonden ze 
voor dag en dauw op om ons een knuff el te geven en uit te zwaaien. Als we laat in de 
middag weer op de camping aan kwamen, waren zij het die voor ons een heerlijke 
maaltijd gemaakt hadden waarvan we weer op krachten kwamen.

Maar ook de fysiotherapeut die ’s avonds onze pijnlijke benen en voeten masseerde 
en met raad en daad voor ons klaar stond en de mensen van het rode kruis die elke 
avond onze blaren prikten waren geweldig.
Het lopen was zwaar door de extreme weersomstandigheden, maar de ervaring 
om mee te lopen was zo gigantisch mooi. We waren een echt team: we hebben 
genoten, gezongen en gelachen en waren er voor elkaar tijdens moeilijke momenten en 
sleepten elkaar er steeds weer doorheen. Nelly was degene die nergens last van had en 
werd als vanzelf onze rots in de branding!

Samen met alle sponsoren hebben we uiteindelijk het geweldige bedrag van € 4090,00 
bij elkaar gekregen! Een mooie bijkomstigheid is dat het zelfs is gelukt om in de top10 
te eindigen. Van de 409 sponsorlopers stonden wij op de 9e plaats qua hoogte van het 
sponsorbedrag, ongelofelijk!

Ons doel is meer dan bereikt. Er is een geweldig geldbedrag bij elkaar 
gesponsord. We hebben een ervaring opgedaan die niet uit te leggen is, 
zo mooi, die kun je alleen maar ervaren!
Stiekem zijn we dan ook best wel trots, maar toch willen we via deze weg 
nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd om deze 
sponsoractie tot zo’n groot succes te maken. Want eerlijk is eerlijk, zonder 
alle sponsoren, maar ook iedereen die ons voor en tijdens de 4 zinderend 
hete dagen heeft aangemoedigd langs de route, via facebook, app of op 
welke wijze dan ook, was het nooit zo’n succes geworden!!!

Jolanda Broos.

Over spierpijn, blaren en saamhorigheid…
Sponsorloop ‘kilometers voor knobbels’ tijdens de Nijmeegse 4daagse

(www.4daagsecampingewijk.nl) waar we verbleven 
tijdens de 4daagse, werden we met open armen ontvangen en verzorgd door de eige-
naren Geert en Ingrid Jacobs. En in de loop van de dagen werd het contact met andere 

Onze meiden Ankie Broos en Esther Loock waren onmisbaar! Elke ochtend stonden ze 
voor dag en dauw op om ons een knuff el te geven en uit te zwaaien. Als we laat in de 

genoten, gezongen en gelachen en waren er voor elkaar tijdens moeilijke momenten en 

Mijn wens om ooit eens de Nijmeegse 4daagse te 
lopen is dit jaar in vervulling gegaan, en hoe.
Een jaar geleden kwamen de eerste ideeën op 
tafel en daarna is het heel snel uitgegroeid tot een 
gigantische sponsorwervingsactie!
Het is een enorm druk jaar geweest waarin bijna 
alle vrije tijd is gestoken in trainen, sponsorwerving, 
promotiemateriaal maken etc., etc.
Maar Nelly Jacobs, Jolanda Loock en ik hebben het 
als een geweldige tijd ervaren die we nooit had-
den willen missen en die we ook nooit meer zullen 
vergeten. Wat hebben we veel geleerd, gelachen en 
zelfs gehuild.

Op 4daagse camping Ewijk 
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Geef de pen door aan: Jasmijn Huybregts
Hoe oud ben je en waar woon je? 

Ik ben 15 jaar en ik woon in Tilburg.
 

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

Ik heb zelf HME-MO.

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 
Ja, ze weten dat ik wel iets heb en niet alles kan. Ik heb het uitgelegd met een presentatie.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Niet leuk, want daardoor kan ik niet goed meedoen met bijvoorbeeld gym.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben? 
Zeg tegen je klasgenoten dat je het hebt. Ze zullen het nooit helemaal begrijpen, maar het werkt wel!

Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik zit nu op het Beatrix College in Tilburg, mijn vervolgopleiding wordt onderwijsassistent en daarna wil ik doorstro-
men naar de lerarenopleiding. 

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Biologie vind ik erg leuk, aardrijkskunde vind ik lastiger. 

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja, meestal wel.
 
Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO? 
Mijn hobby’s zijn trommelen, keyboard en gitaar spelen. Binnenkort wil ik wel een sport gaan doen. Helaas kan ik 
niet voetballen door de HME-MO.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s? 
Geer & Goor vind ik erg leuk om te kijken.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst? 
 Michael Jackson is mijn favoriete zanger.

Heb je (huis)dieren? 
Ja, ik heb 3 honden, een hamster, een konijn en ik had luipaardgekko’s.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker? 
Ik eet graag spinazie, zuurkool vind ik niet zo lekker.

Aan wie geef je de pen door?
Ik geef de pen door aan Daniël Widera.
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Superdag!

Beste allemaal, het was een superdag in Toverland.
Ik ben voor het eerst met de HME-MO kinderdag mee geweest met mijn 
broertje en mijn zus. En we hebben ons super vermaakt!
We hadden super lekkere frietjes 
en lekker drinken.
Bij de attracties stonden niet hele 
grote rijen en je had altijd wel iets 
te doen.
Dankjewel voor alles!
Groetjes van Kas.

Veel plezier in Toverland
Zaterdag 4 oktober stond bij een heleboel 
gezinnen met kinderen met HME-MO al 
een hele ti jd gereserveerd. Op die dag was 
de kinderdag in Toverland gepland en daar 
wilden ze natuurlijk bij zijn! Vol verwach-
ti ng arriveerden 84 kleine en grote men-
sen ’s morgens bij de ingang, een aantal 
al ruim voor 10 uur. Dat ze nog even 
moesten wachten was geen probleem, 
want het was heerlijk weer.
Bij binnenkomst kregen we zo’n pols-
bandje en werden vervolgens welkom 
geheten met een heerlijk kopje koffi  e/
thee/fris en allerlei lekkers daarbij.
Ouders waren gelijk al druk in 

gesprek, maar de kinderen stonden te po-
pelen om het park in te gaan. Dus al snel was ‘ons’ terras 

verlaten en was iedereen in het park te vinden. Door het mooie 
weer waren we beslist niet de enigen in het park, maar toch viel 
het met de wachtrijen reuze mee. Al lopend door het park kwam 
je overal kinderen met een polsbandje tegen die het prima naar 
hun zin hadden.
Bij de lunch kwamen we weer samen. Er waren lekkere frietjes 
en snacks en er werd gezellig verder kennis gemaakt dan wel bij 
gekletst met anderen. Maar ook nu was de jeugd alweer snel 
verdwenen. Ondertussen bleef een aantal ouders nog rusti g even 
praten. Sommige kinderen gingen gezellig samen op stap.

Bij de afsluitende borrel bleek dat bijna iedereen wel 
een keer nat was geworden. Dat kwam niet door 

regen, maar door de ‘boomstammetjes’ of door 
de Djengu River of het andere watergebeuren 

buiten…. Gelukkig was er een stralend zon-
netje dat hielp om snel weer op te drogen. 
Er waren veel enthousiaste verhalen en 
kinderen die nog lang niet naar huis wilden. 
Kortom, een hele geslaagde kinderdag!

Anja Posthuma

Veel plezier in Toverland

Herfstlied
Drup drup drup 
Het regent hoor je dat
Druppel druppel druppel drup-
pel
Kijk het wordt nu nat!
Spat spat spat
De druppels in de plas
Spetter spatter spetter spatter
Jee het wordt steeds natter
Kijk ik huppel druppel druppel
Lekker in de regen
Met mijn groene laarzen aan
Kan ik er heel goed tegen
Kijk ik spetter spat spat spat
Lekker in de regen
Mijn warme regenjas aan
Ik kan er heel goed tegen
Drup drup drup
Het regent hoor je dat
Druppel druppel druppel druppel
Kijk het wordt nu nat!

Zaterdag 4 oktober stond bij een heleboel 
gezinnen met kinderen met HME-MO al 
een hele ti jd gereserveerd. Op die dag was 
de kinderdag in Toverland gepland en daar 
wilden ze natuurlijk bij zijn! Vol verwach-
ti ng arriveerden 84 kleine en grote men-
sen ’s morgens bij de ingang, een aantal 
al ruim voor 10 uur. Dat ze nog even 
moesten wachten was geen probleem, 
want het was heerlijk weer.
Bij binnenkomst kregen we zo’n pols-
bandje en werden vervolgens welkom 
geheten met een heerlijk kopje koffi  e/

gesprek, maar de kinderen stonden te po-
pelen om het park in te gaan. Dus al snel was ‘ons’ terras 

Zaterdag 4 oktober stond bij een heleboel 
gezinnen met kinderen met HME-MO al 
een hele ti jd gereserveerd. Op die dag was 

Druppel druppel druppel drup-
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Wanneer je in het ziekenhuis of gewoon bij de dokter komt, worden er soms een heleboel moeilijke woorden gebruikt waar je mis-
schien de betekenis niet van weet. Daarom hierbij speciaal voor jou een moeilijke woorden abc. 

Allergisch Betekent dat je ergens niet tegen kan. Sommige kinderen krijgen jeuk van pindakaas, anderen kunnen niet tegen 
pleisters.

Anesthesioloog Dat is de slaapdokter. Hij zorgt ervoor dat je niets merkt van een operatie.
Bacteriën Hele kleine ziekteverwekkers. Je kan ze alleen met een microscoop zien.
Blaas Een soort ballon, onderin je buik die je plas opvangt en verzamelt. Als je blaas vol is, voel je dat je moet plassen.
Bloed Je weet wel, dat rode spul wat uit je vel komt als je valt of je in je vinger snijdt. Het zorgt ervoor dat zuurstof uit 

de lucht en de energie uit je eten door je hele lichaam komen.
Botten De harde stukken in je benen, armen, rug en hoofd. Door die botten zak je niet als een slappe doek in elkaar.
Cliniclowns Clowns die in het ziekenhuis werken.
Darmen Die zitten in je buik en maken van de afvalrestjes van je eten poep.
Fysiotherapeut Een fysiotherapeut weet alles van bewegen.
Gips Dat ken je toch wel? Dat harde verband dat je om een gebroken arm of been krijgt.
Hart De motor van je lichaam. Pompt de hele dag, zonder dat je er iets voor hoeft te doen.
Hersens Die zitten in je hoofd. Deze computer stuurt je lichaam aan. Daardoor kan je bewegen en voelen en denken.
Laboratorium Hier zoeken ze uit of je bloed, je plas of je poep wel goed is.
Medicijnen Pillen of drankjes. Die helpen je om beter te worden of je beter te voelen.
Microscoop Een soort groot vergrootglas. Daarmee kan je bijvoorbeeld ziektemakers zien en bloedcellen.
Nuchter Dat betekent niet dat je niet dronken bent. Dat betekent dat je helemaal niets mag eten en drinken. 

Tenminste, totdat de verpleegkundige zegt dat het weer mag.
Onderzoek Als de dokter zo niet kan zien wat er aan de hand is, gaat hij verder zoeken. Bijvoorbeeld met speciale foto’s.
Orthopeed Een dokter die alles weet over botten.
Pezen Bandjes waarmee je spieren aan je botten vastzitten.
Polikliniek Hier kom je alleen op bezoek bij de dokter.
Ribben Botten in je borst. Samen met je rugwervels vormen ze je ribbenkast. Heb je ze al eens geteld?
Specialist Een dokter die heel veel weet van een apart deel van je lichaam. Bijvoorbeeld een orthopeed.
Spieren Die grote elastieken die ervoor zorgen dat je kan bewegen.
Virussen Ook ziekteverwekkers. Ze zorgen bijvoorbeeld voor griep of hatsjoeoeoeoeo! voor een lekkere verkoudheid.

(bron: www.rijnstate.nl) 

Bliklichtje
Wat heb je nodig?
- blik, gevuld met bevroren water.

- een vel ruitjespapier dat precies om het blik past

Teken met viltstift een patroon op het ruitjespapier door puntjes te zet-
ten. Knip het uit en plak het met tape op het blik.
Leg het blik op een handdoek, zodat het smeltende ijs niet op je tafel 
terecht komt. Sla vervolgens een gaatje op iedere plek waar je een 
punt gezet hebt met een spijker en hamer. (Misschien moet je hier 
even hulp bij vragen…) Het ijs voorkomt dat het blik indeukt.

Houd het blik – als je ieder gat geslagen hebt – onder de warme kraan, 
totdat de klomp ijs eruit valt. Maak daarna een hengsel van ijzerdraad 
door het door twee van de bovenste gaatjes te steken en om te buigen 
met een nijptang.

Nu nog een waxinelichtje erin en klaar is je sfeerlichtje!

Sfeerlichtjes maken!
Nu het weer lang donker is, is het gezellig om kaarsjes te laten branden. Nog leuker is het wanneer je lichtje er ook nog mooi 
uitziet. Hieronder 2 verschillende manieren om een mooi lichtje te maken.

- viltstift
- tape
- hamer
- spijkers

- handdoek
- ijzerdraad
- nijptang Wasknijperlichtje

Wat heb je nodig?
- laag glazen potje of schaaltje (niet te smal)
- wasknijpers
- evt. lijm
- evt. verf 

Zorg dat het potje of schaaltje schoon is en klem de was-
knijpers op de rand. Wilt je er zeker van zijn dat ze stevig 
vastzitten, doe er dan een druppeltje lijm op (daar kun je 
ook 1 secondenlijm voor gebruiken, maar doe dat alleen 
samen met een volwassene!). Klem ze strak naast elkaar 
tot dat het hele potje/schaaltje vol zit met wasknijpers.
Waxinelichtje erin en klaar! 
Je kunt het nog leuker maken door de wasknijpers voor 
je ze op het potje zet eerst te verven of met een stift te 
kleuren. 
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Spetterend!
Op 25 oktober was het dan weer zover: de jongerendag van de HME-MO vereniging. 
Met veel zin gingen we dit keer naar Dutch Water Dreams in Zoetermeer, waar we zou-

den gaan raften en bodyboarden. Helaas waren 
er niet zo heel veel aanmeldingen, maar dat hield 
ons niet tegen om er een erg gezellige dag van 
te gaan maken. Na een warm welkom met een 
kopje koffi  e en thee en wat lekkers zijn we ons 
gaan omkleden voor het eerste onderdeel: het 
raften. Na een halfuurtje stonden we ingepakt in 
een wetsuit en zwemvest en met een helm op 
te wachten op onze eerste uitdaging: een stukje 
zwemmen in de wildwaterbaan waar we straks 
op zouden gaan raften. Dit was bedoeld om ons 
voor te bereiden voor het geval we uit de boot mochten vallen. Dat zwemmen was toch iets 
moeilijker dan het leek (het water buiten is koud in oktober!) maar we waren allemaal voor de 

proef geslaagd. Met ons kleine groepje hebben we vervolgens fanatiek een aantal keer de 
wildwaterbaan afgevaren, wat soms wel iets te spannend (‘we zinken! we zinken!’) 

maar vooral heel erg leuk was. Na een ‘powerbreak’ met wat drinken en eten 
zijn we doorgegaan met het tweede deel van het programma: bodyboarden. 
Vanaf de onderkant van een helling spoot met 50 km/uur water naar boven, wat 
een soort van golf creëerde waar je heerlijk op kon bodyboarden. De jongens on-
der ons hebben aan het einde van de dag nog even een poging tot fl owboarden 
gedaan, maar daar hebben wij toch 
gewoon maar rustig naar gekeken. 
We hebben de dag afgesloten met 
een gezellige barbecue. Wat ons 
betreft: een superleuke dag, volgend 
jaar weer!

Hannah Romeijn

Met veel zin gingen we dit keer naar Dutch Water Dreams in Zoetermeer, waar we zou-

voor te bereiden voor het geval we uit de boot mochten vallen. Dat zwemmen was toch iets 

Oproep!

Hebben jullie zelf een 
geweldig, fantastisch, 

schitterend, spetterend, 
gaaf of weet ik veel 

wat voor idee voor de 
jongerendag van 2015? 
Laat het ons dan vooral 
weten! Je kunt je ideeën 

doorgeven op 
info@hme-mo.nl

Hannah RomeijnHannah Romeijn

Jongerendag
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Nepal

Bijzondere ervaringen in Nepal
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Mees, 21 jaar, en geneeskundestudent. Toen ik twee 
jaar geleden was uitgeloot voor geneeskunde besloot ik vier maanden vrijwilligerswerk te 
gaan doen op een medisch project in Nepal. Ik heb er een fantastische tijd gehad en heb 
er hier nog steeds veel voordelen van tijdens mijn opleiding. 

Gedurende drie maanden heb ik gewerkt in het Chitwam Medical Teaching Hospital 
in Bharatpur. De dokters daar waren ontzettend vriendelijk en ik heb een goede band 
opgebouwd met mijn mentoren. Onder het toezicht van Dr. Bidhan heb ik nuttige 
praktische ervaringen kunnen opdoen, waaronder hechtingen en andere medische 
behandelingen. Iets wat ik in eigen land waarschijnlijk nog niet had kunnen meemaken. 
In mijn opleiding pluk ik daar nog steeds de vruchten van. 

Wel was het werk frustrerend zo nu en dan, gezondheidszorg in Nepal is heel wat anders dan gezondheidszorg in Nederland. Wan-
neer patiënten arriveren in het ziekenhuis nemen ze hun familie mee. Als ze eindelijk een dokter kunnen zien, krijgt de familie een 
lijst met medicijnen die ze moeten kopen om de patiënt te helpen. Soms kunnen de families de medicijnen niet betalen en wordt 
broodnodige tijd verspild om dit te regelen.
Daarom waardeer ik het extra wat we hier in Nederland hebben. In Nepal hebben ze bijvoorbeeld geen dokter Ham of dokter van 
der Zwan die gespecialiseerd zijn in HME-MO. 

Na de drie maanden in het CMC ben ik ook nog naar een kleiner ziekenhuis gegaan in Lamjung, een klein plaatsje aan de voet van 
de Anapurna. Daar was de situatie voor patiënten nog veel extremer. Mensen kwamen soms wel drie dagen lopen vanaf hun dorp 
naar het ziekenhuis.
Al met al was het een zeer leerzame en nuttige ervaring die ik nog steeds erg waardeer. 

Naast het werk in het ziekenhuis, ben ik ook nog de bergen ingegaan. Want ja, je bent nu eenmaal in Nepal…. Eén keer heb ik 
in twee weken het Annapurna Circuit gedaan en met samen 
medevrijwilligers de Thorang La Pass gepasseerd 
(5416m). En later ben ik ook nog door de sneeuw 
geploeterd naar de Base camps van Annapurna en 
“Fishtail”. En dat zonder last te hebben gehad van 
mijn HME-MO. Ik ben zelfs ook nog bezig geweest 
met mountainbiken en bungeejumping en heb 
nog veel meer super ervaringen opgedaan tijdens 
mijn tussenjaar. 
Het is een geweldige tijd geweest, en ik zou het aan 
iedereen adviseren iets dergelijks te ondernemen!

Mees Dorleijn



Afscheid CRAZ

17

Afscheid CRAZ
In Newsfl ash nummer 25 van het voorjaar van 2011 heeft Paul Rompa zich voorgesteld als lid van de CRAZ (Cliënten Raad Aca-
demische Ziekenhuizen) met een link naar onze vereniging. Niet als rechtstreekse vertegenwoordiger, want in de CRAZ zaten 
geen rechtstreekse vertegenwoordigers van patiënten(verenigingen). Inmiddels is de CRAZ opgeheven en wordt vervangen door 
cliëntenraden per ziekenhuis.
Paul is alle jaren enthousiast en intensief bij de CRAZ betrokken geweest. Hoewel hij zelf geen chronische patiënt was, maar eerder 
‘aan de andere kant’ zat als medisch specialist (hij is orthopedisch chirurg), had hij altijd een warme belangstelling voor hoe het was 
om patiënt te zijn. Hij kon goed vanuit het patiëntenperspectief kijken naar het reilen en zeilen van een ziekenhuis. Staat de zorg 
dicht bij de patiënt, hoe kan de zorg logisch georganiseerd worden enz. 
Vanuit de HME-MO Vereniging danken we Paul voor zijn betrokkenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren.
Het bestuur

Paul Rompa over zijn afscheid van de CRAZ
Na mijn pensionering werd ik gevraagd om lid te worden van het bestuur van de SPO (Stichting Patiëntenbelangen 
Orthopaedie). Dat heb ik met veel genoegen gedaan tot de SPO werd opgeheven in 2009. Vanuit de SPO was ik 
toen al een aantal jaren lid van de CRAZ (CliëntenRaad Academische Ziekenhuizen). De verschillende Academische 
Ziekenhuizen hadden geen eigen cliëntenraad maar met elkaar één gezamenlijke raad. Na de opheffi  ng van de SPO 
werd de HME-MO Vereniging opgericht. Dat was eerder een lotgenotengroep binnen de SPO. Na de opheffi  ng van 
de SPO werd ik gevraagd door het bestuur van de HME-MO Vereniging om vanuit deze patiëntengroep lid te blijven 
van de CRAZ. Zo is het ook gebeurd. De CRAZ was een grote club en voltallig waren we wel met zo’n 50 leden. De 
opkomst was meestal redelijk groot.

Academische ziekenhuizen zijn natuurlijke geweldige molochen die maar amper goed te besturen zijn, zelfs met specialisten in 
dienstverband. Want de specialisten zijn eigenlijk allemaal kleine zelfstandigen met een redelijk groot ego. Specialisten hebben op 
hun eigen vak een grote, vaak specifi eke, kennis en daardoor autonomie, en minstens hun eigen geloof in wat werkt en wat niet. 

De CRAZ zit als lastige, maar noodzakelijke club mensen in dat grote systeem. Iedereen die in het gezondheidssysteem werkt heeft 
in feite het hart op de goede plaats. Men wil het beste voor de patiënten. Maar het is toch ook een kwestie van accenten leggen. 
Moet de zorg vanuit de specialistische aanbieders worden georganiseerd of eerder rond de patiënt? Of is het geld (de zorgverzeke-
raar) bepalend voor wat kan, of ons gezamenlijk gezond verstand? In dat kader heeft de CRAZ de jaren door meegepraat. Dus niet 
over de plaats van de koffi  eautomaat, maar over belangrijke en de lokale universiteiten overstijgende principes en maatregelen. 

Ik was zeer aangenaam verrast door de persoon, de integriteit en de inzet van mijn mede CRAZ leden. Het waren mooie mensen 
met het hart op de goede plaats, die zich inzetten voor het geluk van hun medemens. Bijna altijd is iedereen erin geslaagd het 
algemeen belang te dienen zonder last of ruggenspraak, zoals eertijds werd afgesproken. Wat ik vanuit de organisatie altijd heel 
bijzonder heb gevonden waren de sessies vóór de lunch. Dan presenteerden de Academische Ziekenhuizen een bijzonder thema. 
Dat was voor mij een reden waarom ik altijd vroeg aanwezig was, dat wilde ik niet missen. Zo heb ik voor de geïnvesteerde tijd ook 
veel teruggekregen. Goede discussies, mooie presentaties en een aantal vriendschappen.

Tot zover mijn korte overdenking over het werk en de omgeving van de voormalige CRAZ in de afgelopen jaren. Ik dank jullie har-
telijk voor de gelegenheid om vanuit de HME-MO Vereniging lid te kunnen zijn van de CRAZ.

Drs. Paul Rompa, gepensioneerd orthopedisch chirurg 

Orthopaedie). Dat heb ik met veel genoegen gedaan tot de SPO werd opgeheven in 2009. Vanuit de SPO was ik 
toen al een aantal jaren lid van de CRAZ (CliëntenRaad Academische Ziekenhuizen). De verschillende Academische 
Ziekenhuizen hadden geen eigen cliëntenraad maar met elkaar één gezamenlijke raad. Na de opheffi  ng van de SPO 
werd de HME-MO Vereniging opgericht. Dat was eerder een lotgenotengroep binnen de SPO. Na de opheffi  ng van 
de SPO werd ik gevraagd door het bestuur van de HME-MO Vereniging om vanuit deze patiëntengroep lid te blijven 
van de CRAZ. Zo is het ook gebeurd. De CRAZ was een grote club en voltallig waren we wel met zo’n 50 leden. De 
opkomst was meestal redelijk groot.



HME-MO dag
Algemeen verslag HME-MO dag 2014
Een vrolijk zonnetje en veel enthousiaste mensen. Ziehier de ingrediënten voor de 17e HME-MO dag op 14 juni in Utrecht. Al bij de 
koffi  e stonden veel deelnemers gezellig met elkaar te praten. De dag werd offi  cieel geopend door onze voorzitter Jan de Lange, 
die daarbij ook even refereerde aan de vele onzekerheden die er op dit moment zijn t.a.v. van de zorg voor chronisch zieken. Hierna 
begon drs. Lysandre Berry (anesthesist en verbonden aan het Pijncentrum van het OLVG in Amsterdam) aan zijn verhaal over anes-
thesie en pijnbestrijding tijdens en na een operatie. Een interessante voordracht waarvan u verderop een samenvatting kunt lezen. 
Veel mensen maakten gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Hierna was er een heerlijke lunch waarbij iedereen gewoon bij elkaar aan tafel aanschoof. Al (te?) snel was het tijd voor de eerste 
ronde workshops. De kinderen (die zich ’s morgens al prima vermaakt hadden bij de bingo en de crea) konden kiezen uit dans, 
sport en spel, tekenen en wederom de crea. De volwassenen hadden de keuze uit: leve het leven, mesologie, erfelijkheid en 
HME-MO en werk. Van al deze workshops zijn verslagen opgenomen in deze Newsfl ash, zodat wie er niet bij was kan lezen wat er 
gebeurd en gezegd is. Jammer genoeg moesten we constateren dat dat deze keer vrij veel mensen betrof…. Er waren wat minder 
deelnemers dan we gewend zijn. Misschien waren er teveel andere activiteiten op deze datum? We kunnen in ieder geval wel 
zeggen dat wie niet geweest is, wel iets gemist heeft. Het was een informatieve en door de vele onderlinge contacten ook erg 
gezellige dag, die aan het eind afgesloten werd met een drankje en een hapje. 
Omdat u er volgend jaar natuurlijk ook/wel bij wilt zijn, hier alvast de datum voor de volgende 
editie: 6 juni 2015. Op die dag komen we voor de 18e keer bijeen in Utrecht. En voor de kinde-
ren kunnen we alvast verklappen: dan gaan we gewoon weer zwemmen!

Anja Posthuma

Evaluatie 17e landelijke HME-MO dag 
Zoals gebruikelijk werd ook deze keer aan de deelnemers van de HME-MO dag gevraagd 
na afl oop een evaluatieformulier in te vullen. Dat deden 26 volwassenen en 14 kinderen en 
jongeren. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.

Evaluatie door de volwassenen
De volwassenen gaven deze HME-MO dag het rapportcijfer 8,0 gegeven, een cijfer waar we 
heel tevreden mee zijn.
De inleiding van dr. Lysandre Berry over anesthesie en pijnbestrijding werd beoordeeld met een 7,1. Dit cijfer zou beïnvloed kun-
nen zijn door de niet naar behoren werkende geluidstechniek waardoor dr. Berry niet altijd goed te verstaan was.
De workshops werden beduidend hoger gewaardeerd. ‘HME-MO en werk’ viel een 8,3 ten deel, ‘Mijn kind heeft HME-MO, wat nu?’, 
‘Leve het leven’ en ‘Mesologie’ scoorden alle drie een 8,5. De topper was dit keer de workshop ‘Genetica en HME-MO’ met een 8,9.

Over de workshop ‘Mijn kind heeft HME-MO, wat nu?’ werd diverse malen opgemerkt dat de duur van de workshop eigenlijk te kort 
is. Datzelfde werd ook een keer gezegd over de workshop ‘Genetica en HME-MO’. 
Als ideeën voor de invulling van de volgende HME-MO dag werden genoemd: een workshop over (de camoufl age van) littekens 
en een workshop ‘Natuur en ontspanning’.

Evaluatie door de kinderen en jongeren
De HME-MO dag werd door de kinderen gewaardeerd met het rapportcijfer 8,8 wat ongetwijfeld betekent dat ze het prima naar 
hun zin gehad hebben.
Van de workshops viel de bingo het meest in de smaak, getuige de 9,7 die daar als waardering aan werd gegeven. De workshop 
dans leverde een 7,3 op, de creaclub een 9,0 en de workshop sport en spel scoorde een 9,1. Het strip- en cartoontekenen werd 
gewaardeerd met een 9,3.

Ideeën voor een volgende HME-MO dag had de jeugd genoeg: zwemmen, kanoën, djembé/Braziliaans trommelen, toneel/impro-
visatie, een buitenactiviteit, een spelletjeshoek, hapjes maken/koken, of een fi lm maken. 
De evaluatie werd, zoals gewoonlijk, door Frans Schelbergen uitgevoerd en berekend.

Anja Posthuma

Omdat u er volgend jaar natuurlijk ook/wel bij wilt zijn, hier alvast de datum voor de volgende 
editie: 6 juni 2015. Op die dag komen we voor de 18e keer bijeen in Utrecht. En voor de kinde-
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HME-MO dag
Verslag inleiding HME-MO dag
Aan het begin van de HME-MO dag heeft dr. Lysandre Berry ons 
verteld hoe het er bij het OLVG aan toe gaat voor wat betreft 
de pijnbestrijding en de anesthesie zowel voor als tijdens een 
operatie en ook daarna.

Wat is HME-MO
In eerste instantie vatte hij nog even samen wat HME-MO nu 
eigenlijk is: een erfelijke skeletaandoening veroorzaakt door 
ofwel een mutatie op chromosoom 8 (EXT 1) ofwel een mutatie 
op chromosoom 11 (EXT 2). Het is een zeldzame aandoening, in 
de literatuur gaat men uit van 1:50.000 hoewel dit percentage 
waarschijnlijk bijgesteld moet worden omdat er in Nederland 
al zo’n 800 mensen met HME-MO bekend zijn. De meesten 
van hen (80%) hebben de aandoening geërfd van hun ouders, 
bij 20% is het veroorzaakt door een spontane mutatie. Bij het 
grootste deel van de patiënten is voor hun 12e levensjaar wel 
duidelijk dat ze HME-MO hebben.

Symptomen en behandeling
De symptomen zijn heel divers: er kun-
nen veel of weinig knobbels (exostosen/
osteochondromen) zijn, de knobbels 
kunnen veel verschillende vormen 
hebben en wel of niet tot misvormin-
gen van pijpbeenderen leiden. Over 
het algemeen kan gesteld worden: 
hoe meer knobbels, hoe meer kans op 
pijnklachten. De klachten komen ook 
veel op jonge leeftijd voor, omdat er dan 
juist veel groei is van het lichaam en dus 
ook het skelet.
HME-MO kan leiden tot een aantal 
problemen: pijnklachten, cosmetische 
klachten, druk op zenuwen en bloedva-
ten, bewegingsbeperkingen, afwijkende 
stand van ledematen en groeistoornis-
sen. Ook kan op volwassen leeftijd een al 
bestaand osteochondroom kwaadaardig 
worden. De kans daarop is ongeveer 5%. 
HME-MO is niet te genezen, maar er zijn allerlei manieren om 
HME-MO te behandelen. In een ziekenhuis gaat het vooral om 
operaties, pijnmedicatie, behandeling op een pijnpoli of reva-
lidatie. Verder kunnen nog gebruikt worden: oefentherapie en 
massage en een training om te leren anders om te gaan met pijn.

Pijn
Veel mensen met HME-MO ervaren pijn. Uit onderzoek is 
gebleken dat 63% van de kinderen en 83% van de volwassenen 
regelmatig tot dagelijks last heeft van pijn. Voor kinderen geeft 
dat soms problemen op school, voor de volwassenen op hun 
werk. Verder beïnvloedt het het dagelijks leven en het sociale 
en psychologische welzijn.
Er is een algemene defi nitie van pijn: pijn is een onaangename 
sensorische en emotionele ervaring die al dan niet verband 

houdt met actuele of potentiële weefselbeschadiging, of wordt 
beschreven in termen van zo’n beschadiging.
Bij pijn is er sprake van drie opeenvolgende stadia: pijngewaar-
wording, -beleving en -gedrag. 
Een pijnlijke prikkel wordt eerst waargenomen. Er zijn regelsys-
temen in de hersenen die daar invloed op hebben. Vervolgens 
is er de pijnbeleving. Ook die wordt gestuurd door regelsyste-
men in de hersenen. De pijnbeleving zorgt voor pijngedrag en 
is per defi nitie subjectief, van de patiënt zelf. Het kan beïnvloed 
worden door allerlei factoren die niet direct verband hoeven 
te houden met de ziekte. Het pijngedrag is wat een omstander 
ziet en hoort. 
Pijn is een complexe ervaring. Gevoelsmatig spelen er dingen 
mee als verdriet, angst, woede, irritatie, onmacht, wanhoop. En 
verstandelijk is belangrijk hoe men persoonlijk denkt over pijn: 
hoe is het ontstaan en is het te controleren, wat is de samen-

hang tussen de pijn en niet-lichamelijke 
factoren. Verder kan pijn zich vertalen 
via motoriek: anders lopen of zitten of 
zichtbaar verkrampt zijn.

Welke pijn
Er zijn verschillende manieren om pijn 
in te delen.
De eerste is een verdeling in nociceptief 
en neuropatisch.
Nociceptieve pijn ontstaat door prik-
keling van vrije zenuweinden in huid, 
bindweefsel, spieren, bot of ingewan-
den. Die prikkeling komt door bv. druk, 
rek, warmte of koude.
Neuropatische pijn ontstaat door 
compressie (druk op) of beschadiging 
van een perifere zenuw (een zenuw die 
buiten de hersenen en het ruggemerg 
ligt), zenuwwortel, ruggenmerg of her-
senen. Het leidt tot spontane elektrische 
activiteit en/of verhoogde gevoeligheid 
voor prikkels van buitenaf. 

Een andere verdeling van pijn is die in acuut en chronisch.
Onder acuut wordt dan verstaan pijn door interne of externe 
beschadiging. Deze pijn wordt gevoeld op een duidelijk aan te 
wijzen plek en heeft een waarschuwende en beschermende 
functie. Er is een relatie tussen de mate van schadelijkheid van 
de prikkel en de ernst van de pijn.
Chronische pijn blijft bestaan nadat het letsel genezen is. Deze 
pijn heeft geen biologische functie (er is niks stuk), maar kan 
lichamelijk, psychologisch en sociaal schadelijk. De ernst van de 
pijn heeft geen dus ook relatie meer met de ernst van het letsel. 
Het kan wel leiden tot depressie en angst.
Het is inmiddels duidelijk dat pijn een ongewenste situatie is 
die behandeling vraagt. De behandeling is afhankelijk van de 
situatie waarin men pijn heeft. 
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Voor en tijdens een operatie
Bij een operatie ontstaat er vooral acute pijn en die moet zo 
snel mogelijk bestreden worden. 
Voordat men geopereerd wordt komt men langs bij de 
preoperatieve poli. Daar wordt besproken hoe de anesthesie 
zal verlopen: algeheel (narcose), loco-regionaal (deel van het 
lichaam verdoofd) of een combinatie van beiden. Het geheel in 
slaap brengen gebeurt via een infuus of een masker. Het mas-
ker wordt bij voorkeur alleen bij (kleine) kinderen gebruikt. Hoe 
groter iemand is, hoe langer het duurt voordat men met een 
masker onder narcose is. Met een infuus gaat dat veel sneller en 
dat wordt vaak als prettiger ervaren. Bij kinderen wordt voor het 
prikken van het infuus de huid van de hand verdoofd. Al voor 
de operatie wordt gestart met pijnstilling. En omdat een ope-
ratie voor een patiënt toch een spannend gebeuren is, kan er 
wanneer iemand dat wil ook een rustgevend middel gegeven 
worden zodat men meer ontspannen is.
Tijdens de operatie wordt een patiënt goed in de gaten ge-
houden. Er zit een clip op een vinger, er zijn elektrodes op de 
borstkas en er zit een band om een arm of been. Met al deze 
instrumenten kunnen de vitale functies (o.a. hartslag, bloeddruk 
en ademhaling) gecontroleerd worden. In geval van narcose is 
er sprake van een diepe slaap en wordt de ademhaling overge-
nomen door een beademingsmachine. 
De narcosemiddelen die tegenwoordig gebruikt worden zijn 
veilig en ook weer snel uit het lichaam verdwenen. Dat was 
vroeger, toen er nog een narcose gegeven werd met ether als 
basis, wel anders.
Een belangrijk onderdeel bij een operatie is de pijnbestrijding. 
Het doel daarvan is dat de patiënt geen pijn ervaart tijdens de 
operatie en weinig tot geen pijn erna. Omdat pijn vele factoren 
kent worden er verschillende middelen ingezet om de pijn te 
bestrijden. Voor en na de operatie is er een scala aan tablet-
ten beschikbaar. Tijdens de operatie worden zware pijnstillers 
gegeven, evt. in combinatie met zenuwblokkades. Zenuwblok-
kades kunnen ook na een operatie bijdragen aan de pijnstilling. 
Wanneer men niet onder narcose gaat wordt een ruggenprik 
gegeven (epiduraal) Dit kan worden gedaan bij bv. een operatie 
aan de benen.

Na een operatie
Na een operatie gaat de patiënt naar de uitslaapkamer (reco-
very). Daar houdt men in de gaten of een patiënt goed wakker 
wordt en of de hartslag, de ademhaling en de zuurstofopname 
stabiel zijn. Ook probeert men te zorgen dat een patiënt weinig 
tot geen pijn heeft. Daarom wordt als dat nodig is daar ook 
gestart met medicatie via een pijnpomp. Die pijnpompen zijn 
er in twee varianten: één die continue een bepaalde hoeveel-
heid pijnstilling geeft en één waarbij de patiënt zichzelf een be-
paalde dosis pijnstilling toe kan dienen wanneer hij de pijn op 
voelt komen (een PCApomp). Bij de laatste is wel een maximum 
dosering ingesteld zodat de patiënt niet teveel pijnstilling bin-
nen kan krijgen. Als het goed is verdwijnt de pijn na een tijdje 
helemaal en heeft de patiënt geen pijnstilling meer nodig.

Chronische pijn
Wanneer de pijn na 
een operatie niet 
verdwijnt of juist erger 
wordt, is de pijn van 
acuut chronisch ge-
worden. Er zijn diverse 
redenen waarom een 
acute pijn chronisch 
kan worden. Als eerste 
ten gevolge van een 
operatie. Er kan een 
zenuwbeschadiging op-
getreden zijn, of de duur van de operatie is van invloed. 
Verder kan er sprake zijn van een post traumatisch stress 
syndroom (PTSS), bijvoorbeeld door eerdere operaties. Ook het 
eerder ervaren van veel pijn kan een pijnreactie oproepen. En 
tenslotte kan het ervaren van pijn ook genetisch bepaald zijn.
De kenmerken van chronische pijn zijn: 
- het is pijn die blijft nadat het oorspronkelijke letsel genezen is
- de pijn heeft geen biologische functie
- de pijn is lichamelijk, psychologisch en sociaal schadelijk
- de pijn kan leiden tot verschijnselen als zweten, misselijkheid, 
depressies en angst.

Voorkomen chronische pijn
Is chronische pijn te voorkomen? Daar zijn een aantal mogelijk-
heden voor.
Als eerste een mogelijkheid die voor mensen met HME-MO 
vaak geen optie is: niet opereren. Dan kan er namelijk ook geen 
onbedoelde beschadiging van weefsels of zenuwen optreden.
Een andere mogelijkheid is al bestaande angst en pijn beter te 
behandelen. En verder is het wenselijk om acute pijn na een 
operatie snel, agressief en op verschillende manieren te behan-
delen zodat er geen chronische pijn kan ontstaan.

Pijncentrum
Voor de behandeling van chronische pijn kan men terecht bij 
een pijncentrum. Ook het OLVG heeft een erkend pijncentrum. 
Daar werken veel mensen die gespecialiseerd zijn in de behan-
deling van pijn. Er worden elke week spreekuren gehouden op 
de poli en er zijn in de eigen behandelkamers allerlei behande-
lingen mogelijk. Ook worden er om de week patiënten op de 
OK behandeld.
Wanneer men op het pijncentrum komt, krijgt men een aantal 
vragenlijsten voorgelegd. Daarin wordt uitgebreid gevraagd 
naar allerlei gegevens. Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats 
en de lijsten worden uitgebreid gesproken. Dit is nodig om een 
goed beeld te krijgen van de klachten. 
Hieruit wordt door de pijnspecialist geconcludeerd wat er 
aan de hand is. Vervolgens doet hij/zij een voorstel voor een 
behandeling.

Vervolg: Verslag inleiding HME-MO dag

zenuwbeschadiging op-
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Behandeling chronische pijn
Er zijn diverse mogelijkheden voor het behandelen van chroni-
sche pijn.
Een eerste is medicatie. Sommige mensen zijn gebaat bij het 
slikken van bepaalde pijnstillers zoals NSAID’s (als diclofenac, 
naproxen en ibuprofen). Dit zijn pijnstillers met een ontste-
kingsremmende werking. Anderen hebben baat bij morfi ne-
achtige tabletten als tramadol of codeïne. Een nadeel van al 
deze medicijnen is wel dat ze allemaal nogal wat bijwerkingen 
kunnen hebben.

Een andere mogelijkheid is een TENS (Transcutane Electro 
Neuro Stimulatie) behandeling. Dit helpt vooral bij pijn van 
spieren of zenuwen. Hierbij worden via twee elektroden op 
de huid elektrische stroompjes gegeven. Deze verstoren de 
zenuwgeleiding die maakt dat er pijn gevoeld wordt. Ze stimu-
leren ook de afgifte van pijnstillende stoff en door het lichaam 
en hebben een spierontspannende werking. Het voordeel van 
TENS is dat het geen bijwerkingen heeft en men het thuis kan 
toepassen, het nadeel is dat de oorzaak van de pijn niet weg-
genomen wordt.

Verder is er nog de mogelijkheid van een pijnblokkade. Hierbij 
gaat het om het verdoven of uitschakelen van bepaalde zenu-
wen. Eerst wordt uitgezocht welke zenuw verantwoordelijk is 
voor de pijn en vervolgens wordt er een proefblokkade gedaan 
om te zien of de pijn inderdaad minder wordt. Is dat het geval, 
dan wordt de defi nitieve blokkade gedaan. Dit kan gebeuren 
met behulp van elektroden of met bepaalde chemische mid-

delen. Deze behandeling vindt altijd plaats in het ziekenhuis.

Samenvattend concludeerde dr. Berry dat hoewel HME-MO 
landelijke gezien weinig voorkomt, het voor de patiënt zelf een 
ingrijpende aandoening is. Daarom is het belangrijk om de zorg 
te concentreren in een gespecialiseerd centrum. En dat houdt 
als vanzelf in dat er een goede multidisciplinaire zorg moet zijn, 
ook bij operaties en bij chronische pijn.

Eén van de vragen die dr. Berry na dit verhaal kreeg, ging over 
nawerkingen van de narcose. Als alle narcosemiddelen al snel 
uit het lichaam zijn, hoe kan het dan dat mensen een aantal 
weken na een operatie nog te maken hebben met problemen 
als vermoeidheid en concentratiegebrek? Het antwoord is dat 
dat niet zozeer aan de narcose ligt als wel aan het feit dat het 
lichaam eigenlijk een behoorlijk trauma doormaakt tijdens een 
operatie. 
Hoe langer de operatie duurt, hoe meer invloed dat heeft. 
Daarom wordt ook geprobeerd om een ingreep niet langer dan 
2 uur te laten duren als dat mogelijk is.

Het was een erg interessante workshop waar mensen met 
interesse naar geluisterd hebben.

Anja Posthuma

Vervolg: Verslag inleiding HME-MO dag.

Moet ik het vertellen?
Een verslag van de workshop HME-MO en werk.
De workshop werd gegeven door Dhr. P. Langendijk van de Weldergroep, een online kennis-
centrum voor vragen rond ziekte en werk. 
De presentatie viel in twee delen uiteen:
- HME-MO en solliciteren: Moet je vertellen dat je HME-MO hebt en zo ja, wanneer.
- HME-MO op het werk: Vertel je het je collega’s? Hoe dan? Wat gebeurt er als je ziek wordt?

HME-MO en solliciteren
Wanneer moet je vertellen dat je HME-MO hebt? Peter Langendijk vertelde dat iedereen daarin 
zijn eigen afweging moet maken. De regels hiervoor staan in de Wet op de Medische Keu-
ringen. Je hoeft niets over je aandoening te vertellen als het niet van invloed is op je werk en 
je niet verwacht dat je uitvalt door een operatie of iets anders binnen een redelijke tijd. Een 
redelijke tijd is 6 maanden. Je moet het vertellen als je binnen 6 maanden uitval vanwege je 
aandoening verwacht. Je moet het ook vertellen als je bepaalde taken die bij je toekomstig 
werk horen, niet kunt uitvoeren. Als je tijdens een sollicitatie al weet dat je vaker ziek zult zijn 
of een aanpassing nodig hebt, moet je het ook vertellen. 
Ook al hoef je het niet te vertellen, soms is het gewoon zichtbaar dat je HME-MO hebt. Wat 
doe je dan? Je kunt vertellen over je aandoening, maar je hoeft niet alles te vertellen. Vertel vooral wat je door je aandoening hebt 
geleerd: je houdt altijd vol, geeft nooit op, bijvoorbeeld. 
Als je het vertelt, vertel het dan zo laat mogelijk tijdens de procedure. Noem het niet tijdens het eerste gesprek en ook niet in 
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je brief. In een latere ronde kun je het wel vertellen. Hou in je achterhoofd dat het hebben van HME-MO niet per se een nadeel 
hoeft te zijn. Je bent tenslotte al ver in je sollicitatieprocedure. Volgens Peter Langendijk willen veel bedrijven op het moment een 
arbeidsgehandicapte medewerker. Arbeidsgehandicapte medewerkers kunnen een jobcoach krijgen. Er zijn proefplaatsingen 
mogelijk met behoud van uitkering. Ook voor oudere werknemers (55+) zijn er subsidies. Voor een aangepaste werkplek zoals een 
goede stoel of bureau kan de werkgever zorgen. Andere aanpassingen kunnen worden aangevraagd worden bij het UWV.

HME-MO op het werk 
Pijn en vermoeidheidsklachten kunnen leiden tot onbegrip op het werk. Onbegrip bij de werkgever en onbegrip bij de bedrijfs-
arts. Bij onbegrip van de werkgever kan het helpen om een dagboek bij te houden. Dat kan inzicht geven in uw klachten en meer 
begrip kweken. Hou de eigen regie: geef aan wat u nog wel kan en kom zelf met oplossingen. 
Bij onbegrip van de bedrijfsarts of problemen bij ziekte en re-integratie kunt u een niet bindend deskundigenoordeel (second opi-
nion) aanvragen bij het UWV. Zij kunnen kijken naar passend werk, of u kunt doorwerken met uw ziekte en of er voldoende wordt 
gedaan aan re-integratie. De second opinion van het UWV kost 100 euro. 
Mocht u ziek worden of na een operatie weer re-integreren, dan is het belangrijk dat dit goed gebeurt. Soms wordt er door de 
werkgever druk op iemand uitgeoefend om weer snel aan het werk te gaan. Vaak wordt er dan te weinig tijd genomen om goed 
naar oorzaken van uitval op het werk te kijken. Daardoor is er een risico dat iemand wel weer snel terugkeert op het werk, maar ook 
weer snel uitvalt. Bij te langzame re-integratie is er vaak een verstoorde verhouding tussen werkgever en werknemer. Er wordt te 
weinig uitgegaan van zelfregie en vaak komt de WIA dan sneller in zicht. Peter Langendijk adviseerde om ook tijdens een re-inte-
gratieproces zelf zoveel mogelijk de regie in handen te nemen. Ga uit van de mogelijkheden en van wat je nog wel kunt. Kom zelf 
met oplossingen. Geef bijvoorbeeld aan dat je in het bedrijf zaken ziet die nu blijven liggen en die je graag zou willen en kunnen 
aanpakken. 

Na deze uitleg was het tijd voor vragen. Voorbeelden uit de praktijk over HME-MO op het werk en uitval door HME-MO kwamen 
aan bod. Het was een leerzame workshop met veel goede tips. De volledige presentatie van Peter Langendijk staat op het besloten 
deel van onze website: www.hme-mo.nl

Ghislaine Widera

Vervolg: Verslag HME-MO en werk.

1. Mijn zoon gaat een opleiding doen, voor 2 jaar lang. Hij krijgt 
dan 10 weken school, 10 weken stage. Hij heeft een botziekte 
waardoor reizen lastiger is. Nu moet hij reizen voor die stage. 
Dat kost hem 1,5 uur heen en 1,5 uur terug. Dat is gezien zijn 
beperking te belastend. Hij heeft al een voorziening van UWV. 
Kan hij in aanmerking komen voor een vervoersvergoeding bij 
UWV? Hij is 18 jaar.
Antwoord Welder:
Ja, er kan een aanvraag gedaan worden voor een algemene 
vervoersvoorziening. Dit kunt u doen met het formulier Aanvraag 
vergoeding vervoer: http://bit.ly/1i3RQ61 Het UWV zal dan beoor-
delen of uw zoon hier gebruik van kan maken.

2. Vroeger was er een REA-status, wat is hier voor in de plaats 
gekomen? Kan er met deze nieuwe status ook gebruik worden 
gemaakt van de no-riskpolis?
Antwoord Welder:
De REA-status (beschreven in de Wet op de (re)integratie van 
arbeidsgehandicapten) bestaat inderdaad niet meer.
Het is nu zo dat er een aanvraag voor een voorziening (werkplek of 
anderszins) bij het UWV moet worden gedaan, die dan vervolgens 

wordt beoordeeld. Bij toekenning bestaat er dus een structurele 
functionele beperking (SFB) op het vlak waarvoor de voorziening 
is aangevraagd. Deze vaststelling is alleen geldig voor de op dat 
moment aangevraagde voorziening en geeft geen andere rechten.
 
Er bestaat vaak een misvatting over de SFB. Dat is geen status 
zoals eerder de arbeidsgehandicapten-status bestond. Een no-
risk polis is een vergoeding waarvan de werkgever gebruik kan 
maken. Het recht daarop kan ontstaan vanuit een beoordeling 
op arbeidsongeschiktheid na 2 jaar ziekte. Een ander criterium 
is een langdurig bestaand verhoogd risico op ziekte vanuit een 
bestaande oorzaak. Een no-risk is vanaf datum indiensttreding 
5 jaar geldig. De aanvraag voor een verlenging kan door de 
werkgever gedaan worden. Wanneer men niet voldoet aan de 
criteria, is er geen aanspraak op de no-riskpolis mogelijk.
 
Meer informatie is ook te vinden op: www.wijzermetwelder.nl. 
Dit is een online vertrouwensbron voor vragen over gezond-
heid, ziekte en werk. Bedoeld voor iedereen met gezondheids-
vragen, een chronische ziekte of handicap. Ook mét werkver-
mogentest.

Aanvullende informatie
Naar aanleiding van de workshop kwamen er later nog een paar vragen binnen bij Peter Langendijk. Omdat de inhoud van de 
antwoorden mogelijk voor meer mensen interessant kan zijn, worden ze hierbij afgedrukt.
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Heel veel knopen……
Mijn oma had vroeger een knopendoos, zo’n blik vol met allerlei verschillende knopen. 
Als kind mocht ik daarmee spelen en dat vond ik heerlijk. De knopendoos (met nog 
veel dezelfde knopen) staat trouwens tegenwoordig bij mij in de kast…
Aan deze doos moest ik denken toen Ragnhild op de knutseltafel de spullen uitstalde 
die deze keer bij de crea gebruikt konden worden. Er waren heel veel knopen in allerlei 
kleuren en maten. Daarbij een stapel lege canvasdoeken en de bedoeling was duidelijk: 
maak een mooi ‘schilderij’ dan wel kunstwerk met knopen. En alles wat er verder nog 
was aan verf en versierselen kon natuurlijk ook gebruikt worden.
Nu, het was aan geen dovemansoren gezegd. Iedereen ging enthousiast aan de slag 
en er ontstonden hele mooie en heel verschillende kunstwerken. Nooit gedacht dat 
er zoveel mogelijk was met knopen. Ragnhild en Imre hielpen hier en daar een handje 
met ideeën of technieken en het was erg gezellig. De ‘tentoonstelling’ aan het eind van 
de dag zag er prachtig uit. We zijn nu al benieuwd naar de ideeën voor volgend jaar!

Anja Posthuma 

Workshop dansen
We kregen de workshop dansen van Carmen van Deuren.
Het was een leuke workshop en we hebben veel gedaan in een uur.
We hebben verschillende dansstijlen beoefend en vonden dat leuk om te doen.
Na de pauze hebben we nog een dans ingestudeerd. Die hebben we een aantal keren 
geoefend.
Toen was het uur om, en waren we allemaal behoorlijk moe.
Al met al was het een super leuke work-
shop en we zouden hem zo nog eens 
over doen. Dus graag volgend jaar weer…

Ankie Broos & Esther Loock Ankie Broos & Esther Loock 

Bingo!!
Er stond in de Newsfl ash bij het verhaaltje over deze ‘workshop’ een plaatje van zo’n 
oude mevrouw omdat bingo iets is wat oude mensen vaak doen. Maar eigenlijk is het 
best een leuk spel. En het is ook niet moeilijk, dus alle kinderen konden goed meedoen. 
Er waren niet zoveel kinderen, maar dat was eigenlijk helemaal niet erg. Nu had je lekker 
eerder een prijs .
Toen we gingen spelen had er al snel iemand bingo. En dus een prijs. Er waren allerlei 
prijzen: kleurpotloden , sleutelhangers, stoepkrijt, poppetjes enz. 
Daarna hebben we nog een heleboel ronden gespeeld en uiteindelijk had iedereen wel 
een paar prijzen, dat was erg leuk.
En tussendoor was er limonade en chips, lekker!
Het was een leuke workshop die best nog een keer gedaan mag worden!

Tanja Eisinga
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HME-MO dag
Iedereen kan tekenen!
Verslag workshop tekenen
Na de positieve ervaringen van bestuur en kerngroep mochten 
ook de jonge deelnemers aan de HME-MO dag kennis maken 
met de werkwijze van karikaturist Sandor Paulus. In een inspi-
rerende workshop liet Sander ons eerst aan de hand van een 
groot aantal voorbeelden uit zijn eigen werk zien dat er vele 
manieren zijn om een stripverhaal, cartoon of karikatuur vorm 
te geven. Hij legde uit wat de verschillen zijn, wat er bij komt 
kijken en waar je rekening mee moet houden. Na deze uitleg 
volgde het doe-gedeelte van de workshop en werden de eerste 
stappen gezet om zelf zo’n tekening te maken. Heel voorzichtig 
verschenen de eerste ideeën op papier. Stapje voor stapje kre-
gen die ideeën, door de aanwijzingen en ook met hulp 
van Sandor, steeds meer vaste vorm. Aan het einde van 
de workshop waren we blij verrast door het bereikte 
resultaat: iedereen kan tekenen, zeker als Sandor een 
beetje helpt.

Frans Schelbergen

Paaltjes schieten
Op de HME-MO dag ging ik ‘s middags de workshop sport en 
spel doen. Nadat iedereen binnen was, gingen we eerst een 
rondje namen doen, zodat iedereen de namen van elkaar wist.
We hebben heel veel spelletjes gedaan. De juf was Marjolein 
Piek. Ze is fysiotherapeut en hield er goed rekening mee of 
iedereen het wel kon doen. We deden o.a. trefballen en paaltjes 
schieten.
Aan het eind van de workshop hadden we zowel spelletjes voor 
de jongens als voor de meisjes gedaan. Het was alleen jammer 
dat er die dag niet zoveel kinderen waren.
Ik hoop dat er volgend jaar veel meer kinderen zijn en dat die 
dan mee doen met sport en spel, want het was erg leuk.
Iedereen ging met een blij gezicht naar de volgende workshop.

Groetjes Cynthia Klaver

Op zoek naar de oorzaak
Verslag workshop 
Mesologie
Deze workshop werd verzorgd door Saskia Jorg. Ze 
heeft samen met een ostheopaat een praktijk voor in-
tegrale geneeskunde in Maarn. Tijdens de workshop gaf ze uitleg over wat mesologie inhoudt 
en hoe er gewerkt wordt.
Vaak komen mensen bij een mesoloog als ze met hun klachten vastlopen in de reguliere geneeskunde. Een mesoloog creëert een 
brug tussen de reguliere geneeswijze en de alternatieve geneeswijzen. ’Meso’ betekent dan ook midden. Er wordt daarom graag 
samengewerkt met een behandelend arts zodat ze samen de patiënt kunnen helpen te genezen.

Een mesoloog probeert de oorsprong van de klachten te vinden via:
- Pols- en tongdiagnostiek: de tong laat vaak problemen van de organen zien en via de pols zijn deze problemen voelbaar.
- Electro fysiologische diagnostiek: het meten van acupunctuurpunten op handen en voeten.
- Lichamelijk onderzoek: bij klachten aan buikorganen, huid en gewrichten.

Als de oorsprong van de klachten opgespoord is, dan kunnen de klachten behandeld worden met:
- vitaminen, mineralen, enzymen en aminozuren
- kruidentherapie met zowel oosterse als westerse kruiden
- homeopathische middelen en soms voedingsadviezen
- doorverwijzing naar een arts.

De behandeling van een mesoloog is op de oorzaak gericht omdat het onderdrukken van de symptomen geen zin heeft.
In het laatste deel van de workshop liet Saskia zien hoe een Electro fysiologische meting in zijn werk gaat door punten te meten bij 
een persoon uit het publiek.
Het was een erg interessante workshop waarin ze op een duidelijke manier uitleg gaf over wat mesologie inhoudt en voor je kan 
betekenen.

Jolanda Broos

Groetjes Cynthia Klaver
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Zoveel te bespreken….
Verslag workshop ‘Mijn kind heeft HME-MO, wat nu?’
Met een redelijke grote groep ouders begonnen we aan de gespreksgroep. Eerst het gebruikelijke kennismakingsrondje. Wie ben 
je, hoeveel kinderen met HME-MO heb je en wat is hun leeftijd? 
Al pratend kwamen we op het onderwerp schuldgevoel t.o.v. je kind en de pijn weg willen nemen bij je kind. Iedereen in de ge-
sprekgroep had hier wel ervaring mee, en herkende die gevoelens.
We kwamen er achter dat ook hier iedereen er op zijn of haar eigen manier mee omgaat, en dat we in sommige opzichten mis-
schien van elkaar zouden kunnen leren. Er werden tips gegeven, en de gevoelens konden open gedeeld worden.
Verder is nog gepraat over hulpmiddelen, hoe hebben andere ouders dit geregeld? Waar kan je terecht voor hulpmiddelen? Hoe 
ga je daarin om met school, clubs e.d. Ook hierover zijn veel tips uitgewisseld. 
Al snel was het weer tijd om door te gaan naar een volgende workshop. Veel te snel. Er is zoveel om over te praten en het ene 
verhaal lokt altijd weer een ander verhaal uit.
Maar het was weer een nuttige workshop die, zoals eigenlijk elk jaar, weer als erg prettig werd ervaren.

Tanja Eisinga

Workshop “Leve het Leven!”
“Ik ben de lamme, dat is de blinde”. Dit was de inleiding van de workshop ‘Leve het 
leven’ van Jan Troost en Theo Hendrikse. De toon was gezet. Inderdaad: met humor kun 
je overleven. Het is niet altijd even leuk, leven met een handicap. Het is een kracht om 
hierin de uitdaging te zien. Vaak maakt humor het ook voor degenen tegenover je die 
geen handicap hebben het makkelijker om met je om te gaan. Of in gesprek te gaan.
Je kunt verdrietig bij de pakken neer gaan zitten, je afvragen waarom dit jou nou eigenlijk 
treft. Of je kunt ongelofelijk boos en chagrijnig worden. Of alles eigenlijk best wel goed 
onder controle hebben. Of een combinatie van alles tegelijk… Daar moest over nagedacht 
worden want Jan vroeg ons een pet op te zetten: ben je een overlever, een slachtoff er, zit je 
er tussenin, of ben je de kapitein? Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je om kunt 
gaan met een handicap.
En dat (vaak hardop) nadenken werd door de heren begeleid met de nodige humor. 
Doordat Jan en Theo zelf heel open waren over hun beperkingen, ontstond er in de groep 
een sfeer waarin iedereen open durfde te zijn over wat hem of haar bezighield. Met een lach, en soms ook een traan, heeft ieder-
een zijn/haar bijdrage aan het gesprek geleverd. 
Meer informatie (en een stel leuke anekdotes) is te vinden op de website: www.troostoverleven.nl of op www.terugnaardebossen.nl

Annemarie v.d. Helm 

Je kunt verdrietig bij de pakken neer gaan zitten, je afvragen waarom dit jou nou eigenlijk 

onder controle hebben. Of een combinatie van alles tegelijk… Daar moest over nagedacht 
worden want Jan vroeg ons een pet op te zetten: ben je een overlever, een slachtoff er, zit je 
er tussenin, of ben je de kapitein? Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je om kunt 
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Verslag workshop Genetica 
Nadat iedereen welkom was geheten nam Prof. dr. Wim Wuyts 
het woord.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie legde hij eerst uit 
hoe het erfelijk materiaal van de mens is opgebouwd. 

Dit erfelijk materiaal bestaat uit 23 chromosomen. De chro-
mosomen bestaan uit DNA, die uit 4 verschillende basisbouw-
stenen (basen) zijn opgebouwd: C, A, G en T. Het menselijk 
erfelijk materiaal bestaat uit 3 miljard van die bouwstenen. Met 
die bouwstenen gaat het wel eens mis: er zijn stukjes DNA te 
weinig of juist te veel, soms zitten stukjes DNA op de verkeerde 
plaats maar er zitten ook wel eens foutjes in de basen. Wanneer 
een mens HME-MO heeft, wordt dit in de genetica aangeduid 
met EXT, van exostose. Wanneer er een fout zit in chromosoom 
8 heeft men het over EXT1 en bij een fout op chromosoom 11 
over EXT2.

HME-MO is een autosomaal dominante aandoening. Dat bete-
kent dat kinderen van een vader of moeder met HME-MO via de 
eicel (de moeder) of via de zaadcel (de vader) van de aange-
dane ouder een van de twee genen waarop de aandoening kan 
zitten. Ze kunnen dus het normale gen of het afwijkende gen 
krijgen. Elke zoon of dochter heeft daarmee een kans van 50% 
om HME-MO te erven.
Maar door een foutje kan een kind ook HME-MO krijgen zonder 
dat één van de ouders HME-MO heeft. Dit wordt een spontane 
mutatie genoemd. 

Anno 2014 is het mogelijk om via een vruchtwaterpunctie in 
een vroeg stadium te onderzoeken of een embryo HME-MO 
heeft. Dit kan alleen als op voorhand bij één van de ouders 
is vastgesteld via welk gen hij of zij van HME-MO heeft: EXT1 
(fout in chromosoom 8) of EXT2 (fout in chromosoom 11). Maar 
inmiddels is het in Maastricht Universitair Medisch Centrum ook 
mogelijk om via pré-implantatie genetische diagnostiek (PGD), 
te onderzoeken of een embryo HME-MO heeft alvorens het in 
de baarmoeder teruggeplaatst wordt. Ook hier geldt dat duide-
lijk moet zijn of de vader of moeder EXT1 of EXT2 heeft. 

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan; Wim geeft aan dat 
hij er van overtuigd is dat er naast chromosoom 8 en 11 geen 
andere chromosomen HME-MO kunnen veroorzaken. Bij ca. 5% 
van de onderzochte patiënten wordt overigens geen mutatie 
op chromosoom 8 of 11 gevonden. Het vermoeden bestaat dat 
er in deze gevallen andere factoren uit naastgelegen erfelijke 
deeltjes, die niet nader onderzocht zijn, een rol spelen in het 
ontstaan van HME-MO. Deze naastgelegen stukken DNA zijn 
door de medische wetenschap nog niet ontrafeld en vanwege 
de complexiteit en de daarmee samengaande hoge kosten 
verwacht Wim ook niet dat hierin op korte termijn verandering 
komt. Samen met dr. John Ham en drs. Arnard Van der Zwan uit 
het OLVG onderzoekt Wim ook de verschillende verschijnings-
vormen en gevolgen van het hebben van HME-MO door EXT1 
en EXT2. De eerste uitkomsten wijzen uit dat wanneer de 

overerving van 
moeder op zoon 
gaat er statistisch meer kans 
is op een ernstigere vorm van 
HME-MO bij de zoon. Ook lijken 
patiënten met EXT1 statistisch gezien 
ernstiger te zijn aangedaan dan EXT2. Wim bena-
drukt dat het om statistische cijfers gaat: uitzonde-
ringen op deze ‘regel’ zijn er uiteraard ook. 

Vanuit de aanwezigen komt de vraag of het klopt dat wan-
neer de ouder een milde vorm van HME-MO heeft er vaker een 
ernstiger vorm bij de kinderen met HME-MO te bespeuren valt. 
Orthopeed drs. Van der Zwan zit tijdens de 1e workshop ook 
in de zaal en hij beaamt het beeld dat inderdaad vaker gezien 
wordt. Maar wetenschappelijk is men er nog niet in geslaagd 
om hier over iets te voorspellen. 

Op de vraag of EXT1 en EXT2 samen voor kunnen komen in 1 
patiënt antwoordt Wim ontkennend. Uit onderzoek is gebleken 
dat cellen met 2 fouten op 1 gen niet levensvatbaar zijn en 
simpelweg niet verder ontwikkelen. 

Naar aanleiding van de vraag of de kans van 2 partners die 
allebei HME-MO hebben op een kind met HME-MO 75% is, legt 
Wim aan de hand van een tekening uit dat de kans iets lager 
ligt. Namelijk een kans van 1 op 3, dus 67%. Een gen met 2 
fouten is immers niet levensvatbaar dus dan zal het niet tot een 
bevruchting komen. 

Tot slot legt Wim nog wat uit over de gang van zaken rondom 
het onderzoek dat hij samen met John Ham en Arnard van der 
Zwan doet. Veel HME-MO patiënten hebben hiervoor bloed af-
gestaan en veel van hen zijn benieuwd naar de uitslag daarvan. 
Wim legt uit dat dit onderzoek wetenschappelijke van aard is 
en geen diagnostische vraag betreft. Het onderzoek wordt ook 
niet gedeclareerd bij ziektekostenverzekeraars. Het onderzoek 
is in principe anoniem en daarom wordt er normaliter ook 
geen uitslag aan de deelnemers gegeven. Maar in dit specifi eke 
geval kan dat wel als het gewenst is, maar zal men wel langer 
moeten wachten. De reden hiervoor is een economische: de 
kosten voor onderzoek zijn heel hoog en daar tegenover staat 
dat er weinig budget voor is. Wanneer er meer DNA stalen in 
1x onderzocht kunnen worden, gaan de kosten behoorlijk naar 
beneden. Er worden dus meerdere stalen verzameld voordat ze 
in het laboratorium ontleed gaan worden. 
HME-MO patiënten die nog geen bloed voor dit onderzoek 
hebben afgestaan maar wel aan het onderzoek deel willen 
nemen, kunnen zich hiervoor nog melden bij drs. Van der Zwan 
in het OLVG. 
Dat kan ook als u daar niet onder controle of behandeling bent. 
U kunt hiervoor naar drs. van der Zwan mailen via zijn secreta-
resse (s.h.schroederanette@olvg.nl
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De vragen uit de workshop 2e ronde hadden met name betrekking op een twee-
ling: hoe kan het dat het ene individu geen en het andere individu wel (spontane) 

HME-MO heeft? Uit een vervolg bleek dat het bij een spontane mutatie lastig kan zijn de bevesti-
ging van de genetische afwijking te vinden. Uit bloedonderzoek of onderzoek van een huidbiopt 

hoeft dat niet te blijken omdat niet alle cellen het DNA-foutje hoeven te bevatten. In die gevallen 
biedt alleen onderzoek van botweefsel uitsluitsel. Wim adviseerde dan ook in geval van een eventuele 

operatie de behandelend arts te vragen botweefsel voor onderzoek naar een diagnostisch centrum te laten opsturen.

Marion Post en Frans Schelbergen

Vervolg: Verslag Genetica.

Campagne NPCF Word Wakker; de verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan.
Elke najaar worden we overspoeld door commercials van zorgverzekeraars. En dan is de keuze aan u: blijft u zitten 
waar u zit, of gaat u op zoek naar een zorgpolis die beter bij u past?
 
Blind vertrouwen
Uit onderzoek dat patiëntenfederatie NPCF dit jaar door Motivaction liet doen, blijkt dat de meeste mensen zich niet 
erg verdiepen in hun polisvoorwaarden. Mensen gaan er vaak blind vanuit dat ze een passende zorgpolis hebben. 
Minder dan de helft van de Nederlanders bekijkt jaarlijks welke polis het beste past. Tegelijkertijd weten we dat men-
sen soms fl ink moeten bijbetalen als blijkt dat hun zorgaanbieder geen contract met de zorgverzekeraar heeft. Een 
goedkope polis komt mensen soms duur te staan.
 
Campagne ‘Word wakker’ van de NPCF
Reden voor patiëntenfederatie NPCF om dit jaar een te campagne te starten. Doel van de campagne is mensen bewust 
maken van het belang zich te verdiepen in de polisvoorwaarden. En om zich te realiseren welke consequenties er ver-
bonden zijn aan het kiezen of verlengen van een zorgpolis.
 
Filmpjes, gids en checklist
Dat gebeurt aan de hand van patiëntverhalen; interviews en fi lmpjes over mensen die dat ervaren hebben. “Ik bleek 
ineens te moeten bijbetalen. Nooit bij stilgestaan toen ik de polis koos.” Ook is er een gids met daarin alle actuele en 
relevante informatie over zorgverzekeringen en het stelsel. Duidelijk en begrijpelijk opgeschreven, en te gebruiken als 
(digitaal) naslagwerk. Onderdeel van de campagne is ook om een kritisch patiëntenpanel te laten oordelen over zaken 
als de informatievoorziening van zorgverzekeraars en de begrijpelijkheid van het polisvoorstel. Daarnaast is er samen 
met een aantal patiëntenorganisaties een online keuze-hulp ontwikkeld. Aan de hand daarvan kunnen mensen een 
persoonlijke checklist uitdraaien voor het maken van de juiste keuze.
 
Feiten en fabels
Als rode draad door de campagne lopen de feiten en fabels, waar ook een quiz van is gemaakt zodat men de kennis 
kan testen. ‘Als je zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis, kun je bij iedere specialist in dat ziekenhuis 
terecht.’ Feit of fabel?
‘Een collectieve verzekering is goedkoper dan een individuele.’ Feit of fabel? Op deze, en nog veel meer vragen, geeft 
                               patiëntenfederatie NPCF de komende maanden antwoord. Voor meer informatie kunt u terecht op 
                               www.npcf.nl.

Pijnplatform
Nog een prima website over pijn is: www.pijnplatform.nl

Het Pijn Platform Nederland vraagt begrip, steun en een betere Pijnzorg 
voor iedereen.

Op deze website staan interessante zaken en vanuit deze site kunt u veel links 
vinden naar andere interessante websites. Er staat ook de treff ende tekst:
Pijn belemmert het bestaan.
Pijn is veelal ondraaglijk.
Pijn vreet energie,
Pijn is schadelijk.
Pijn sloopt!
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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 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 verpleeg-
afdelingen (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.
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