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Van de redactie
We zijn na een winter waarin het niet echt koud geweest is inmiddels onge-
merkt weer beland in het voorjaar. Buiten waait regelmatig een fris windje, 
soms schijnt er een lekker zonnetje en langzamerhand verdwijnt het grauw 
van de winter voor de verschillende kleuren van de lente.  
Voor u ligt alweer de 33e editie van de Newsfl ash, waarin u alle verschillende 
‘kleuren’ van onze vereniging kunt vinden. Het vorige jaar was er een bonte 
afwisseling van activiteiten en die zal er dit jaar natuurlijk ook weer zijn. 
De eerste activiteit, de algemene ledenvergadering, is al voorbij wanneer u 
deze uitgave in de bus krijgt. Mochten we u daar niet ontmoet hebben, dan 
is de volgende gelegenheid de landelijke HME-MO dag op 6 juni. De voorbe-
reidingen hiervoor zijn in volle gang en het belooft een afwisselende dag te 
worden. Wat er gaat gebeuren leest u elders in dit blad en opgeven kunt u zich 
via de site.
Andere mogelijkheden voor ontmoeting zijn de kinderdag, de jongerendag 
en natuurlijk de regioavonden. En voor degenen die graag achter de pc of het 
mobieltje zitten: onze Facebookgroepen.
Het bestuur van onze vereniging steekt veel tijd in belangenbehartiging 
omdat we het belangrijk vinden dat de zorg goed georganiseerd wordt. 
Deze maanden is het proces rondom het aanwijzen van expertisecentra voor 
zeldzame ziekten volop aan de gang. Dat betekent invullen van uitgebreide en 
lange vragenlijsten. En veel overleggen met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
en de daar werkende artsen. Hierover kunt u meer lezen in de rubriek ‘Nieuws 
van het bestuur’.
Vanwege de vele werkzaamheden was het zo langzamerhand noodzakelijk 
om op zoek te gaan naar een aanvulling voor zowel bestuur als kerngroep. Ge-
lukkig hebben we 2 mensen gevonden die hun tijd en ideeën in willen zetten 
voor de vereniging. U leest meer over hen verderop in dit blad.
Velen van u kennen waarschijnlijk al de dvd van onze vereniging waarop 
allerlei informatie over HME-MO te vinden is. Omdat de oude voorraad op was, 
is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het herzien van tekst en inhoud 
van de dvd voor een nieuwe uitgave. En die treft u dan ook bij dit blad aan. We 
hopen dat u er mee uit de voeten kunt.
Naast de dvd heeft u nog een ‘cadeautje’ aangetroff en: de pijntoolkit. Omdat 
gebleken is dat pijn een belangrijk probleem van HME-MO is en omdat niet 
alle pijn met een operatie te verhelpen is, ontstond het idee om daar iets mee 
te gaan doen. We hebben besloten dat we vanaf 2016 met onze voucher mee 
willen doen aan een project over chronische pijn. U kunt hier elders in dit blad 
meer over lezen. Dankzij deze samenwerking is het mogelijk om u de pijntool-
kit aan te bieden, een handreiking voor het omgaan met chronische pijn. 
Wat opvalt is dat er de laatste tijd veel onderzoek plaatsvindt naar HME-MO. 
Het zal duidelijk zijn dat we daar erg blij mee zijn. In dit blad een uitgebreid 
overzicht van wat gebeurt en het persoonlijke verhaal van één van onze jonge 
leden over het waarom van zijn deelname aan één van deze onderzoeken.
In de Kidsfl ash deze keer, naast de aankondiging van de kinderdag, een bijdra-
ge van een paar andere jongeren: een gedicht en een tekening.
We wensen u veel leesplezier en hopen u uiteraard te ontmoeten op 6 juni!

De redactie
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Inhoud

Dat de zorgkosten in Nederland de laatste jaren sterk stijgen 
kan niemand zijn ontgaan. Een doorsnee gezin betaalt nu 
al meer dan € 11.000 per jaar aan zorg, deels via de premie 
ziektekostenverzekering, maar vooral via het loonstrookje en de 
belastingen. Momenteel gaat gemiddeld 25% van ons inkomen 
op aan zorg; wanneer we met z’n allen zo doorgaan als in de 
laatste 10 jaar kan dit in 2040 oplopen tot 50%, aldus het Cen-
traal Planbureau (CPB).

Reden waarom het ministerie van VWS eerder dit jaar een 
discussie is gestart over de betaalbaarheid van de zorg en in 
het bijzonder de samenstelling van het basispakket. Een oproep 
van de Minister van VWS op 10 februari in het tv-programma 
Buitenhof leverde in korte tijd bijna 4.000 suggesties op.

Opvallend is dat slechts 20% van de reacties betrekking had op 
de oorspronkelijke vraag, nl. wat er uit het basispakket kan. In 
de overige 80% van de reacties werd gepleit voor doelmatiger 
zorgverlening, minder verspilling, effi  ciëntere organisatie, lagere 
inkomens, een hoger eigen risico en hogere eigen bijdragen 
om de kosten van de zorg in 

de hand te krijgen en te 
houden.

De top 5 van de sugges-
ties op de vraag wat er uit 
het basispakket kan zag 
er als volgt uit: 
1. Zorg die betrek-
king heeft op vrucht-
baarheid, zwangerschap 
en bevalling kan uit het 
basispakket. 
2. Alternatieve 

zorg opnemen in het basispakket en meer samenwerking 
tussen reguliere en alternatieve geneeswijzen. 

3. Ook preventieve zorg als dieetadvies en hulp bij stoppen 
met roken mag uit het basispakket.

4. Kosten  van ziektes die te maken hebben met levensstijl 
(door roken, overgewicht, blessures door risicosporten, etc.) 
moeten niet langer moeten worden vergoed. 

5. Alleen noodzakelijke zorg in het basispakket c.q. een pakket 
op maat rekening houdend met leeftijd en geslacht. 

Bovenstaande reacties suggereren dat de Nederlander - althans 
degenen die hebben gereageerd op de oproep van de minister 
- meer maatwerk wil wanneer het gaat om het basispakket. De  
achterliggende gedachte lijkt te zijn dat men niet wil beta-
len voor zorg waar geen gebruik van wordt gemaakt. Anders 
gesteld: de solidariteit die in het verleden de basis vormde voor 
de fi nanciering van de zorg lijkt te zijn ingeruild voor ongezond 
individualisme. 

Op zich is het idee van maatwerk zo gek nog niet. Immers, 
als je jong en gezond bent en geen kinderwens hebt doe je 
doorgaans minder beroep op zorg en zou je toekunnen met 
een kleiner basispakket. Hamvraag is dat zulk maatwerk ook 
gevolgen moet hebben voor de hoogte van de premies voor 
de ziektekostenverzekering. Het zal toch niet zo zijn dat hier 
analoog aan het motto ‘de vervuiler betaalt’ wanneer het gaat 
om milieuproblemen voor de gezondheidszorg het motto 
wordt: wie ziek is, kinderen wil, chronisch ziek is of ouder wordt 
zoekt het maar uit. Dat mag nooit gebeuren.

Frans Schelbergen
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Nieuws van het bestuur

Ledenaantal
De vereniging blijft gestaag groeien. Eind maart stond de stand 
op 244 leden en 22 donateurs. Het is prettig om te merken dat 
steeds meer mensen de vereniging weten te vinden voor wat 
betreft informatievoorziening en lotgenotencontact. Opvallend 
hierbij is de invloed van onze besloten Facebookpagina. Veel 
nieuwe leden melden zich aan na contact via Facebook.

Samenstelling bestuur en 
kerngroep
Omdat de taken van het bestuur alleen maar veelomvattender 
worden en de beschikbare tijd van de huidige bestuursleden 
gelijk blijft zijn we op zoek gegaan naar een extra bestuurslid. 
Gelukkig was David Huijbregts bereid om wat van zijn tijd en 
energie aan de vereniging te gaan besteden. Hij heeft sinds 
januari van dit jaar meegedraaid als kandidaat-bestuurslid en de 
ALV heeft ingestemd met zijn benoeming tot bestuurslid.
Ook binnen de kerngroep zijn er veranderingen geweest. Van-
wege persoonlijke omstandigheden heeft Jolanda Broos helaas 
moeten besluiten haar werk voor de kerngroep neer te leggen. 
Zij was o.a. actief als redactielid voor de Newsfl ash. We zijn heel 
blij met alles wat ze ingebracht heeft, met als hoogtepunt de 
organisatie van de sponsorloop ‘Kilometers voor knobbels’. 
Daarom willen we ook vanaf deze plaats Jolanda heel hartelijk 
bedanken voor haar inzet. 
Als nieuw lid binnen de kerngroep verwelkomen we Ellen van 
Os. Haar aandachtspunten binnen de kerngroep zullen de 
jeugd en de jongeren zijn.
Verderop in dit blad stellen David en Ellen zichzelf aan u voor.

Voorlichting
Na het succes van vorig jaar zijn in januari weer 2 bestuursleden 
afgereisd naar Amsterdam om deel te nemen aan de voorlich-
ting voor tweedejaars studenten van het VU Medisch Centrum. 
Het doel van deze middag is om de studenten te  informeren 
over wat het betekent om een chronische aandoening te heb-
ben. En ook dat het als chronisch zieke een grote meerwaarde 
heeft om lid te zijn van een patiëntenvereniging.
Deze kennismaking met chronisch zieken is een onderdeel van 
de praktijkcursus voor tweedejaars geneeskundestudenten. Het 
VU Medisch Centrum verwacht van zijn toekomstige artsen dat 
ze weten hoe een patiënt haar gang maakt door de gezond-
heidszorg. En bij mensen met een chronische ziekte ziet deze 
gang er vaak ingewikkeld uit. 
De middag begon met een inleidend praatje waarna er een 
groep van zo’n tien studenten aanschoof aan tafel. Ze waren erg 
geïnteresseerd en stelden veel vragen. Over wat het betekent 
om HME-MO te hebben, over waar mensen tegenaan lopen in 
hun dagelijks leven en over de ervaringen met de gezondheids-
zorg. Na een intensief uurtje was er even pauze en schoof de 
volgende groep aan voor weer een gespreksronde. 
We zijn blij met deze mogelijkheid om 
meer bekendheid te geven aan HME-
MO. Immers, deze studenten worden 
de artsen van de toekomst en het 
is goed om te weten dat ze in ieder 
geval van het bestaan van HME-MO 
op de hoogte zijn. Het zou fi jn zijn 
wanneer alle geneeskundeopleidin-
gen een dergelijke voorlichting in 
hun programma zouden opnemen.

Financiën
Tijdens de algemene ledenvergadering op 4 april jl. is op voorstel van de kascommissie het fi nancieel verslag over 2014 vastgesteld. 
Verder is de begroting voor 2015 goedgekeurd.
Van het Fonds PGO (onderdeel van het ministerie van VWS) ontvangen we ook voor 2015 subsidie en wel een bedrag van € 21.800. 
Dit bedrag is volgens de regels bestemd voor lotgenotencontact, informatievoorziening en lidmaatschap koepels.

Giften
We zijn blij dat we de afgelopen tijd weer een paar giften ontvangen hebben. Aan eind van het afgelopen jaar kregen we van mw. 
Hermans-Hendrix het mooie bedrag van € 500 voor onderzoek. Dit bedrag is overgeboekt naar ons onderzoeksfonds. Van de fami-
lie Haasnoot ontvingen we een bedrag van € 125,- . We willen hierbij de gulle gevers hartelijk danken voor hun bijdrage! 

We zijn blij met deze mogelijkheid om 
meer bekendheid te geven aan HME-

Vacature
redactie Newsfl ash

Hou je van het schrijven van teksten? Ben je goed in het verzinnen van verhalen?
Heb je een goed taalgevoel en vind je het leuk om creatief bezig te zijn met taal?
Dan zijn wij op zoek naar jou! We hebben plek voor een redactielid voor onze Newsfl ash. 
Zo’n kans laat je natuurlijk niet lopen.... 
Heb je nog vragen? Neem contact op met Anja Posthuma (anjaposthuma@hme-mo.nl). 
Zij kan je alle informatie geven.
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Nieuws van het bestuur

Ledenraadpleging
Afgelopen najaar hebben alle leden van de vereniging de kans 
gehad hun mening te geven over het reilen en zeilen van de 
HME-MO Vereniging. Het is fi jn dat daar zoveel mensen gebruik 
van gemaakt hebben. Hierdoor hopen we in staat te zijn onze 
activiteiten nog beter af te stemmen op wat men verwacht. De 
defi nitieve resultaten kunnen we helaas nog niet presenteren, 
omdat de verwerking toch veel tijd in beslag neemt. In deze 
Newsfl ash is een korte samenvatting te lezen.

Bestuurstraining
Het zal menigeen ongetwijfeld zijn opgevallen dat er binnen 
een patiëntenvereniging veel speelt en veel gedaan moet 
worden. Ook (of misschien juist) door het bestuur. En dan is 
het prettig om af en toe weer wat puntjes op de i te zetten. 
Op 21 maart jl. was er daarom een bestuurstraining waarbij 
gekeken werd naar waar we nu eigenlijk trots op waren (en dat 
was gelukkig heel veel) en naar wat er beter zou kunnen. Met 
name praktische zaken zoals taakverdeling, tijdsindeling en 
communicatie (via e-mail) zijn aan de orde geweest. Het was 
een intensieve en verhelderende middag waar we weer een tijd 
mee vooruit kunnen.

HME-MO Informatie DVD
Het heeft even geduurd maar daar is ie dan: de vernieuwde 
HME-MO informatie DVD is gereed. De tekst is volledig onder 
handen genomen en de nieuwste inzichten en actuele zaken 
zijn erin verwerkt. Ook zijn de tekst over en de foto’s van de 
kinderafdeling vernieuwd. Dit omdat in het OLVG inmiddels een 
nieuwe kinderafdeling in gebruik is genomen.
U treft bij deze Newsfl ash de nieuwe HME-MO informatie 
DVD aan. 
Wij hopen dat u de informatie over HME-MO hiermee goed 
kunt vinden en het voor u goed bruikbaar is. We willen er nog-
maals op wijzen dat de DVD alleen af te spelen is op computers 
en niet op dvd spelers. Dit is omdat de dvd is opgebouwd als 
een website en niet als een fi lm.

Voucher 
Als patiëntenvereniging hebben wij de gelegenheid om 
vanuit onze subsidiegever, Fonds PGO ( Fonds Patiënten-, 
Gehandicapten-, en Ouderenorganisaties, onderdeel van 
het Ministerie van VWS) een voucher in te zetten. Deze 
voucher is per jaar € 18.000 waard.
De afgelopen jaren, van 2013 t/m 2015, hebben wij deze 
3 vouchers ingezet voor een gezamenlijk project van de 
VSOP. Het gaat hierbij om een groot project “Innovatie door 
Participatie” met totaal 30 organisaties. Wij doen mee in een 
deelproject met de titel “Gehoord, Gezien en Gekend” over 
de specifi eke problemen die mensen met een zeldzame ziek-
te tegen kunnen komen. De VSOP is de coördinator en onder 
hun leiding wordt gewerkt aan het project. 
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn de vouchers van € 
18.000 per jaar weer beschikbaar. Na 3 succesvolle jaren heb-

ben we  besloten om onze vouchers niet weer te besteden aan 
een project van het VSOP. Er zal bij de VSOP wel een voortzet-
ting komen van dit project met gebruikmaking van de vou-
chers van andere verenigingen, maar wij hebben besloten om 
in ieder geval de voucher van 2016 te besteden aan een project 
waar de pijn verder aandacht krijgt. Dit voucherproject heet 
“Kwaliteit van leven als een geheel”. Dit voucherproject bestaat 
uit 2 deelprojecten: het uitbouwen van het samenwerkingsver-
band en het bieden van tools aan pijnpatiënten.
Wanneer in de loop van 2015 blijkt dat onze voucher terecht is 
besteed aan dit project, zullen wij zeker ook de vouchers van 
2017 en 2018 ook aan dit project besteden. Zie ook de alinea 
hieronder.

Samenwerking pijnpatiënten 
en Pijntoolkit
Omdat pijn een ernstig verschijnsel van HME-MO is, zijn we 
aangesloten bij een samenwerkingsverband van pijnpatiënten 
naar één stem. Het doel is om de gezamenlijke stem van men-
sen met chronische pijn te (laten) horen, ter verbetering van de 
pijnzorg. Inmiddels zijn er 16 patiëntenorganisaties aangeslo-
ten. Zie ook de website: www.pijnpatientennaar1stem.nl
Om dit aan te pakken zijn er al een aantal producten ontwik-
keld. Recent is bijvoorbeeld een concept-Zorgstandaard Chroni-
sche Pijn ontwikkeld. Hierbij zijn naast de patiëntenorganisaties 
ook organisaties van professionals betrokken. O.a. Prof. dr. Rob 
Smeets, het nieuwe lid van onze Medisch AdviesRaad is hier bij 
betrokken. Ook is een app in ontwikkeling die mensen in hun 
eigen omgeving kunnen gebruiken om hun pijn aan te pakken. 
Voor leden van de patiëntenverenigingen van dit samenwer-
kingsverband is deze app gratis.
Een direct gevolg van dit samenwerkingsverband is de Pijntool-
kit. Deze hebben wij gratis ontvangen om te verspreiden onder 
onze leden.
U treft daarom bij deze Newsfl ash de PijnToolkit aan. 
Wij hopen dat deze toolkit u kan helpen met de dagelijkse om-
gang met de chronische pijn die het gevolg is van HME-MO.

Voucher 
Als patiëntenvereniging hebben wij de gelegenheid om 
vanuit onze subsidiegever, Fonds PGO ( Fonds Patiënten-, 
Gehandicapten-, en Ouderenorganisaties, onderdeel van 
het Ministerie van VWS) een voucher in te zetten. Deze 
voucher is per jaar € 18.000 waard.
De afgelopen jaren, van 2013 t/m 2015, hebben wij deze 
3 vouchers ingezet voor een gezamenlijk project van de 
VSOP. Het gaat hierbij om een groot project “Innovatie door 
Participatie” met totaal 30 organisaties. Wij doen mee in een 
deelproject met de titel “Gehoord, Gezien en Gekend” over 
de specifi eke problemen die mensen met een zeldzame ziek-
te tegen kunnen komen. De VSOP is de coördinator en onder 
hun leiding wordt gewerkt aan het project. 
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn de vouchers van € 
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Nieuws van het bestuur 
Ontwikkelingen in het OLVG 
ten aanzien van HME-MO
De afgelopen 2 jaar is achter de schermen heel wat gebeurd 
met de positie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Am-
sterdam in relatie tot HME-MO. Er was een voornemen en dat 
is inmiddels ook al defi nitief dat het OLVG (locatie Oost) gaat 
fuseren met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (locatie West), 
eveneens in Amsterdam.
Toen wij vernamen dat het tevens de bedoeling zou zijn dat de 
klinische functie van de orthopedie, alle opnames en opera-
ties, verplaatst zou gaan worden naar locatie West, hebben wij 
meteen gereageerd. Als bestuur van de HME-MO Vereniging 
hebben wij, na overleg met de HME-MO orthopedisch chi-
rurgen, via een brief contact opgenomen met de Raad van 
Bestuur. Daarin hebben wij ons protest laten horen over het 
mogelijk verplaatsen van deze klinische functie voor HME-MO 
naar de locatie West. De poliklinische functie zou overigens wel 
in locatie Oost kunnen blijven.

De specialistische functie voor HME-MO van de afdeling Ortho-
pedie van het OLVG is vanaf 2001, de komst van dr. John Ham 
in het OLVG, opgebouwd tot wat het nu is. Er is veel bereikt 
niet alleen op gebied van de artsen maar ook met alle andere 
disciplines die betrokken zijn bij HME-MO in het ziekenhuis. 
Sinds 2010 is door de zorgverzekeraars het OLVG aangewezen 
tot het landelijk centrum voor de behandeling van HME-MO. 
Het gevolg daarvan was o.a. dat er een tweede orthopedisch 
chirurg aangetrokken kon worden. Dat werd drs. Arnard van 
der Zwan. De volgende stap is de vaststelling van het OLVG als 
Expertisecentrum voor HME-MO in Nederland. Hierover leest u 
hieronder meer. Het kan niet zo zijn dat door de fusie dit hele 
proces in gevaar zou komen.

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de klinische functie 
voor de kinderen in de nieuwe kinderafdeling op locatie Oost 
blijft. Dat is in ieder geval erg belangrijk. Met name voor het be-
houd van de kinderfunctie HME-MO in locatie Oost hebben wij, 
maar ook de orthopedisch chirurgen, bijzonder gepleit. Het is 
daarom erg fi jn dat dit ook in locatie Oost wordt gecontinueerd. 
Maar wij zijn niet gerustgesteld voordat ook de klinische functie 
voor de volwassen HME-MO patiënten in locatie Oost blijft. Er is 
gelukkig wel een heel goed contact hierover met de HME-MO 
orthopedisch chirurgen. 
Er zal ook een nieuw overleg zijn met de Raad van Bestuur.
Wordt vervolgd.

Expertisecentra
In opdracht van de minister van VWS zullen expertisecentra 
worden vastgesteld voor zeldzame ziekten. Dit proces is eind 
2014 gestart en zal doorlopen tot halverwege 2015 wanneer de 
minister haar besluit zal nemen en de expertisecentra zal vast-
stellen. Voor HME-MO zal naar verwachting het OLVG formeel 
de status van expertisecentrum krijgen. 
Landelijk is inmiddels wel duidelijk bij de groep orthopedisch 
chirurgen dat de expertise over HME-MO in het OLVG nadrukke-
lijk aanwezig is. Er komen regelmatig verwijzingen van collega 
orthopedisch chirurgen voor advies en behandeling. Er zijn mo-
menteel ruim 500 patiënten (kinderen en volwassenen) onder 
behandeling bij de afdeling orthopaedie van het OLVG. Dit is 
de grootste concentratie van HME-MO-patiënten in Nederland. 
Zeker uitgaand van de schatting dat er zo’n 800 HME-MO pa-
tiënten in Nederland zijn. Momenteel wordt door de orthope-
disch chirurgen en de organisatie van de afdeling orthopaedie 
van het OLVG een vragenlijst ingevuld. Als HME-MO Vereniging 
zullen wij halverwege april ook een vragenlijst ontvangen om in 
te vullen. Aan de hand van deze 2 vragenlijsten wordt door de 
beoordelingscommissie een beslissing genomen. Uiteindelijk 
wordt de defi nitieve beslissing genomen door de minister van 
VWS. Overigens is dit een Europese ontwikkeling. In meerdere 
landen in Europa waar het OLVG mee samengewerkt, worden 
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek Expertise Cen-
tra aangewezen. Dit is van groot belang in de verdere ontwikke-
ling van standaardisering van de behandeling van HME-MO. En 
zoals gezegd voor het gezamenlijk werken aan wetenschappe-
lijk onderzoek op dit gebied.

Het bestuur

Gebruikt u hulpmiddelen? 
De NPCF vraagt uw medewerking: wilt u een 

vragenlijst over hulpmiddelen invullen? Ga dan naar 
de  onderstaande link. Het duurt ca. 20 minuten.

http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&vie-
w=article&id=6250&catid=1:help-doe-mee&Itemid=5&fi nis-
hed=

Wordt vervolgd.
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Even voorstellen
Even voorstellen

David Huijbregts

Mijn naam is David Huijbregts. Getrouwd en 
vader van 2 mooie puberdochters. HME-MO 
zit in de familie; 3 generaties achter elkaar zijn 
hiermee ‘gezegend’. Het is echt iets wat bij ons 
dagelijks leven hoort, ook de pijntjes, de pijn 
en de operaties. Maar wij laten ons daardoor 
niet kisten.

Voor mijn werk ben ik teamleider op een groot laboratorium. 
Vanuit mijn opleiding (medische microbiologie) en mijn werk 
heb ik een grote interesse in de medische kant van HME-MO.
Hoewel de knobbels voor mij (en mijn gezin) langzamerhand 
vanzelfsprekend zijn geworden, hoeft dit voor anderen die er 
net mee geconfronteerd worden, niet zo te zijn.

O.a. door toe te treden tot het bestuur van de ver-
eniging wil ik proberen om 

mijn ervaringen te 
delen en lotgenoten 
te kunnen onder-
steunen.

David

Ellen van Os

Mijn naam is Ellen van Os. Van huis uit ben 
ik niet bekend met HME-MO. Ik ben werk-
zaam in de gezondheidszorg en ondanks 
dat ik daar al heel lang werk ben ik daar de 
term HME-MO nooit tegengekomen.
Bij mijn jongste dochter ontdekte ik vanaf 
haar tweede jaar zeer regelmatig  knob-

bels op haar botten, maar ik had geen idee wat dat was. En de 
artsen ook niet. Uiteindelijk hebben alle bezoeken aan huisarts 
en orthopeden pas op haar 15e jaar tot de diagnose HME-MO 
geleid.

Daarop zijn we verwezen naar dr. Ham in het OLVG en we 
vonden daar en ook bij de HME-MO Vereniging  veel herken-
ning en erkenning.  Zowel mijn dochter als ik ervaren dit als 
zeer prettig. We zijn blij met de informatie die we hier vandaan 
kunnen halen en we genieten van de bijeenkomsten en uitjes 
die georganiseerd worden vanuit deze vereniging.

Om deze redenen  ben ik enthousiast geworden en 
wil me  graag inzetten als lid van de 
kerngroep.

Ellen 

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

Hoe vertel ik het de leer-
krachten van mijn kind?
Goede informatie nodig om de leerkrachten op de (basis)school 
te informeren over HME-MO en de gevolgen daarvan voor de 
bejegening van je kind? Daarvoor is een factsheet geschreven 
die gedownload kan worden vanaf het ledendeel van onze 
website (www.hme-mo.nl).

kiesBeter.nl
Op deze website krijgt u antwoord op vragen als: 
- Wat houdt mijn aandoening in? 
- Wat voor behandelingen zijn mogelijk?
- Waar kan ik daarvoor terecht?
- Moet ik bijbetalen voor mijn behandeling of medicijnen?
- Wat zijn mijn rechten als patiënt?
Het is een product van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu) in samenwerking met vele andere organi-
saties in de zorg en in opdracht van het ministerie van VWS.
Behalve informatie op de website kunt u hen ook bereiken per 
telefoon: 0900-1237890 (€ 0,30 per minuut) of per e-mail: info@
kiesBeter.nl

Om deze redenen  ben ik enthousiast geworden en Om deze redenen  ben ik enthousiast geworden en 
wil me  graag inzetten als lid van de 

kiesBeter.nl

O.a. door toe te treden tot het bestuur van de ver-
eniging wil ik proberen om 

delen en lotgenoten 
te kunnen onder-
steunen.

David
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Medisch AdviesRaad (MAR)
Op 17 februari 2015 was er een overleg van de MAR van onze 
HME-MO Vereniging. Hieronder enkele mededelingen hierover:
–  Er werd een nieuw lid verwelkomd. Dat is Prof. dr. Rob J.E.M. 

Smeets, revalidatiearts, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 
UMC Maastricht en Kenniscentrum Adelante Hoensbroek. 
Hiermee willen wij de revalidatiegeneeskunde meer 
aandacht geven in de behandeling van HME-MO. Hiervoor 
worden binnenkort afspraken gemaakt tussen Prof. Smeets 
en dr. Ham.

–  Voor een aanvraag voor subsidie vanuit de Stichting On-
derzoeksfonds HME-MO zullen enkele richtlijnen opgesteld 
worden. Zodat duidelijk is waarvoor onderzoekers subsidie 
kunnen aanvragen en op welke manier. In ieder geval zullen 
kosten voor arbeidsuren niet worden vergoed.

–  Verder wordt er een soort enquête opgesteld worden waar-
mee wordt geïnventariseerd wat voor onderzoeksvragen er 
leven onder onze leden, de HME-MO patiënten zelf. Mocht 
u nu al een idee hebben in de zin van: “dat heb ik nu altijd al 
willen weten in relatie tot HME-MO”, dan horen wij dat graag.

Afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch 
Centrum
In samenwerking met Dr. K Jones, Universiteit van Utah, Salt 
Lake City, USA, hebben we gewerkt aan een muismodel waarin 
de transformatie van een goedaardig osteochondroom naar 
een kwaadaardig chondrosarcoom plaatsvindt, zodat we beter 
kunnen begrijpen welke processen daar aan ten grondslag 
liggen. In perifere (aan de buitenzijde van het bot) chondrosar-
comen, die kunnen ontstaan in osteochondromen, zien we 
vaak afwijkingen van het CDKN2A of het TP53 gen. Deze genen 
zijn betrokken in het reguleren van de celdeling. We hebben 
daarom in muizen bovenop de EXT1 mutatie, die ook in de 
muis multipele osteochondromen veroorzaakt, een mutatie 
aangebracht in één van deze twee genen. Inderdaad bleek 
dat in deze muizen er progressie plaatsvond van een oste-
ochondroom naar een perifeer chondrosarcoom. Wanneer we 
verder keken op microscopisch niveau bleek dat de cellen in 
deze muizen-chondrosarcomen hun oriëntatie geheel verloren 
waren. Dit hebben we vervolgens bevestigd in chondrosar-
comen van patiënten met HME-MO. Deze verstoring van de 
oriëntatie van de cellen verklaart de gelobde en indringende 
groeiwijze van het perifere chondrosarcoom. Onze resultaten 
tonen aan dat verstoring van deze twee genen, die betrokken 
zijn in de regulering van de celdeling, ten grondslag ligt aan het 
kwaadaardig worden van osteochondromen. 

Prof. dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog. Hoogleraar afdeling 
Pathologie, Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden.

Mevrouw prof. dr. Judith Bovée, LUMC, wint Angel Award
Prof. dr. Judith Bovée, onderzoeker en patholoog in het LUMC, 
heeft de Angel Award in de categorie medicus/wetenschapper 
gewonnen. Zij heeft zich gewijd aan de diagnostiek en behan-
deling van zeldzame bottumoren, waarbij ze nauw samenwerkt 
met patiëntenorganisaties en Europese netwerken.
De jaarlijkse uitreiking van de Angel Awards aan personen en 
organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor 
zeldzame aandoeningen, vond plaats tijdens de (inter)nationale 
Zeldzameziektendag in Arnhem op 28 februari jongstleden. 
De jury over prof. Bovée: “Haar expertise wordt nationaal en 
internationaal zeer gewaardeerd. Zij is een gedreven onder-
zoekster en heeft een groot doorzettingsvermogen. Haar werk 
is origineel en innovatief.” Prof. dr. Judith Bovée is al vele jaren lid 
van onze Medisch AdviesRaad.

LUMC-onderzoek nieren bij mensen met HME-MO
Het plan vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum om 
onderzoek te doen naar het fi lter in de nieren bij mensen met 
HME-MO is bijna af. Vanaf de start van het project is overleg 
geweest met het bestuur van de HME-MO Vereniging. 
Eén van de functies van de nier is het fi lteren van het bloed. Dit 
werkt een beetje als een koffi  efi lter; water met opgeloste stof-
fen gaat door het fi lter, en grote deeltjes blijven achter. Het fi lter 
in de nier bestaat uit een aantal lagen. In dit onderzoek wordt 
gekeken naar een bepaalde stof die in meerdere van deze lagen 
voorkomt. Deze stof is op basis van het aangedane gen (EXT1 
of EXT2) bij mensen met HME-MO anders. Wij weten niet of dit 
gevolgen heeft voor het nierfi lter. Het doel van dit onderzoek is 
om dit uit te zoeken.
Dat wordt gedaan door twee zaken te onderzoeken. Ten eerste 
wordt onderzocht of er meer eiwit in de urine zit bij mensen 
met HME-MO dan bij mensen zonder HME-MO. 
Ten tweede wordt onderzocht of een bepaalde laag in de 
bloedvaten anders is bij mensen met HME-MO. Deze laag zit 
ook in de bloedvaten die onderdeel zijn van het fi lter in de 
nier. Deze laag komt voor in alle bloedvaten in het lichaam. 
Dit wordt onderzocht door met een kleine camera vijf tot tien 
minuten onder de tong te fi lmen.

Mensen die mee doen aan dit onderzoek komen eenmalig kort 
langs in het LUMC. Tijdens dit bezoek wordt gevraagd om een 
potje met urine in te leveren en wordt er met een kleine camera 
onder de tong een fi lmpje gemaakt om de kleine bloedvaten in 
beeld te brengen. Het bezoek aan het LUMC duurt niet langer 
dan een uur. Voor dit bezoek ontvangen mensen die mee doen 
een cadeaubon van € 20,- en reiskostenvergoeding. 

Zodra de studie begint, wordt er een bericht geplaatst op de 

Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO
In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire Multi-
ple Exostosen – Multiple Osteochondromen.
U wordt op de hoogte gebracht vanuit de verschillende centra. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt kun u contact 
opnemen met jandelange@hme-mo.nl
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website van de HME-MO Vereniging en zal het opgenomen 
worden in één van de uit te geven digitale nieuwsbrieven. 
Bij deze berichtgeving zal de volledige informatie over dit 
onderzoek worden geplaatst. Pas vanaf dat moment gaan we 
beginnen met het werven van mensen die mee willen doen. 
Wanneer u geïnteresseerd bent om mee te doen met dit onder-
zoek, kunt u dit nu al kenbaar maken door een mailtje te sturen 
naar de onderzoeker: R.Khalil@lumc.nl 

Dhr. R (Ramzi) Khalil, onderzoeker

Afdeling Orthopaedie van het OLVG
Al jaren worden in het OLVG op de afdeling Orthopaedie, het 
landelijk centrum voor de behandeling van HME-MO, weten-
schappelijk onderzoek gedaan. Hieronder treft u een overzicht. 
Op onze landelijke HME-MO dag zullen 3 onderzoekers de 
inleiding tijdens de ochtend verzorgen. 

Resultaten van onderarmschirurgie bij patiënten met HME-MO 
(Onderzoek WO 13.014)
Met dit onderzoek worden de uitkomsten van een operatie 
aan de onderarm bij patiënten met HME-MO onderzocht. Dat 
gebeurt door met vragenlijsten de tevredenheid over de ope-
ratie bij patiënten te testen, maar ook wordt gekeken in welke 
mate pijnklachten en bewegingsbeperkingen van de onderarm 
verbeteren na operatie, alsmede het radiologische beeld. We 
doen dit kort na de operatie, maar ook tot wel 10 jaar na de 
operatie. Zo kunnen we in de toekomst beter voorspellen wat 
de eff ecten zullen zijn en patiënten beter informeren over het 
beloop na zo’n operatie.
Daarnaast hebben wij een uitgebreid literatuur onderzoek (zo-
genaamde review) gedaan naar de resultaten van ingrepen aan 
de onderarm bij HME-MO in de medische literatuur en wordt er 
een studie gestart met hetzelfde onderwerp waarbij gekeken 
wordt naar de resultaten op langer termijn.

Relatie tussen genafwijkingen en uiterlijke kenmerken bij patiënten 
met HME-MO (Onderzoek WO 11.023)
We weten inmiddels dat afwijkingen in twee genen de aandoe-
ning HME-MO kan veroorzaken. Maar waarom hebben sommi-
ge HME-MO patiënten meer last van osteochondromen dan 
andere patiënten? Door bij zo veel mogelijk patiënten DNA af te 
nemen, en dit te vergelijken met de ernst van de aandoening, 
onderzoeken we of er relaties zijn tussen bepaalde DNA afwij-
kingen en de mate van o.a. osteochondroomgroei, vergroei-
ingen (deformiteiten) en het ontstaan van de kwaadaardige 
chondrosarcomen in een grote groep patiënten. 

Consortium TRANSCAN onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder een consortium van 
Europese centra. Dit is een samenwerkingsverband waarin op 
dit moment 6 deelnemende centra uit 6 verschillende Europese 
landen opgenomen zijn. Door dit verband wordt het mogelijk 
onderzoek te verrichten bij grote groepen patiënten. En juist 
omdat HME-MO zo’n zeldzame aandoening is, is dit des te meer 
van belang. Door de krachten van meerdere HME-MO expertis-

ecentra te bundelen, wordt de ervaring in de behandeling van 
HME-MO gedeeld. Ook worden Europese richtlijnen opgesteld, 
zodat Nederlandse patiënten dezelfde behandeling zullen 
krijgen als bijvoorbeeld een Italiaanse HME-MO patiënt. 

Diverse andere onderzoeken:
– Resultaten van het verwijderen van het bovenste deel van 

het kuitbeen inclusief osteochondromen bij patiënten met 
HME-MO. Hierbij is een grote groep patiënten onderzocht 
waarbij we hebben gekeken naar de stabiliteit van de knie 
na deze ingreep, naar de tevredenheid en het optreden van 
complicaties. In een tweede deel van het onderzoek heb-
ben we de beeldvorming geanalyseerd (vooral de MRI-beel-
den). De operatietechniek die is toegepast wordt verder 
nog in detail beschreven en zal worden vergeleken met een 
kadaverstudie die wij hebben verricht. (deel 3)

− Een andere studie die op dit moment wordt verricht is 
een uitgebreide analyse van alle osteochondromen en 
chondrosarcomen die wij in de loop der jaren operatief 
hebben verwijderd (geëxcideerd). Wij hopen aan de hand 
van de uitkomsten hiervan een aantal interessante con-
clusies te kunnen trekken of te bevestigen en op basis 
van deze uitkomsten ook een prognose te kunnen geven 
over bijv. het al of niet kwaadaardig zijn van een oste-
ochondroom, de kans op recidief, etc.

− De resultaten van het verwijderen van osteochondromen 
rondom de dijbeenhals (dus bij het heupgewricht) bij 
patiënten met HME-MO. Ook dit hebben wij gedaan 
d.m.v. vragenlijsten en gericht poliklinisch en radiologisch 
onderzoek. Een artikel hierover is in de maak en de 
resultaten zullen later worden besproken.

− Tenslotte zijn wij bezig te onderzoeken in hoeverre een 
total body (TB) MRI scan kan worden gebruikt voor scree-
ning naar de aanwezigheid van osteochondromen of 
chondrosarcomen bij patiënten met HME-MO. Tesamen 
met dr. van der Woude van de afdeling radiologie zullen de 
eerste 30 TB MRI’s worden geanalyseerd en geëvalueerd.

− Diverse andere onderzoeksprojecten lopen of worden op-
gezet. Nader bericht hierover volgt in de volgende edities.

Dr. S.J. (John) Ham, orthopedisch chirurg en dhr. Mark Flipsen, 
onderzoeker, afdeling Orthopaedie OLVG Amsterdam

Ook afdeling Orthopaedie
Op basis van een uitgebreid onderzoek is een artikel afgerond 
en ingestuurd naar een wetenschappelijk tijdschrift. Dit is onder 
voorwaarde geaccepteerd. Dit artikel heeft als titel: “Correction 
of ankle valgus in multiple hereditary exostoses by temporary 
medial hemiepiphyseodesis of the distal tibia using 8-plate”. 
Het gaat over de correctie van enkel scheefstand (valgus) bij 
meerdere patiënten met HME-MO door tijdelijke een soort 
krammen (hemiepiphyseodesis) te plaatsen aan de onderzijde 
van het scheenbeen (tibia) met behulp van een bepaalde soort 
krammen (8-plaat).
 
Wat betreft het DNA onderzoek wat plaatsvindt bij het onder-



9

Onderzoek
zoek over relatie tussen genafwijkingen en uiterlijke kenmerken 
bij patiënten met HME-MO, zie ook hierboven: dit is ook opge-
nomen in een Europese onderzoekslijn genaamd TRANSCAN. 
Hierover kunnen deelnemers benaderd zijn.

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, orthopedisch 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. 
Dus er zijn ook geen consequenties voor uw eigen bijdrage enz. 
Maar wanneer u wilt kunt u bij de 2 orthopedisch 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. 

Rectificatie e-mailadres:
In de vorige Newsflash is een verkeerd e-mailadres genoemd 
van de secretaresse van drs. Van der Zwan. Het juiste e-mail-
adres is: s.h.schroeder@olvg.nl.

Drs. A. (Arnard) L. van der Zwan, orthopedisch chirurg OLVG 
Amsterdam.

Universitair Medisch Centrum Maastricht (MUMC) PGD
Vanaf 2008 is er voor mensen met HME-MO de mogelijkheid 
om in aanmerking te komen voor PGD. Dit is de afkorting voor 
preïmplantatie genetische diagnostiek. Dit is een methode 
waarmee de geboorte van kinderen met HME-MO voorkomen 
kan worden door middel van een zogenaamde embryoselectie. 
Hiermee kan uiteraard niet voorkomen worden dat er kinderen 
geboren worden met een spontane mutatie. 
Voor 2008 was er sporadisch vraag naar PGD voor HME-MO, 
daarna nam de vraag gestaag toe.  In 2010 werd de eerste PGD 
behandeling voor HME -MO uitgevoerd op verzoek van een 
HME-MO patiënt en partner. Omdat dit nog niet eerder was 
gedaan is dit besproken de werkgroepen die daarover gaan. 
Hierna is de aanvraag voorgelegd aan de landelijke indica-
tiecommissie PGD. Daarin is besloten dat ook paren met een 
kinderwens waarvan één van de partners HME-MO heeft, in 
aanmerking kunnen komen voor PGD. 
Hieronder enkele cijfers.

Hoe vaak is PGD bij HME-MO in Nederland gedaan (stand van 
zaken t/m 2014)?
Er zijn tot nu toe 15 aanmeldingen geweest:
3 paren werden zwanger voordat PGD gestart was
4 paren hebben afgezien van PGD
8 paren zijn gestart met PGD
7 paren reeds behandeld, bij 1 paar lopen de voorbereidingen 
nog

2 zwangerschappen bij 2 paren

Indien u als paar in aanmerking wilt komen voor de preïmplan-
tatie genetische diagnostiek wordt u aangeraden om eerst te 
informeren bij het regionale erfelijkheidscentrum bij u in de 
buurt, zie voor adressen op website www.vkgn.org
Daarna kan een schriftelijke aanmelding plaatsvinden bij de 
medisch coördinator PGD van het MUMC. Het paar wordt ver-
volgens uitgenodigd voor een intakegesprek in het Universitair 
Medisch Centrum Maastricht. Dit kan in de meeste gevallen 
binnen enkele weken plaatsvinden. Tijdens dit gesprek worden 
de medische en familiegegevens doorgenomen. Het verdere 
traject wordt met u besproken, de alternatieven die er voor-
handen zijn en of de IVF-behandeling die voor PGD nodig is, in 
Maastricht, Utrecht of in Groningen zal plaatsvinden. 
Voor meer informatie over de organisatie van PGD in Nederland 
kunt u terecht op de website www.pgdnederland.nl

Prof. dr. E.M. (Christine) de Die-Smulders, klinisch geneticus 
afdeling Genetica van het MUMC

Afdeling Vasculaire Geneeskunde van het Academisch 
Medisch Centrum Amsterdam
Onderzoek naar glucosehuishouding, vetstofwisseling en 
vaatfunctie bij HME-MO

Promotie Hans Mooij, internist
Bijzonder leuk is de uitnodiging van de eerste onderzoeker van 
dit project de heer Hans Mooij. Hij is op dit onderzoek gepro-
moveerd tot doctor in de geneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam op 7 april j.l.
De titel van zijn proefschrift/dissertatie is: “Functional Conse-
quenties of inborn and acquired errors in endothelial glycocalyx 
heparan sulfates”. Hierbij is voor het eerst aangetoond dat er 
in mensen een relatie is tussen genetische variatie in heparan 
sulfaten in de vaatwand en stofwisseling van bepaalde bloed-
vetten.
Dr. Mooij bedankt in zijn proefschrift als eerste alle deelnemers 
die in de afgelopen jaren hebben meegedaan aan de intensie-
ve en invasieve studies die zijn verricht.

Verslag van Sophie Bernelot Moens
Allereerst wil ik graag alle deelnemers die de afgelopen 3 jaar 
hebben meegewerkt aan de onderzoeken langs deze weg nog-
maals hartelijk danken. Zonder jullie bereidheid om aan onze 
onderzoeken mee te doen, hadden we nooit deze stappen 
kunnen zetten. 

Wat heeft 3 jaar onderzoek ons opgeleverd?
In de Newsflash van oktober 2013 kon u al een uitgebreide 
samenvatting lezen van de resultaten van de onderzoeken die 
wij op de afdeling vasculaire geneeskunde hebben uitgevoerd.
Inmiddels hebben deze onderzoeken geleid tot 3 wetenschap-
pelijke publicaties in internationale tijdschriften. (Zie voor de 
titels en de tijdschriften onderaan dit stukje, mocht u interesse 
hebben in de volledige artikelen, mag u ons altijd mailen).
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In een 4-tal onderzoeken hebben wij een aantal belangrijke be-
vindingen gedaan. In het eerste onderzoek hebben we gezien 
dat HME-MO patiënten geen hogere bloeddruk hebben, of een 
verschil in de vaatwandfunctie, dan gezonde controlepersonen. 
Dit was een belangrijke bevinding, omdat heparan sulfaten een 
groot onderdeel van de vaatwand zijn. 
Door aanwijzingen dat heparan sulfaten mogelijk een rol spelen 
in de stofwisseling, zijn we daarna verder gegaan met onder-
zoek naar de suiker- en vetstofwisseling. Wij hebben gezien dat 
in personen met HME-MO de alvleesklier in aanleg iets kleiner 
is, en dat deze een iets minder grote reserve-capaciteit heeft, als 
hij maximaal wordt uitgedaagd. Echter, onder normale omstan-
digheden, vinden wij geen verschil in de suikerhuishouding bij 
HME-MO patiënten. Zoals we weten is suikerziekte een ziekte 
die van vele factoren afhankelijk is, en dit kan goed verklaren 
waarom de kleinere alvleesklier, bij het ontbreken van andere 
risico factoren, zeker niet tot een voorstadium van suikerziekte 
hoeft te leiden. Wij weten uit eerder onderzoek van de HME-MO 
patiënten vereniging ook dat suikerziekte niet vaker voorkomt 
bij personen met HME-MO. 
Daarnaast vinden wij ook in de vethuishouding geen afwijkin-
gen. Hoewel we weten dat heparan sulfaten belangrijk zijn voor 
het opruimen van de vetten, blijkt dat ook hier onder normale 
omstandigheden het lichaam voldoende reserve heeft om de 
ingenomen vetten op te ruimen. 

Toekomst
Al met al heeft dit onderzoek ons een stuk verder gebracht in 
ons begrip van de functies van heparan sulfaten in de stofwis-
seling. 
Ondertussen gaan we op onze afdeling wel verder met het in 
kaart brengen van het belang van heparan sulfaten in het men-
selijk lichaam. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig om te 
kijken of het toedienen van een medicijn dat heparan sulfaten 
bevat, goed is voor mensen met suikerziekte.
Het onderzoek binnen de HME-MO patiënten is ook in volle 
gang. Mijn collega, Nienke Rorije is op dit moment bezig met 
een onderzoek naar de bloedvaten, zouthuishouding en de 
bloeddruk. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat aan de bin-
nenkant van de bloedvaten een laagje zit, dat mogelijk zout kan 
binden. Daardoor biedt dit laagje mogelijk een bescherming 
tegen hoge bloeddruk.

Voor vragen over onze bevindingen en de gedane onderzoe-
ken kunt u contact opnemen met Sophie Bernelot Moens, haar 
e-mail adres is s.j.bernelotmoens@amc.uva.nl. Voor vragen over 
de toekomstige onderzoeken en eventuele deelname (op dit 
moment is Nienke hard op zoek naar mannen met een leeftijd 
van 18-40 jaar, niet rokend en zonder suikerziekte!) kunt u met 
Nienke Rorije contact opnemen, haar e-mail adres is n.m.rorije@
amc.uva.nl

Publicaties Bernelot Moens S.J. 
 - Ext 1 Heterozgosity causes a modest eff ect on postprandial 
lipid clearance in humans.
Journal of Lipid Research, Maart 2015

-  Carriers of loss-of-function mutations in EXT display impaired 
pancreatic beta-cell reserve due to smaller pancreas volume
Plos One, December 2014
-  Loss of function in heparan sulfate elongation genes EXT1 
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Herhaalde oproep!

Er zijn nog niet voldoende deelnemers voor het onderzoek 
gevonden. Daarom nog een keer de oproep:
Gezocht mannelijke deelnemers met HME-MO voor deelname 
aan onderzoek in het AMC
De afdeling inwendige Geneeskunde van het AMC is gestart 
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
− 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 af-
deling inwendige geneeskunde van het AMC. Het lijkt ons goed dat 
er steeds gerichter gekeken wordt naar de verschillende aspecten 
van HME-MO.

Op de volgende pagina kunt u de ervaring van Patrick Meinders 
lezen met dit onderzoek. Hij roept andere mannen op om toch 
vooral mee te doen.
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Onderzoek
Waarom ik heb meegedaan aan wetenschappelijk onderzoek.

Mijn naam is Patrick Meinders, en ik ben net 20 geworden. Vorig jaar werd mij gevraagd om net als het jaar ervoor mee te doen aan 
een vervolgonderzoek in het AMC naar de gevolgen van HME-MO. Ik heb meteen “ja” gezegd? Waarom? Ik wil hier graag wat over 
vertellen. En ook over hoe dit gegaan is. 
Zoals we allemaal weten is HME-MO een zeldzame ziekte en hier wordt in verhouding tot meer bekende ziekten, met grote groe-
pen patiënten, weinig onderzoek naar gedaan.
Wanneer ik voor een consult bij dokter Ham of Van der Zwan in het OLVG kom, gebeurt het vaak dat ik vragen heb. En de ene keer 
krijg ik meteen een antwoord, maar soms is het antwoord ook wel eens: “Dat is een goede vraag. Daar zouden we eens onderzoek 
naar moeten doen”. 
Maar àls er dan een mogelijkheid is voor wetenschappelijk onderzoek dan is dat alleen mogelijk als er ook mensen zijn die hier 
aan mee willen doen. Je doet daar ook niet alleen voor jezelf aan mee, maar ook voor alle anderen met HME-MO, voor je familie en 
misschien ook voor je kinderen, als je die later krijgt.

Het eerste onderzoek ging over afwijkingen in de suikerhuishouding, maar daar mocht ik toen nog niet aan meedoen omdat ik 
nog geen 18 was. In 2013 ging een vervolgonderzoek van start waarbij gekeken werd naar de vetstofwisseling bij HME-MO en toen 
heb ik me meteen aangemeld. Het onderzoek viel erg mee en toen ik in de zomer van 2014 werd gevraagd om mee te doen aan 
nog een vervolgonderzoek heb ik ook meteen toegestemd. 
Bij dit laatste onderzoek gingen ze onderzoeken hoe de rol van het suikerlaagje dat in de wand van bloedvaten aanwezig is, van 
invloed is op de zout- en waterbalans van het lichaam. Dit laagje is namelijk ook betrokken bij de opslag van zout. Mij is uitgelegd 
dat uit eerder onderzoek is gebleken dat HME-MO ook zorgt voor een genetische afwijking die invloed kan hebben op dit laagje en 
dat beschadiging van dit laagje van invloed kan zijn op het ontstaan van hoge bloeddruk. Dit onderzoek is dus erg belangrijk om er 
achter te komen of HME-MO patiënten dus een hogere kans hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. 

Misschien stel ik het nu simpeler voor dan de theorie is, maar dit is wat ik er van heb begrepen en het lijkt me erg belangrijk dat 
hier onderzoek naar wordt gedaan. Mijn vader heeft behalve HME-MO ook diabetes en hoge bloeddruk, dus misschien heb ik ook 
een hogere kans.
Aan dit onderzoek mogen deze keer geen vrouwen meedoen omdat zij door hormonale schommelingen ook te veel wisselingen 
hebben in de vochthuishouding. Des te belangrijker dus om mee te doen, want dat maakt het aantal mensen dat mee kan doen 
al weer kleiner. En je mag als man ook niet ouder zijn dan 40, geen problemen hebben met hart- en bloedvaten, geen suikerziek-
te hebben en niet roken. Dus hoeveel HME-MO patiënten blijven er dan over? Iedereen die in deze categorie valt moet zich dus 
eigenlijk moreel verplicht voelen om mee te doen, vind ik.

Wat moest ik er voor doen? 
Ik moest eerst voor een 0-meting naar het AMC. Ze namen bloed af en maakten een ECG (hartfi lmpje) en deden allerlei testjes. 
Daarna moest ik een hoog zout dieet houden, en in die periode urine opvangen. Dat viel erg mee: gewoon wat extra bouillon 
drinken en chips eten en je zit zó op het extra zoutgehalte. De urine kon ik inleveren in het ziekenhuis in Enschede, en zij gaven de 
uitslagen door aan het AMC. Daarvoor hoefde ik dus niet naar Amsterdam.
Na het zoutdieet moest ik wel weer naar Amsterdam en daar werden dezelfde testjes gedaan en een klein biopt uit mijn 
arm genomen. Daarna moest ik een laag zoutdieet houden. Dat was wat lastiger, vooral om een alternatief voor 
brood te vinden, maar met matses en eigengebakken krentenbollen van mijn moeder was ook dat wel te 
doen. Na het laagzout dieet werden weer dezelfde testen herhaald en werd weer een klein biopt uit 
mijn arm genomen.

Ik ben nu erg benieuwd naar de uitslagen. Helaas zijn die er nog steeds niet om-
dat er nog niet genoeg mannen mee hebben 
gedaan. Dus ben je tussen de 18 en 40, rook 
je niet en ben je behalve je HME-MO goed ge-
zond, doen dan alsjeblieft ook mee! Voor jezelf, 
voor je familie, voor ons allemaal! De reiskosten 
worden vergoed, en je krijgt een kleine vergoe-
ding voor je deelname, en dat kon ik als “arme” 
student ook wel goed gebruiken!

Patrick Meinders
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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 specifi eke persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw behandelend arts of therapeut of andere 
deskundige. Heeft u ook vragen voor deze rubriek dan kunt u die stellen via ons secretariaat.

1. Ik word binnenkort geopereerd aan mijn been. Er wordt een osteochondroom verwijderd. Maar nu vroeg ik mij af of het bot wat 
verwijderd wordt nog nodig is voor wetenschappelijk onderzoek in het LUMC? Dat was eerder wel gevraagd en toen heb ik daar 
ook toestemming voor gegeven. Ik zou het zonde vinden als het uiteindelijk bij het afval terecht komt terwijl zij het voor onderzoek 
goed zouden kunnen gebruiken.

Mooi dat u er nog aan denkt om de verwijderde tumor beschikbaar te stellen voor het onderzoek in het LUMC. Echter het opsturen van bot-
materiaal naar de afdeling pathologie van het LUMC is niet meer nodig op dit moment. Het onderzoek waar dat voor nodig was, is enkele 
jaren geleden afgerond. In voorkomende gevallen wordt er nog wel eens een beroep gedaan op botmateriaal door hen. Dat is momenteel 
echter niet aan de orde. In het OLVG wordt het botmateriaal natuurlijk altijd onderzocht door de patholoog. Daarvan krijgt de patiënt ook 
altijd de uitslag. Restanten worden vervolgens ook nog wel voor onderzoek gebruikt. Maar hoe dan ook wordt er altijd materiaal bewaard.

2. Vanaf mijn geboorte heb ik als HME-MO patiënt een vergroeide linker voorvoet, zie foto 1. 
Door lotgenotencontact kwam ik erachter dat ik niet de enige HME-MO patiënt ben met zo’n 
vergroeide voet. Ook mijn orthopeed bevestigde dit. Maar het grote probleem is dat hierdoor 
de grote teen erg scheef kwam te staan. Daaraan ben ik zo’n 20 jaar geleden geopereerd en 
werd mijn teen recht gezet. Er moest wel een manier bedacht worden om de teen recht te 
houden. Mijn podotherapeut kwam met een oplossing. Zij heeft een silicone orthese gemaakt 
en die houdt mijn grote teen wel aardig op z’n plaats, zie foto 2. Mijn vraag is of dit wel een goe-
de oplossing is of dat er misschien andere oplossingen zijn?

De oplossing die uw podotherapeut heeft bedacht is uitstekend. Inderdaad is het probleem dat de grote 
teen, door de ruimte die er naast is, scheef gaat groeien. Er zijn meerdere mensen met HME-MO die deze 
vergroeiing hebben. In de oude literatuur wordt bij een foto van zo’n voet geschreven dat dit een typische 
HME-MO-voet is. Een orthese op maat gemaakt is een prima oplossing. Helaas draagt niet iedereen deze 
orthese en daardoor krijg je situaties die u beschrijft. Er ontstaat er een zgn. Hallux Falgus met een grote 
knobbel aan de buitenzijde van de grote teen. Daarvoor is inderdaad nodig dat er geopereerd wordt. 
Dan wordt de teen gebroken en weer recht gezet. Best wel een heftige operatie. Dit voorkomen is een betere oplossing.

3. Ik heb een vraag over HME-MO en zwanger zijn. Ik ben nu 6 maanden zwanger. Ik ben op zoek naar informatie over de gevolgen 
van HME-MO voor mijn zwangerschap en dan in het bijzonder de bevalling. Is het bijvoorbeeld mogelijk om op een natuurlijke 

wijze te bevallen of is een keizersnee verstandiger? 

Het is zaak om goed te laten onderzoeken of uw bekken en dan met name het baringskanaal voldoende ruimte 
heeft om op een natuurlijke wijze te kunnen bevallen of dat de bevalling door middel van een keizersnede 

plaats moet vinden. Het is bekend dat veel mensen met HME-MO een steil bekken hebben waardoor de 
bevalling moeilijk kan verlopen. Tevens kunnen er osteochondromen aan de binnenkant van het bekken 

zitten die problemen kunnen opleveren. Misschien is uw situatie uit eerdere röntgenfoto’s of MRI’s nog te 
achterhalen? Om te zien of er voldoende ruimte is voor een natuurlijke bevalling kan tot een bepaalde tijd van 

de zwangerschap wel een MRI gemaakt worden. Het advies is om de MRI te maken tussen week 16 en 24 van de 
zwangerschap. Hiervoor zal uiterst voorzichtig te werk gegaan moeten worden. Het moet goed overlegd worden 

tussen de orthopeed, gynaecoloog en radioloog. Overigens is het belangrijk al voor een eventuele zwangerschap 
dit soort zaken goed te onderzoeken. Dan is het allemaal veel makkelijker. Uit onderzoek (Ham S.J. en Lange de J., 

HME-MO en de gevolgen hiervan in Nederland, 2005) is gebleken dat 51% van de vrouwen met HME-MO problemen 
had ervaren bij de bevalling. 34% van de vrouwen met HME-MO gaf aan dat de bevalling met een keizersnede was 

uitgevoerd. Dat is relatief gezien veel, want van alle bevallingen in Nederland vond in 2002 13,5% door middel van een 
keizersnede plaats (NVOG, 2004). Ook is bij een kinderwens een goede oriëntering van belang. Indien één van de ouders 

HME-MO heeft, is er 50% kans dat het kind ook HME-MO krijgt. Een mogelijkheid als PGD (embryoselectie) valt ook te 
overwegen, zie voor meer informatie in de rubriek Onderzoek en Ontwikkeling elders in deze Newsfl ash.
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Even kleuren...
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Geef de pen door aan: Daniel Widera
Hoe oud ben je en waar woon je? 

Ik ben 10 jaar. Ik woon in Wezembeek-Oppem in 
België.

 
Heb je zelf HME-MO of heb je andere familieleden en 

vrienden die deze aandoening hebben?
Mijn vader, mijn zusje en ik hebben allemaal HME-MO.

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitge-
legd? 

Ja, ik heb ze verteld dat het een beperking is en dat er knobbels groeien aan mijn benen en aan 
mijn armen. 

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Het is helemaal niet leuk, omdat ik nu plaatjes in mijn enkels moet hebben. Eén ding is wel leuk en dat is dat ik in een 
rolstoel mocht rondcrossen na mijn operatie. Alle vrienden in mijn klas hebben met mij over het schoolplein geracet

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben? 
Ik kan niet zo heel snel schrijven als andere kinderen. Nu heb ik geleerd om met 10 vingers te typen.
Ik doe mijn schoolwerk op de computer.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik ga naar basisschool de Kattensprong en ik zit in het 4de leerjaar (groep 6). Ik wil later treinmachinist worden.

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Ik vind cijferen het leukst en hoofdrekenen het vervelendst.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja.
 
Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO? 
Ik voetbal graag met mijn vrienden, vind fi etsen heel leuk en ik zing in een koor.
Ik zou wel graag sneller kunnen schrijven en rennen.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s? 
De Garfi eld Show, Inspector Gadget, en de Jungle Bende lost het op.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst? 
Ik heb geen favoriet.

Heb je (huis)dieren? 
Nee.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker? 
Ik vind pizza het lekkerst. Ik lust geen kaas.

Aan wie geef je de pen door?
Ik geef de pen door aan Ivar Beurskens omdat hij ook net als ik pas geopereerd is.

       6680     66806680

Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO? 
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Hier wordt je echt vrolijk van!
Kinderdag 2015

Op 3 oktober is het weer zover: de 
jaarlijkse kinderdag van de HME-MO 
Vereniging. En deze keer hebben we 
een hele bijzondere locatie uitgezocht. We gaan met z’n allen naar 
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam!

Wereldreis
In Blijdorp kun je in 1 dag een wereldreis maken. Je gaat van de 
bizons in Noord-Amerika via de jungle van Zuid-Amerika door naar 
het Oceanium. Dan kun je door naar de wolven in Europa en de 
kamelen op de Mongoolse steppen.
In Amazonica, een stuk Amazonegebied in een groot koepelvormig 
gebouw, vind je de jungle van Zuid-Amerika. In de tropische warmte 
fl adderen honderden kleurige, Zuid-Amerikaanse vlinders rond. 
Aan de oevers van het water bloeien geurige bloemen en in het water 
zwemmen onder andere piranha’s!
En het Oceanium is al een wereld op zich. Voor het Oceanium 
verwelkomen de zeeleeuwen iedereen met een sierlijke duik en 
vrolijk gebrul. Na een ‘duik’ in de Noordzee wandel je door de 
indrukwekkende Atlantische Oceaan. In het 
Caraïbisch gebied ontmoet je 
de gevaarlijkste dieren uit 
het Amazone-gebied: de 
dwergkaaiman en de piranha.

Gevaarlijk
En het kan nog gevaarlijker: 
in de Tijgerkreek sta je 
letterlijk oog in oog met de 
imposante Sumatraanse 
tijgers. Pas op voor die 
scherpe tanden! In de 
schaduw van de bomen 
stoeit Bokito met zijn go-
rillavrouwtjes en kleintjes. 
Op de nieuwe savanne sta 
je op ooghoogte met de gi-
raffen. Ontmoet er ook de 
hyena’s en struisvogels.

Lekker spelen
Beleef de spannendste avonturen in de nieuwe binnenspeeltuin 
Biotopia in de monumentale Rivièrahal. Hier kun je heerlijk klauteren 
door de jungle, graven naar fossielen in de woestijn en over de vin 
van een bultrug de oceaan in glijden. Enne, durf jij in de bek van de 
walvis te gaan staan?

Tijdens het spelen ontdek je ook dieren die in de verschillende 
biotopen voorkomen. Zo kun je al gravend in het woestijnzand 
zomaar een familie stokstaartjes tegenkomen, maar ook 
woestijnratjes of gilamonsters. Spannend! Welke dieren 
ontdek jij in Biotopia?
Natuurlijk kun je ook heerlijk buitenspelen in bv de enorme 
speeltoren van de Oewanja Kinderjungle.

Opgeven
Als je dit gelezen hebt, heb je natuurlijk superveel zin om 
te komen. Vraag je vader of moeder of ze jou/jullie op 
willen geven voor deze dag via de site van de HME-MO 
Vereniging, www.hme-mo.nl

Voor kinderen t/m 15 jaar is deze 
dag gratis, van overige gezinsle-
den vragen we een bijdrage van 
10 euro. 

En het kan nog gevaarlijker: 

Te ver?
Af en toe horen we de 
opmerking dat de activiteit 
voor de kinderdag zo ver weg is. 
Vanuit de vereniging doen we ons 
best om de locaties voor de kinderdag zoveel 
mogelijk te spreiden. De ene keer wat meer in het noorden, 
dan wat meer in het zuiden, dan weer in het midden enz. 
Op deze manier hopen dat iedereen regelmatig mee kan doen met deze 
activiteit. Hierboven een overzicht van de locaties van de kinderdagen 
(en  de jongerendagen) van de afgelopen jaren. Rood voor de kinderdagen en 
groen voor de jongerendagen. 
Mocht u nu zelf een geweldig idee hebben voor een locatie voor een kinder- of 
jongerendag, laat het ons dan vooral weten!
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Gedicht 

Ik kan er soms echt niet mee omgaan
dan kijk ik naar de maan,
en dan denk ik: even slikken en weer doorgaan.
Even knokken en weer opstaan.
Ik moet er mee leren leven
en ik zal altijd alles geven.
Ik ben net zoals jij,
ik ben niet anders,
ik ben normaal.
Ik ben net zoals jij.
Ik heb alleen iets meer
wat ik soms niet accepteer.
Maar ik ben net zoals jij.
Het gaat soms wat langzamer,
maar ik ben sterk, net zoals een hamer.
Ik sleep mezelf er altijd doorheen
en ik kom er altijd wel een keer overheen.
Ik ben niet gehandicapt!
Ik heb alleen iets wat jij niet hebt…

Jasmijn

De kleine wetenschappers onderzoeken... / Het menselijk lichaam

Meer weten over het menselijk lichaam? Hoe het er uitziet en hoe 
het werkt? Ga dan op reis met de kleine wetenschappers die op on-
derzoek gaan. Hein het Brein, Slimme Rik, Dokter David en Sterke 
Stan zijn een paar van die getekende kleine wetenschappers die je 
de weg wijzen. De ene keer door een vraag te stellen, de andere 
keer door het antwoord te geven, dan weer door je te laten zoeken 
naar de verstopplaats van een de wetenschappers. 
Door het zoeken ga je kijken, kijken en nog beter 
kijken; hierdoor zie je de kleinste details van het 
menselijk lichaam ook. Tijdens de reis leer je allerlei 
feiten en weetjes over o.a. het skelet, spieren, het 
zenuwstelsel, de bloedsomloop, ruiken en proeven 
en een aanval van ziektekiemen. 

Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar.
Het boek is geschreven door Ralph Lazar en ver-
taald door Kelly van Herten.
ISBN10: 9044329839

Boekentips

Op reis door het mense-
lijk lichaam

In ‘Op reis door het 
menselijk lichaam’ maakt 
de lezer samen met Ana 
en Tomie een reis door de 
belangrijkste systemen en 
stelsels die werkzaam zijn 
in ons lichaam. Elk stelsel, 
waaronder het skelet, het 
spierstelsel en het zenuw-
stelsel, wordt in een aantal 
pagina’s uitgelegd met 
schematische kleurenteke-
ningen van organen, korte 
tekstblokken en weetjes. 
Alle lichaamsdelen wor-
den benoemd en er wordt 
verteld hoe alles in ons 
lichaam moet samenwerken 
om gezond te blijven. Met 
kleurrijke illustraties waar je 
steeds weer naar wilt kijken 
en leuke weetjes.

Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar.
Het boek is geschreven door 
Samantha Loman.
ISBN10 9044338129

naar de verstopplaats van een de wetenschappers. 
Door het zoeken ga je kijken, kijken en nog beter 
kijken; hierdoor zie je de kleinste details van het 
menselijk lichaam ook. Tijdens de reis leer je allerlei 
feiten en weetjes over o.a. het skelet, spieren, het 
zenuwstelsel, de bloedsomloop, ruiken en proeven 

Het boek is geschreven door Ralph Lazar en ver-
taald door Kelly van Herten.

menselijk lichaam’ maakt 

en Tomie een reis door de 
belangrijkste systemen en 
stelsels die werkzaam zijn 
in ons lichaam. Elk stelsel, 
waaronder het skelet, het 
spierstelsel en het zenuw-
stelsel, wordt in een aantal 

ge
te
ke
nd
�d
oo
r:�
Es
th
er



17

De leeuw is los

De leeuw is los! De leeuw is los! 
Hij wandelt al door de straten. 
Hij wil naar ‘t Amsterdamse bos,
dat heb ik wel in de gaten.
Hij bromt en hij briest en hij brult
en iedereen schrikt zich een bult.

Daar is ie al op de Postzegelmarkt,
daar loopt ie al over het Singel!
De tram blijft staan en klingelt hard
van klingeldeklingeldeklingel.
Het hele verkeer staat stil...
en de tramconducteur geeft een gil!

Nu is hij op de Overtoom!
We worden hoe langer hoe banger...
En iedereen klimt in z’n eigen boom,
de timmerman en de behanger.
O! roept de pianostemmer,
waar blijft nou die leeuwentemmer!
 
O kijk, daar komt een jongetje aan,
o, zou z’n moeder dat weten 
Tjee, kijk dat jongetje daar eens staan!
Straks wordt ie opgevreten!
Wie is dat jongetje dan?
Warempel, het is onze Jan..!

Hij haalt een klontje uit z’n zak,
wat gaat hij toch beginnen?
De leeuw wordt mak! 
De leeuw wordt mak!
De leeuw begint te spinnen!
Hij aait hem eens over zijn rug
en brengt hem naar ‘t circus terug. Hoi!
En brengt hem naar ‘t circus terug. Hoera!!!!

Annie M.G. Schmidt

Giraff e
Wist je dat de tong van een giraff e bijna een 
halve meter lang kan worden?
De gemiddelde lengte van de tong van een 
giraff e is 45 cm. De giraff e gebruikt zijn tong 
voornamelijk om bladeren en takjes van 
bomen te trekken en op te eten. De tong van 
een giraff e is erg hard en stug, zodat hij geen 
last heeft van eventuele doorns aan takken.

Blauwe vinvis
Wist je dat het hart van een Blauwe vinvis zo 
groot is als een kleine auto?
Meer dan een plaatje van dit dier zul je niet 
tegenkomen, maar hij is zo indrukwekkend 
dat het wel leuk is om er wat over te vertellen.
Een blauwe vinvis is echt heel erg groot. Hij 
kan 35 meter lang worden en z’n staart kan 

wel 8 meter breed zijn. Hij weegt ongeveer 
175 ton. Oftewel hetzelfde als 175 kleine au-
to’s…  Zijn hart is net zo groot als zo’n kleine 
auto. Hij kan ook heel veel lawaai maken, 
wel 170 decibel (harde muziek tijdens een 
concert is ongeveer 120 decibel). Omdat hij 
dat onder water doet, klinkt het voor mensen 
niet zo hard. Maar zijn soortgenoten op een 
paar honderd kilometer afstand kunnen hem 
prima horen.

Olifanten
Wist je dat een olifantenslurf geen botten 
bevat?
De olifantenslurf heeft daarentegen bijna 
150.000 spieren. Door dit hoge aantal spieren 
kan de Olifant zijn slurf zo soepel bewegen 
en overal voor gebruiken. Een olifant kan 

trouwens ook niet springen. Als hij dat zou 
proberen, zou hij door zijn gewicht bij het 
neerkomen z’n botten breken.

Schildpad
Wist je dat een schildpad ook zenuwen en 
dus gevoel in zijn schild heeft?
Als je een schildpad over zijn schild aait, dan 
voelt hij dit. Een schildpad heeft een buik- en 
een rugschild. Bij gevaar verstopt hij zijn po-
ten en zijn kop in zijn schild. En hij blijft zitten 
waar hij zit. Want wegrennen heeft geen zin 
omdat hij niet bepaald een snelheidskampi-
oen is.

Luiaard
Wist je dat een luiaard slechts 
1 keer per week poept?

Om je alvast voor te bereiden op je bezoek aan die-
rentuin Blijdorp hieronder een aantal weetjes over 
bekende en onbekende dieren.
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Ledenraadpleging

Betrouwbare online bijsluiter
Omdat betrouwbaarheid bij ziektes en medicatie ontzettend belangrijk is, biedt apothekersvereniging KNMP de 
gratis Appotheek app (klopt met 2 pp’s) aan, een aanvulling op de bijsluiter.

Het is wel een praktische app; je vindt er alle medicijnen overzichtelijk op alfabet, en betrouwbare informatie over aandoeningen 
en ziekten, geschreven door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). De appotheek is een handige aanvulling op de infor-
matie van de bijsluiter. De app is geschikt voor alle smartphones en tablets en is gratis te downloaden via AppStore en GooglePlay. 
Na het downloaden kunt u de app ook zonder internetverbinding gebruiken.

apple-store google-play

Eind vorig jaar hebben we alle leden van de HME-MO Vereni-
ging Nederland gevraagd deel te nemen aan een ledenraad-
pleging. Door middel van een digitale vragenlijst vroegen wij 
naar uw ervaringen met en meningen over de organisatie en 
activiteiten van onze vereniging. Doel van die ledenraadpleging 
was te achterhalen of u tevreden bent over de huidige gang 
van zaken en hoe we eventueel zaken kunnen verbeteren en 
beter kunnen aansluiten op uw wensen.
In totaal zijn er via e-mail 237 uitnodigingen verstuurd en uit-
eindelijk heeft dat - na twee reminders - 108 volledig ingevulde 
vragenlijsten opgeleverd, ofwel een response van 46%. Een 
percentage dat enigszins teleurstellend is voor een belangen-
vereniging als de onze. De belangrijkste bevindingen uit de wel 
ingevulde vragenlijsten heb ik voor u op een rij gezet.
Op de vraag naar de reden(en) om lid te worden,  gaf 82% aan 
dat informatievoorziening de belangrijkste reden is, gevolgd 
door lotgenotencontact (62%)* en belangenbehartiging (28%). 
De verbijzondering naar het gebruik van de faciliteiten die de 
vereniging biedt laat zien dat het meest  gebruik wordt ge-
maakt van informatie op de website (91%), gevolgd door infor-
matie en brochures (83%), wetenschappelijk onderzoek (57%), 
bijeenkomsten met lotgenoten (54%), het forum op de website 
(41%), de besloten Facebookgroep (30%), belangenbehartiging 
(24%), de besloten e-mailgroep (17%) en tot slot telefonische 
informatie en advies (12%). Alle faciliteiten, met uitzondering 
van het forum op de website en in mindere mate de besloten 
Facebookgroep, worden door meer dan 60% van de gebruikers 
als goed beoordeeld. De percentages ‘goed’ zijn voor het forum 
en de Facebookgroep respectievelijk 35% en 47%. Over het 
geheel genomen geven de 108 respondenten een rapportcijfer 
van gemiddeld een fraaie 8.0.
Van de 108 respondenten zijn er 36 (33%) de laatste twee jaar 
één of meer keer naar de landelijke HME-MO dag in Utrecht 
geweest en op één na zeggen allen tevreden te zijn over de or-

ganisatie daarvan. Van de 72 leden die de laatste twee jaar niet 
naar de landelijke HME-MO dag zijn geweest zegt ongeveer de 
helft (35 leden) daar geen behoefte (meer) aan te hebben en 
vinden 18 leden de bijeenkomsten te ver weg. 
De bezoekcijfers voor de regiobijeenkomsten (15% van de 
leden), landelijke kinderdagen (16%), landelijke jongerendagen 
(7%)  en de Algemene Ledenvergadering (ALV) (8%) zijn - deels 
door voor de hand liggende redenen - aanzienlijk lager. De 
tevredenheid over die bijeenkomsten is onder de deelnemers 
echter nagenoeg 100%.
Vrijwel alle leden (97%) zeggen bekend te zijn met de HME-MO 
Newsfl ash die twee per jaar verschijnt; hetzelfde percentage 
is van toepassing op de website. De digitale Nieuwsbrief is 
bekend bij 65% van de leden die hebben deelgenomen aan de 
ledenraadpleging. Gemiddeld krijgen de Newsfl ash, website en 
de nieuwsbrief een rapportcijfer van respectievelijk 7.9, 7.6 en 
7.3. 
Tot slot, in de ledenraadpleging bestond bij een groot aantal 
vragen de mogelijkheid een gegeven antwoord nader toe te 
lichten en daar is frequent gebruik van gemaakt; iets waar we 
erg blij mee zijn omdat die antwoorden verschillende aankno-
pingspunten bevatten om de vereniging in de toekomst beter 
te laten functioneren. In een volgende Newsfl ash zal hierop 
worden teruggekomen.  
* Omdat er twee of meer 
redenen mochten worden 
genoemd tellen deze 
percentages op tot meer 
dan 100%. 

Frans Schelbergen

Eerste bevindingen Ledenraadpleging

worden teruggekomen.  

redenen mochten worden 
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Medicijngebruik
Gebruikt u veel medicijnen? 
Neem uw medicijngebruik eens onder de loep
Veel mensen met een handicap of chronische ziekte gebruiken verschillende medicijnen tegelijk. U misschien ook. Zonder dat u of 
uw arts dat weet, kan dat extra klachten geven. Bijvoorbeeld omdat de medicijnen niet bij elkaar passen of elkaar tegenwerken. 
Wilt u weten of dat voor u ook geldt? Neem dan uw medicijngebruik eens onder de loep.  Dat kunt u doen samen met uw huisarts of 
apotheek. Zo’n zogenaamde ‘medicatiebeoordeling’ wordt vaak vergoed door de verzekeraar. 

Hoe pakt u dat aan? Zeg tegen uw huisarts of apotheek dat u een keer goed wilt kijken naar uw medicijngebruik. De ‘medicatiebe-
oordeling’ begint met een gesprek met uw huisarts of apotheek. Eén van hen kijkt samen met u welke medicijnen u alle-
maal slikt. Ook vraagt de apotheker of huisarts of u klachten, problemen, vragen of wensen heeft. 
Na dat gesprek bespreken de huisarts en de apotheker met elkaar uw medicijngebruik. 
De apotheker kijkt vooral hoe verschillende medicijnen op elkaar inwerken. De huisarts 
let meer op welk eff ect de medicijnen hebben op uw gezondheid. Uiteindelijk bepalen 
de huisarts en apotheker samen of uw medicijngebruik aangepast kan (of moet) wor-
den. In een tweede gesprek krijgt u hierover een advies. 

Minder moe  
Dat zo’n medicatiebeoordeling nuttig kan zijn, blijkt uit het verhaal van Matthias Frieden-
berg (75). Hij slikte voor meerdere aandoeningen maar liefst elf verschillende medicijnen. 
Zijn huisarts verwees hem voor een medicatiebeoordeling naar de apotheker. 
Friedenberg: ’Iemand  van de apotheek kwam bij mij thuis. Ik vertelde dat ik gezond oud 
wilde worden, maar dat ik het gevoel had dat het gebruik van zoveel medicijnen daar niet 
aan bijdroeg. Uiteindelijk hebben we samen met mijn huisarts besloten te stoppen met vier 
pillen. Ik voel me nu minder moe en heb een betere conditie. Voorheen viel ik regelmatig 
overdag in slaap. Dat komt eigenlijk niet meer voor.’

Dosering aanpassen
De ervaring van Matthias Friedenberg is geen uitzondering. Apotheker Jacqueline Hugtenburg uit Amstelveen doet samen met 
huisartsen al geruime tijd medicatiebeoordelingen. Zij komt eigenlijk altijd dingen tegen die vaak eenvoudig opgelost kunnen 
worden.  
Hugtenburg: ‘Meestal komen er bij een medicatiebeoordeling zo’n drie tot vijf problemen aan het licht. Voor de meeste daarvan is 
een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door de dosering aan te passen of door een ander middel te kiezen.’
 
Onhandig klein
Huisarts Petra Elders benadrukt dat de patiënt zelf een belangrijke rol in de medicatiebeoordeling heeft. ‘De patiënt vertelt ons hoe 
zijn medicijnen bevallen en welke problemen hij tegenkomt. Uit onderzoek weten we dat patiënten een derde van de problemen 
zelf aangeven. Dat zijn vaak dingen die wij als huisarts of apotheker niet bedenken. Bijvoorbeeld een pilletje dat onhandig klein is 
om te slikken. Of een slikmoment dat niet goed past bij de dagindeling.’ 

Vijf keer nuttig
Wanneer is een medicatiebeoordeling zeker nuttig? 
1. Als u veel (meer dan vijf ) verschillende medicijnen slikt.
2. Als u klachten heeft die te maken kunnen hebben met uw medicijngebruik, zoals misselijkheid, vermoeidheid of duizeligheid. 
3. Als u moeite heeft om uw medicijnen uit elkaar te houden of op de juiste tijd in te nemen.
4. Als u naast uw medicijnen ook nog middelen van de drogist of homeopathische medicijnen gebruikt. Deze kunnen de werking 

van uw medicijnen beïnvloeden.
5. Als u moeite heeft met het innemen van uw medicijnen.

Op http://zorgzine.npcf.nl/medicijnen/ kunt u testen of een medicatiebeoordeling nuttig is voor u. U vindt in dit online magazine 
ook fi lmpjes en tips voor een goed gesprek over uw medicijnen. Meer tips vindt u op speciale kaarten op www.mijnzorgveilig.nl .

 tekst: PG Werkt Samen. PG Werkt Samen is een samenwerking tussen Ieder(in), NPCF en LPGGz.  
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Overstap

In de zomer van 2012 verhuisden wij van Nederland naar België. 
Wij zijn met zijn viertjes: mijn man, een zoon van 10 jaar, een 
dochter van 7 jaar en ik. Mijn man en kinderen hebben alle 
drie HME-MO. We wonen nu tijdelijk in de buurt van Brussel 
vanwege werk. 
De kinderen verhuisden van een Nederlandse naar een Vlaamse 
school. Al liggen Nederland en Vlaanderen dichtbij elkaar, en 
verschillen de talen niet veel van elkaar, het was toch een hele 
stap. Ze waren toen 7 en 5 jaar oud. 
Onze zoon Daniel had in Nederland toen nog leerling gebon-
den fi nanciering “het rugzakje” vanwege zijn HME-MO en een 
speciale tafel en stoel. Het “rugzakje” (extra budget voor de 
school en een ambulant begeleider) moest worden afgemeld. 
De stoel en tafel gingen mee in de verhuiswagen richting de 
nieuwe school. 

Ander systeem
In België kwamen de kinderen terecht op een hele andere 
school, met een taal die wel op Nederlands leek, maar toch 
anders was. En dat was niet het enige verschil. Er bestaat een 
aparte kleuterschool, waar kinderen al vanaf 2 ½ jaar terecht 
kunnen en een aparte basisschool vanaf groep 3 (eerste 
leerjaar). Onze dochter Monika begon in de laatste kleuterklas 
en Daniël op de basisschool aan het tweede leerjaar (groep 4). 
Het Vlaams leerden ze snel. Sneller dan ik, want toen ik moest 
uitleggen dat Daniel wel mocht lopen, maar niet rennen, leidde 
dat tot spraakverwarring. In het Vlaams betekent lopen: rennen. 
Lopen heet in het Vlaams stappen. 
Hoewel sommige zaken in onze nieuwe woonplaats, zoals het 
inschrijven in de gemeente, aardig wat papierwerk vereisten, 
waren andere dingen snel geregeld. Omdat Daniël een “rugzak-
je” had in Nederland vanwege zijn HME-MO, was op zijn nieuwe 
school zijn extra begeleiding heel snel geregeld. Hij kreeg GON 
begeleiding, zoals dit in Vlaanderen heet. Dat is ambulante 
begeleiding door een gespecialiseerde leerkracht vanuit de 
Mytyl school. 

Veel overleg
Toen dat geregeld was, werden we gevraagd om op school 
uitleg te geven over HME-MO. Anders dan we in Nederland 
gewend waren, zaten niet alleen de juf, de intern begeleider en 
de ambulant begeleider aan tafel, maar ook de directeur van de 
school en een psychologisch assistent. 
Het was erg prettig dat alle mensen die met Daniël te maken 
hadden bij het gesprek zaten. Zo hoefden we maar één keer uit 
te leggen wat HME-MO was en wat de gevolgen daarvan waren 
voor Daniël. Elke twee tot drie maanden vindt een evaluatie-
gesprek plaats met de ambulant begeleider en dan zit ook 
iedereen weer om de tafel. Het is heel erg fi jn om met het hele 
team dat rondom de kinderen staat te spreken. 
Ook de gymleraar wilde graag uitleg over wat de kinderen wel 
en niet mochten in verband met HME-MO. Hij ging creatief om 
met beperkingen. Omdat Daniël niet mocht rennen na een 
operatie, mocht hij van de 

gymleraar rondjes fi etsen terwijl zijn vriendjes rondjes renden. 
De klasgenoten van onze  kinderen reageerden heel goed 
op hen en accepteerden het feit dat ze niet alles kunnen wat 
anderen kunnen. 

Ambulante begeleiding directer
De ambulante begeleiding werkt anders dan in Nederland. In 
Nederland kwam de ambulant begeleider één keer in de zoveel 
weken langs om met de juf en met ons te praten en advies te 
geven. De juf deed de eigenlijke begeleiding. In België komt de 
ambulant begeleider elke week 2 uur en begeleidt Daniël zelf.
Ook adviseert ze de leerkracht over hoe hij het beste kan 
omgaan met de beperkingen. Omdat Daniël niet snel kan 
schrijven, heeft de ambulant begeleider voorgesteld om hem 
te leren typen. Tijdens de begeleiding heeft hij geleerd te typen 
met 10 vingers. We hebben thuis ook fl ink geoefend en nu mag 
hij lange stukken typen in plaats van schrijven. Voor volgend 
schooljaar heeft de ambulant begeleider geadviseerd om de 
schoolboeken digitaal aan te vragen.
Toen Monika vorig jaar naar groep 3 ging, werd voor haar ook 
ambulante begeleiding aangevraagd vanwege HME-MO. De 
aanvraag werd volledig door de school verzorgd en was zo 
geregeld. 

Strenger en meer huiswerk…
Is het allemaal rozengeur en maneschijn op een Vlaamse school 
voor kinderen met HME-MO? Nee, ook hier moet je elk school-
jaar weer uitleg over HME-MO geven. Ook hier hangt het net als 
op onze Nederlandse school af van hoe de juf en de meester er 
mee omgaan. Helaas wisselt ook elk jaar de ambulant begeleider. 
De Vlaamse school is wel meer gestructureerd en gediscipli-
neerd dan de school in Nederland. Dat vinden we als ouders 
niet erg, maar de kinderen vonden dat in het begin niet leuk. 
Daniël en Monika zeiden in het begin verontwaardigd: we mo-
gen hier veel minder dan op onze oude school! De mogelijk-
heid om warm te eten tussen de middag op school vinden ze 
wel een voordeel. Er zijn soms frietjes en ook lekkere spaghetti. 
Onderwijs is gericht op het aanleren van taal, rekenen en 
andere basisvaardigheden en gericht op resultaat. Vanaf groep 
3 hebben kinderen een agenda en ook vanaf groep 3 hebben 
ze huiswerk. Het is niet veel in groep 3: een bladzijde lezen of 
woordjes oefenen. Per jaar wordt het ietsje meer. Dat was erg 
wennen in het begin! 

Ingeburgerd
Nu na bijna 3 jaar zijn we allemaal prima gewend aan ons 
nieuwe thuis en de school. Monika zit nu in het tweede leerjaar 
(groep 4) en Daniël in het vierde leerjaar (groep 6). Toen ik 
vanavond aan tafel aan ze vroeg wat ze het aller-leukste aan de 
Vlaamse school vinden, was het antwoord: de zomervakantie! 
Die duurt hier twee weken langer dan in Nederland: van 1 juli 
tot 1 september. Dat zal weer tegenvallen als we naar Neder-
land teruggaan….

Ghislaine Widera

Van een Nederlandse naar een Belgische school: een hele stap!
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Jaarverslag

Traditiegetrouw in het voorjaarsnummer van de Newsfl ash een 
verkorte versie van het jaarverslag van het afgelopen jaar en het 
activiteitenplan voor het lopende jaar. Zo bent u, als één van de 
248 leden (stand 31-12-2014), weer op de hoogte van alle acti-
viteiten die er georganiseerd zijn en de plannen voor dit jaar.

Landelijke HME-MO dag
Eén van de belangrijkste activiteiten van onze vereniging, de 
landelijke HME-MO dag, werd het afgelopen jaar gehouden op 
zaterdag 14 juni. Veel mensen kwamen bij elkaar voor onderling 
contact en voor de informatieve inleiding en de workshops. In 
het ochtendprogramma hield dr. Lysandre Berry (anesthesist en 
verbonden aan het Pijncentrum van het OLVG in Amsterdam) 
een verhaal over anesthesie en pijnbestrijding tijdens en na 
een operatie en bij chronische pijn. In de middag konden de 
volwassenen kiezen uit een aantal verschillende workshops. 
Bij de kinderen was de bingo in de ochtend een groot succes. 
’s Middags konden zij hun creativiteit en energie kwijt bij o.a. 
tekenen en dans. 
Op 6 juni van dit jaar hopen we u te zien in Utrecht bij de 18e 
editie van deze dag. Orthopedie en onderzoek zullen belangrij-
ke onderwerpen zijn op deze dag. En de kinderen kunnen weer 
zwemmen! 

Regiobijeenkomsten
Maar liefst drie regiobijeenkomsten vonden plaats in de week 
van de Chronisch zieken van 7 t/m 14 november 2014. Op 
verschillende plaatsen in het noorden, zuiden en midden van 
het land kwamen mensen met HME-MO en hun relaties een 
avond bij elkaar. Onder het genot van een kopje koffi  e/thee 
werden vragen, ervaringen en zorgen met lotgenoten gedeeld. 
Het waren informatieve en gezellige avonden. Reden om ook 
dit jaar deze avonden weer te organiseren. De week van de 
chronisch zieken is van 6 tot 12 november 2015. De data voor 
de bijeenkomsten zullen in de loop van het jaar bekend worden 
gemaakt.

Kinderen en jongeren
Kinderen konden elkaar het afgelopen jaar ontmoeten op een 
locatie waar we al eerder geweest waren: Toverland in Seve-
num. Een prachtige zonnige dag, een heel leuk attractiepark en 
veel grote en kleine mensen met (en zonder) HME-MO waren 
de ingrediënten voor een heel geslaagde kinderdag.
Een groep jongeren heeft een spectaculaire dag beleefd bij 
Dutch Waterdreams in Zoetermeer. Raften en bodyboarden 
bleek niet echt makkelijk, maar wel ontzettend leuk.
Natuurlijk kunnen zowel de kinderen als de jongeren ook dit 
jaar rekenen op een ‘eigen’ dag. 
De datum voor de kinderdag is 3 
oktober 2015. Wat er gaat gebeu-
ren kunt u elders in de Newsfl ash 
lezen. De jongerendag is gepland 
op zondag 11 oktober. Informatie 
hierover leest u verderop.

Digitaal contact
Zowel via de besloten Facebookgroepen als via de e-mailgroep 
en het forum op de website is er veelvuldig onderling contact. 
Er worden vragen gesteld, ervaringen gedeeld en tips gegeven. 
Deze vormen van lotgenotencontact zijn niet meer weg te 
denken en worden als erg waardevol ervaren. Daarom blijven 
we dit uiteraard ook in 2015 faciliteren.

Website
Op onze site (www.hme-mo.nl) is veel informatie te vinden over 
allerlei aspecten van HME-MO. We merken dat de site regelma-
tig geraadpleegd wordt. Ook door mensen uit de omgeving 
van mensen met HME-MO. Zoals leerkrachten, zorgverleners 
en ook (huis)artsen en fysiotherapeuten. In het besloten deel 
zijn o.a. het forum, wetenschappelijke artikelen, het Newsfl ash 
archief en foto’s van HME-MO dagen te vinden.

Voorlichting
Behalve de site waarop veel informatie te vinden is, geven we 
als vereniging ook nog een folder en een dvd over HME-MO 
uit. De folder is in 2014 helemaal vernieuwd en aan alle leden 
toegezonden. Tevens is hij via de site te downloaden. En hij is 
ook in het Engels te vinden op onze website. De dvd is in 2014 
geheel herzien en wordt dit jaar opnieuw geproduceerd. Alle 
leden krijgen de dvd toegestuurd. De Newsfl ash is natuurlijk op 
zichzelf ook een belangrijke bron van informatie. Net als vorig 
jaar zal hij ook dit jaar tweemaal verschijnen.
Nieuw in 2014 was de factsheet voor het basisonderwijs. 
Deze bevat overzichtelijke informatie voor leerkrachten in het 
basisonderwijs over HME-MO en de gevolgen daarvan voor 
het omgaan met een kind met HME-MO. Hij is via de site te 
downloaden.
De laatste informatiebron is de digitale Nieuwsbrief. Deze 
verschijnt zo’n vijf tot 6 keer per jaar en kan snel inspelen op 
actualiteiten.

Belangenbehartiging
De behartiging van de belangen van HME-MO patiënten is een 
belangrijke taak van de vereniging. 
Eén van de onderdelen daarvan is een regelmatig contact met 
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam omdat 
in dit ziekenhuis inmiddels ruim 500 (van de verwachte 800) 
patiënten met HME-MO onder behandeling zijn. In het kader 
van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten worden door de 
minister expertisecentra vastgesteld voor zeldzame ziekten. De 
verwachting is dat het OLVG formeel deze status zal krijgen. Het 
proces hiervoor loopt nog. Meer hierover in de rubriek ‘Nieuws 

van het bestuur’.
Een ander onderdeel is het meewerken aan diverse 
wetenschappelijke onderzoeken die gedaan worden 
op het gebied van HME-MO. Het is geweldig dat 
er voor deze relatief kleine groep patiënten zoveel 
onderzoek gedaan wordt.

Samenvatting jaarverslag 2014 en activiteitenplan 2015
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Programma HME-MO dag

10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffi  e/thee
 Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de 

KINDEROPVANG (gehele dag beschikbaar) te brengen. 
10.30 – 11.15 uur: Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 1e ronde
 - workshop  J1 Zwemmen o.l.v. Marcel de Vos
 - workshop  J2 Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema 
 - Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een aparte 

hoek 
11.20 – 12.00 uur: Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 2e ronde
 - workshop J1  Zwemmen o.l.v. Marcel de Vos
 - workshop J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema
 - Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een aparte 

hoek

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 - 12.00 uur: Overzicht van een aantal onderzoeksprojecten binnen de afdeling Orthopaedie van het OLVG door Mark 
Flipsen, arts en wetenschappelijk onderzoeker HME-MO binnen de vakgroep Orthopaedie, Marianne Koolen, 
arts en wetenschappelijk onderzoeker OLVG/UMCU, Chantal Welsink, co-assistent en wetenschappelijk onder-
zoeker HME-MO in OLVG en dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG.

12.00 - 12.45 uur: Lunchpauze

12.45 - 14.00 uur: 1e ronde WORKSHOPS 
Volwassenen 
 - workshop 1 Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? Oudergespreksgroep o.l.v. drs. Emmelien Spek, ontwikkelings-

psycholoog, afd. revalidatie van het UMC Maastricht.
 - workshop 2  Djembé voor volwassenen en kinderen o.l.v. Jaap Pluijgers
 - workshop 3  Littekentherapie, wat doe je met littekens? O.l.v. Anne-Merel van Elp, huidtherapeut en docent 
 - workshop 4  Bekkenproblematiek bij HME-MO patiënten o.l.v. drs. Juliette Sorel, arts-assistent in opleiding tot 

specialist (Orthopaedie) en dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG
Kinderen en Jeugd          
 - workshop J3 Sport en Spel, voor kinderen in de sportzaal o.l.v. Marjolein Piek, fysiotherapeut
 - workshop J4  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema
 - workshop J5  Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan 
 - Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een aparte hoek  
14.00 - 14.15 uur: Theepauze

14.15 - 15.30 uur: 2e ronde WORKSHOPS
Volwassenen 
 - workshop 1 Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? Oudergespreksgroep o.l.v. drs. Emmelien Spek, ontwikkelings-

psycholoog, afd. revalidatie van het UMC Maastricht.
 - workshop 2  Djembé voor volwassenen en kinderen o.l.v. Jaap Pluijgers
 - workshop 3  Littekentherapie, wat doe je met littekens? O.l.v. Anne-Merel van Elp, huidtherapeut en docent 
 - workshop 4  Bekkenproblematiek bij HME-MO patiënten o.l.v. drs. Juliette Sorel, arts niet in opleiding tot speci-

alist OLVG en dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG
Kinderen en Jeugd 
 - workshop J3 Sport en Spel, voor kinderen in de sportzaal o.l.v.Marjolein Piek, fysiotherapeut
 - workshop J4  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema
 - workshop J5  Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan 
 - Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een aparte hoek

Vanaf 15.30 uur: Afsluiting met een drankje en een hapje

Programma landelijke HME-MO dag zaterdag 6 juni 2015
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Wij hopen u te mogen begroeten op deze landelijke HME-MO dag op 6 juni 2015.

Toelichting HME-MO dag

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

Inleiding
10.45 – 12.00 uur: 
Overzicht van een aantal onderzoeksprojecten binnen de afdeling Orthopaedie van het OLVG door Mark Flipsen, arts en weten-
schappelijk onderzoeker HME-MO binnen de vakgroep Orthopaedie, Marianne Koolen, arts en wetenschappelijk onderzoeker 
OLVG/UMCU, Chantal Welsink, co-assistent en wetenschappelijk onderzoeker HME-MO in OLVG en dr. John Ham, orthopedisch 
chirurg.
Mark Flipsen zal ingaan op het onderzoek dat gaat over het Europese onderzoek dat met een aantal klinieken in Europa wordt 
uitgevoerd (TRANSCAN, Europees HME-MO onderzoek), in het bijzonder op de kenmerken van HME-MO patiënten (fenotype) en 
de genetische afwijking (genotype) en het vervolgonderzoek hiernaar.
Marianne Koolen zal het hebben over de resultaten van de behandeling van onderarmafwijkingen bij HME-MO en het vervolg 
hiervan.
Chantal Welsink houdt vervolgens een inleiding over de indicatie en resultaten van de verwijdering van osteochondromen teza-
men met het bovenste deel inclusief het kopje van het kuitbeen bij HME-MO (proximalefi bularesecties).

Workshops
Net zoals voorgaande jaren hebben we ook de komende HME-MO dag weer verschillende workshops en activiteiten georgani-

seerd voor zowel kinderen als volwassenen. Wel hebben we 
besloten om de workshops ’s- middags wat langer te laten du-
ren, 75 minuten i.p.v. 60 minuten. Hiermee hopen we dat er wat 
meer ruimte ontstaat voor discussie en verdieping. Hierdoor is 
de pauze voor de lunch wel wat korter geworden, maar we zul-
len proberen om deze zo snel mogelijk voor u uit te serveren.

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

Het jeugdprogramma is opgesplitst in een ochtend- en een 
middagdeel.  
Zoals beloofd hebben we dit jaar weer zwemmen voor de 
kinderen kunnen plannen.
In het ochtenddeel kunnen zij 2 activiteiten volgen of in de 
chillhoek blijven; in het middagdeel is er een keuze uit 4 activi-
teiten die tweemaal worden gehouden. Ook dan is de chillhoek 
beschikbaar.

Voor de volwassenen is er in de middag een keuze uit 4 work-
shops. Ook deze worden tweemaal gehouden.

Voor de kinderen/jeugd en de volwassenen is er ’s-middags de 
keuze voor een gezamenlijke djembé workshop. 

Toelichting op het programma van de 18e landelijke 
HME-MO dag op 6 juni 2015

Boekentip
Deborah Ligtenberg: Voel je beter – le-

venskunst voor wie chronisch ziek is
ISBN 9789462500501, € 16,95, paperback 128 blz.

Wie chronisch ziek is, zit vaak met veel vragen. ‘Voel je 
beter’ van Deborah Ligtenberg geeft, aan de hand van 
citaten, interviews, tips en oefeningen, steun bij het 
leven met een chronische ziekte.
Ze maakt in heldere taal duidelijk hoe je je weg kunt 
vinden bij alles wat je doormaakt wanneer je gecon-
fronteerd wordt met een chronische ziekte. Ze leidt 
ons langs verschillende fases in dit proces, die elk een 
eigen hoofdstuk hebben: Confrontatie, Ontkenning, 
Worsteling, Acceptatie, Hulp en Leven. Ook besteedt ze 
ruim aandacht aan de omgeving: waar lopen partners, 
familieleden of vrienden van een patiënt tegenaan. In 
dit boek vind je inspiratie en levenslessen van krachtige 
mensen die van het leven genieten ondanks en dankzij 
hun ziekte.
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Toelichting HME-MO dag
KEUZEPROGRAMMA VOOR DE JEUGD 

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

Ochtend:
Ronde 1: 10.30 -11.15 uur
J1 Zwemmen o.l.v. Marcel de Vos, docent aan de Mytyl-
school Utrecht.
Dit jaar is ie er gelukkig weer: de workshop zwemmen! Er is een 
heerlijk warm zwembad (het water is wel 32 graden!). Onder 
leiding van Marcel de Vos kunnen jullie weer allerlei activitei-
ten ondernemen in het water. Er zijn verschillende materialen 
die gebruikt kunnen worden en het gaat vooral om samen 
plezier maken. Het is wel vereist dat je een zwemdiploma hebt. 
Vergeet niet om je zwemkleding en een handdoek mee te 
nemen. En geef ook even door wat je leeftijd is en welke 
zwemdiploma’s je hebt. 

J2. Crea-club voor alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema, 
activiteitenbegeleider
Al jaren op het programma en ook al jaren een succes: de 
crea-workshop. De hele dag is er de mogelijkheid om je met 
allerlei materialen creatief uit te leven. Wordt het een schilderij 
of een tekening? Of iets met naald en draad? Of nog een ander 
kunstwerk? Je mag het helemaal zelf bedenken. Ragnhild 
neemt allerlei spullen (en leuke ideeën) mee en aan het eind 
van de dag is er natuurlijk weer een tentoonstelling!

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

Ronde 2: 11.20-12.00 uur 
J1 Zwemmen, zie verder de toelichting van de 1e ronde.

J2. Crea-club voor alle leeftijden, zie verder de toelichting 
bij de 1e ronde.

Chillhoek, de hele dag beschikbaar 

Middag:
Ronde 1: 12.45 tot 14.00 uur

J3 Sport en Spel in de sportzaal o.l.v. Marjolein Piek, 
fysiotherapeut
Volgens één van de deelnemers van vorig jaar was dit een heel 
leuke workshop en moesten er veel meer kinderen aan mee 
doen. Dus hierbij je kans: geef je op om onder leiding van Mar-
jolein allerlei leuke sporten te doen in de gymzaal. Wat er pre-
cies gaat gebeuren staat niet allemaal van tevoren vast, je mag 
zelf met ideeën komen. En denk niet te gauw: dat kan ik niet, 
want Marjolein kan van alles verzinnen waardoor iedereen echt 
mee kan doen! En er zijn allemaal leuke attributen beschikbaar.

J4 Crea-club voor alle leeftijden, zie toelichting bij J2.

J5 Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan 
Voor alle keukenprinsen en -prinsessen hebben we een leuke 
workshop bedacht. In de grote keuken ga je iets lekkers maken 
en het leuke is dat je dat  thuis kunt uitdelen. Zeker weten dat 
iedereen z’n vingers erbij afl ikt en dat je de vraag krijgt om het 
thuis nog eens te maken. En dat kun jij dan natuurlijk: jij hebt 
geoefend!

Workshop 2 voor volwassenen en kinderen/jongeren 
Djembé o.l.v. Jaap Pluijgers 
Er zullen maar weinig mensen zijn die niet weten wat djembé 
is. En dus behoeft deze workshop eigenlijk geen introductie. 
Onder de bezielende leiding van Jaap Pluijgers zult u/zullen 
jullie merken dat djembé spelen een inspirerende en vooral ook 
vrolijke bezigheid is, waarvoor (op dit niveau) geen uitgebreide 
muzikale vaardigheden nodig zijn. Het is wel belangrijk om 
goed naar elkaar te luisteren, maar dat gaat haast vanzelf. Deze 
workshop is bedoeld voor volwassenen en kinderen samen.

Middag:
Ronde 2: 14.15 tot 15.30 uur

J3 Sport en Spel in 
de sportzaal o.l.v. 
Marjolein Piekt, zie 
toelichting bij 1e ronde.

J4 Crea-club voor alle 
leeftijden o.l.v. Ragn-
hild Tillema zie toelich-
ting bij J2.

J5 Hapjes maken o.l.v. 
Mascha de Haan, zie 
toelichting bij 1e ronde 

Workshop 2 voor volwassenen en kinderen/jongeren 
Djembé o.l.v. Jaap Pluijgers 

Wij hopen u te mogen begroeten op deze landelijke HME-MO dag op 6 juni 2015.

Ronde 2: 14.15 tot 15.30 uur
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Wij hopen u te mogen begroeten op deze landelijke HME-MO dag op 6 juni 2015.

Toelichting HME-MO dag
KEUZEPROGRAMMA VOOR DE VOLWASSENEN 

Na de lunch staan de workshops voor de volwassenen op 
het programma. Dit jaar heeft u de keuze uit 4 verschillende 
workshops. 

Per persoon kunt u 2 workshops bijwonen; op het opgavefor-
mulier kunt u uw keuze kenbaar maken. Voor sommige work-
shops geldt een maximum aantal deelnemers om de workshop 
goed tot zijn recht te laten komen. De volgorde van binnen-
komst bepaalt uw deelname. Wij proberen zoveel mogelijk 
rekening te houden met uw wensen.

Ronde 1: 12.45 tot 14.00 uur

Workshop 1 Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? Ouderge-
spreksgroep o.l.v. drs. Emmelien Spek, ontwikkelingspsy-
choloog, afdeling revalidatiegeneeskunde van het UMC 
Maastricht.
Een kind met HME-MO, wat betekent dat nu voor jou als ouder? 
Er komen veel vragen op je af: krijgt mijn kind pijn en hoe 
ga ik daar dan mee om, hoe zit dat met school, zal mijn kind 
geopereerd moeten worden? Het zijn maar een paar van de 
vele vragen waar ouders tegenaan lopen. En dan zijn er nog 
de vragen en angsten van je kind. Onderzoeken bij de dokter, 
foto’s laten maken, geopereerd worden en daarna op krukken 
moeten lopen. Of een fi xateur krijgen en schroefj es aan moeten 
draaien. Samen met Emmelien Spek en andere ouders gaat u 
hierover in gesprek om zodoende handvatten te vinden voor 
het omgaan met alle vragen.

Workshop 2 Djembé voor volwassenen en kinderen o.l.v. 
Jaap Pluijgers
Er zullen maar weinig mensen zijn die niet weten wat djembé 
is. En dus behoeft deze workshop eigenlijk geen introductie. 
Onder de bezielende leiding van Jaap Pluijgers zult u/zullen 
jullie merken dat djembé spelen een inspirerende en vooral ook 
vrolijke bezigheid is, waarvoor (op dit niveau) geen uitgebreide 
muzikale vaardigheden nodig zijn. Het is wel belangrijk om 
goed naar elkaar te luisteren, maar dat gaat haast vanzelf. Deze 
workshop is bedoeld voor volwassenen en kinderen samen.

Workshop 3 Littekentherapie, wat doe je met littekens? 
O.l.v. Anne-Merel van Elp, huidtherapeut en docent 
Ben je al eens (of vaker) geopereerd dan heb je daar een litteken 
aan over gehouden. Het ene litteken is mooier dan het andere 
en soms zit een litteken op een vervelende plek. Dit kan een re-
den voor je zijn om het litteken te camoufl eren. Maar je kunt ook 
direct na een ingreep proberen om de wond zo mooi mogelijk 
te laten genezen, waardoor het litteken minder lelijk wordt.
Anne-Merel van Elp, praktijk instructeur Huidtherapie bij de 
Haagse Hogeschool, laat je zien hoe je je litteken kunt ca-
moufl eren. Maar ook laat ze zien hoe je door middel van een 
speciale techniek, medical taping, de genezing van het litteken 
positief kunt beïnvloeden. Tijdens de workshop kun je hiermee 
oefenen als je litteken tenminste niet ouder is dan 2 jaar. In 

ieder geval is er voldoende tijd om je te informeren over de 
verschillende technieken en zelf aan de slag te gaan. Neem je 
zelf ook even een handspiegel mee als je je hier voor aanmeldt?

Workshop 4 Bekkenproblematiek bij HME-MO patiënten 
o.l.v. drs. Juliette Sorel, arts-assistent in opleiding tot 
specialist (Orthopaedie) OLVG en dr. John Ham, orthope-
disch chirurg OLVG. 
In deze workshop zal in gegaan worden op de afwijkingen 
aan de heupen bij HME-MO, o.a. de resultaten van de opera-
tieve behandeling van klachten en beperkingen op basis van 
osteochondromen en de aanwezigheid van heupdysplasie. 
Tevens wordt iets gezegd over de problemen bij een natuurlijke 
bevalling en maligne ontaarding van bekkenosteochondromen. 
Een workshop die de interesse van velen van jullie zal hebben 
omdat bekkenproblematiek bij vrijwel alle HME-MO patiënten 
aan de orde is.

Ronde 2: 14.15 tot 15.30 uur

Workshop 1 Mijn kind heeft HME-MO, wat nu? Ouderge-
spreksgroep, zie toelichting bij 1e ronde

Workshop 2 Djembé voor volwassenen en kinderen, zie 
toelichting bij 1e ronde

Workshop 3 Littekentherapie, wat doe je met littekens? 
zie toelichting bij 1e ronde

Workshop 4 Bekkenproblematiek bij HME-MO patiënten, 
zie toelichting bij 1e ronde

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de landelijke HME-MO dag via de 
button op onze website www.hme-mo.nl Daar kunt u aange-
ven met hoeveel personen u komt en uw voorkeur invullen 
voor de workshops die gehouden worden. 
Mocht u om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken 
van de opgave via de website dan kunt u bellen met het secre-
tariaat 0516-451760 of een vraag stellen via info@hme-mo.nl
Aanmelden graag voor 29 mei 2015.

Kosten
De bijdragen voor deelname aan de landelijke dag zijn dit jaar 
niet verhoogd. Dat betekent:
– Volwassenen/12+: € 7,50 voor leden / € 9,00 voor niet leden
– Kinderen/12-: € 2,50 voor leden / € 4,00 voor niet leden
De verschuldigde deelnemersbijdrage voor 29 mei 2015 
overmaken naar: rekeningnummer NL85RABO0155774123 
t.n.v. HME-MO Vereniging te Oldeberkoop o.v.v. HME-MO dag 
en uw naam en adres.
Let op! Bij annulering binnen 14 dagen voor de HME-MO dag 
vindt geen restitutie plaats!

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

Wij hopen u te mogen begroeten op deze landelijke HME-MO dag op 6 juni 2015.
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VN-verdrag
Nieuws over het VN-verdrag 
voor rechten van mensen 
met een beperking
Mensenrechten  
Bijna alle landen, 192 lidstaten, van Afghanistan tot Zam-
bia werken samen in de Verenigde Naties (VN). De VN werd 
opgericht in 1945 en werkt samen aan internationale vrede, 
veiligheid en mensenrechten, onder andere door daar binden-
de internationale afspraken over te maken. Dat begon met de 
Universele Verklaring voor de rechten van de mens in 1948, 
gevolgd door een verdrag over burgerlijke en politieke rechten 
(IVBPR) en het verdrag over economische, sociale en culturele 
rechten (IVESCR) in 1966. Dit is de basis van de wereldwijde 
mensenrechten. Daarna zijn de rechten die hierin neergelegd 
zijn verder uitgewerkt in verdragen voor bepaalde groepen, 
zoals vrouwen (CEDAW), kinderen (CRC) en het Verdrag tegen 
rassendiscriminatie (CERD). Al deze verdragen hebben als doel 
om discriminatie en uitsluiting van bepaalde groepen tegen te 
gaan en gelijke kansen op een goed leven in de samenleving te 
realiseren. De landen die deze verdragen hebben geratifi ceerd,  
hebben toegezegd om daar actief mee aan de slag te gaan. 
 
Discriminatie en uitsluiting vanwege handicap
Wereldwijd is meermalen vastgesteld dat mensen met een be-
perking vaak buiten gesloten en gediscrimineerd worden, vaker 
in armoede leven, vaker slachtoff er zijn van misbruik, mishande-
ling of uitbuiting, niet serieus worden genomen en minder kans 
hebben op een goede opleiding of werk dat bij hen past. 

Verdrag inzake de rechten van personen met een handi-
cap (CRPD)
Daarom hebben de Verenigde Naties besloten de rechten van 
mensen met een handicap vast te leggen in een nieuw verdrag. 
Op 13 december 2006 werd het Verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking door de VN vastgesteld. Een histo-
rische dag voor de 650 miljoen mensen met een beperking of 
chronische ziekte over de hele wereld. 
In dit verdrag hebben de landen niet alleen de mensenrechten 
van mensen met een beperking erkend, maar ook afgesproken 
wat er op allerlei vlak gedaan moet worden om te zorgen dat 
kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen 
een goed en actief leven kunnen hebben midden in de samen-
leving, en eigen keuzes kunnen maken.
 
Ratifi catie  
Inmiddels zijn er 127 landen die het verdrag geratifi ceerd, ofte-
wel aangenomen hebben en bezig zijn met het realiseren van 
de afspraken die er in staan. Dat geldt ook voor bijna alle Euro-
pese landen en de Europese Unie. De actuele stand van zaken: 
http://www.un.org/disabilities/countries . Nederland heeft het 
VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking nog 
niet  geratifi ceerd. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte2 
is nu wel afgesproken om de CRPD te ratifi ceren. Uiterlijk juli 

2015 wil het kabinet het VN-verdrag geratifi ceerd hebben. 

Wat moet Nederland doen?
Na de ratifi catie is Nederland verplicht de afspraken in het CRPD 
uit te voeren, en zo van Nederland een inclusieve samenleving 
te maken waarin iedereen welkom is, gerespecteerd wordt en 
haar of zijn bijdrage kan leveren. Discriminatie en uitsluiting 
moeten bestreden en voorkomen worden. Wat moet er gedaan 
worden?
– Bestaande wetten en regels moeten door de regering 

aangepast worden zodat ze voldoen aan het VN-verdrag. 
Sommige wetten moeten uitgebreid worden zoals de Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap en chroni-
sche ziekte (WGBH/CZ). Daar moet een artikel in komen 
waarin staat dat alle goederen en diensten toegankelijk en 
bruikbaar moeten zijn voor mensen met een beperking. 
Dat betekent dat producten, bijvoorbeeld een laptop of 
telefoon, ontwikkeld moeten zijn zodat ze bruikbaar zijn 
voor iedereen, dat de gebruiksaanwijzing in verschillende 
leesvormen beschikbaar is, dat winkels, scholen, sporthallen 
en websites toegankelijk en bruikbaar moeten zijn, en dat 
pinnen of een brief in de bus doen voor iedereen mogelijk 
is.  

– Ook bedrijven, woningbouwcorporaties en allerlei organi-
saties en verenigingen moeten zorgen dat hun gebouwen, 
kantoren, activiteiten, woningen en producten voor ieder-
een toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de krant, bank, 
bioscoop, klaverjasclub, tijdschriften, webwinkel, de trein of 
metro. En iedereen moet natuurlijk bij de huisarts, tandarts 
naar binnen en geholpen kunnen worden en bijeenkom-
sten van politieke partijen kunnen bijwonen. Op www.
allestoegankelijk.nl staat meer informatie. 

– Gemeenten moeten ook iets aan hun regels, procedures en 
aanpak veranderen om te zorgen dat ieder mee kan doen 
en welkom is. Dat geldt voor de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte zoals straten, pleinen en gebouwen zoals 
het gemeentehuis, politiebureau, scholen en de bibliotheek. 
En aan diensten zoals een paspoort aanvragen, een uitke-
ring verstrekken of aangifte doen bij de politie. Voor mensen 
die doof zijn en gebarentaal spreken, is er dan bijvoorbeeld 
een tolk gebarentaal nodig. Verkiezingen, stemprocedures 
en stemlokalen moeten ook toegankelijk zijn. 

– Bij alle maatregelen en activiteiten die de regering en de 
gemeente voorbereiden moet in een vroeg stadium nage-
dacht worden hoe de mensenrechten van mensen met een 
beperking gewaarborgd en beschermd kunnen worden. 

• Mensen met een beperking en hun organisaties moeten 
daarbij geraadpleegd worden. Zij kunnen zelf hun ervarin-
gen delen en waardevolle tips en adviezen geven hoe in-
clusie gerealiseerd kan worden. En duidelijk maken waarom 
het VN verdrag zo belangrijk is voor participatie en wat daar 
voor nodig is.  

Meer informatie is te vinden op de website: 
www.vnverdragwaarmaken.nl 

Tekst: De Coalitie voor Inclusie (www.coalitievoorinclusie.nl) 
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Nog even op een rijtje:

Waar?  Coronel Kartracing, Havenstraat 295, 1271 GD Huizen

Wanneer? Zondag 11 oktober

Voor wie?  Voor iedereen van 16 tot 25 jaar met HME-MO

Snelheid en spanning…
Je bent tussen de 16 en 25 jaar? En je houdt wel van een beetje actie en spanning? Dat komt dan goed uit, want op de jongeren-
dag op 11 oktober zal die volop aanwezig zijn!
Het wordt een middag actief en competitief maar vooral ook gezellig bezig zijn. Op het programma staan karten en lasergamen. 
Het karten vindt plaats op een baan die beschikt over snelle en langzame bochten, een tunnel en een fl y-over. Uitdagend voor 
iedereen, of je nu wel of geen ervaring hebt. 
Het andere onderdeel van de middag is de Q-Zone Lasergame. Hierbij schakel je je tegenstanders uit met een high-tech lasergun: 
get them before they get you! De setting van de Arena voelt aan alsof je door een gehavende stad loopt, je kent de weg niet en 
gevaar kan in elk hoekje zitten. De rook maakt het er niet makkelijker op, je baant je een weg tussen de autowrakken en andere 
obstakels. Ondertussen ga je op zoek naar je tegenstander. Maar let op, als de tegenstander jou eerder vindt, kost het je punten… 
De Arena bestaat uit meerdere verdiepingen, vanaf alle kanten kan iemand jou in zijn/haar vizier hebben.
Als afsluiting van de middag is er uiteraard nog een maaltijd. Kun je even rustig bijkomen en napraten 
over de middag. 
Dit alles kost je slechts 10 euro! Hier wil je natuurlijk bij zijn, dus reserveer deze 
dag vast in je agenda. De precieze details volgen later nog en zijn dan ook op 
de website te vinden. En opgeven doe je trouwens ook via de site.

Alles over jou
Je hebt een chronische aandoening en dan lopen de gewone dingen 

van het leven vaak net even anders. Hoe ga je om met alles om je heen, je 
vrienden, een nieuwe baan, seks, uitgaan, onzekerheid? Soms wil je gewoon 

dingen weten die je met je arts, ouders of vrienden niet wil of kan bespreken. 
ALL OF ME is een plek waar jonge mensen met een chronische aandoening elkaar 
kunnen vinden.

Waarom ALL OF ME?
Ervaringen delen met anderen kan opluchten, relativeren en misschien kun je zelfs even samen 
lachen om alle bijzondere, moeilijke of vervelende dingen die je meemaakt. Leer van anderen over 
dingen die jou bezig houden of ga gewoon lekker in je eentje aan de slag.
Kijk op: http://www.allofme.nl/

Jongerendag
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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 verpleegaf-
delingen (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/osteochondro-
men tot chondrosarcomen (ongeveer 5%, zie ook www.sarco-
ma.nl) is behandeling in 4 aangewezen academische centra 
vereist: UMCG, LUMC, UMC St. Radboud en AMC. Via het OLVG 
wordt hiermee samengewerkt. Specialisten kunnen hierbij ad-
vies vragen bij de Nederlandse Commissie voor Beentumoren 
www.beentumoren.nl.
UITGAVE
De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van de HME-MO Ver-
eniging Nederland.
REDACTIE HME-MO NEWSFLASH:
Anja Posthuma (eindredactie) en Jan de Lange. 
Adres: Geert Lammertslaan 8, 
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Geert Lammertslaan 8, 8421 RT Oldeberkoop
tel. 0516-451760 of 0499-479293 
e-mail: info@hme-mo.nl
website: www.hme-mo.nl
Bankrekening: NL85RABO0155774123
t.n.v. HME-MO Vereniging, Oldeberkoop
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ONDERZOEKSFONDS HME-MO
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Deze stichting heeft evenals de HME-MO Vereniging een ANBI 
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