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Van de redactie
Alweer een half jaar zit er tussen het verschijnen van de vorige Newsflash en 
dit exemplaar. Een tijd waarin er dichtbij en veraf heel veel gebeurd is. De 
Griekse schuldencrisis, de enorme aantallen mensen die op de vlucht zijn, de 
Tour de France, de Nijmeegse vierdaagse, het Volkswagenschandaal, het weer 
dat van slag is en als dieptepunt de aanslagen in Parijs. 
Het lijkt dan bijna triviaal om je nog ergens anders mee bezig te houden. Toch 
is dat wat we doen. In het leven van alledag doen we als vereniging ons best 
om u op de hoogte te houden van alles wat er speelt rondom HME-MO. 
Dat betekent dat we erg blij zijn met de beslissing van de minister van VWS 
dat het OLVG is aangewezen als landelijke Expertisecentrum voor HME-MO. 

Het is een belangrijke stap in het blijven ontwikkelen van de 
beste zorg voor ons als patiënten.
We houden ons tevens bezig met activiteiten die elk jaar terug 
komen zoals de landelijke HME-MO dag en de kinder- en jon-
gerendag. Voor wat betreft die laatste: op 3 oktober was Blijdorp 
het decor van een geslaagde kinderdag en op 11 oktober maak-
te een groep jongeren Coronel Karting in Huizen onveilig tijdens 
de jongerendag. Beide dagen waren een succes en een impressie 
ervan leest u verderop. Ook over de afgelopen HME-MO dag is 
weer veel geschreven zoals u kunt zien. 
Naar school gaan wanneer je ziek bent lijkt niet zo logisch, maar 
tegenwoordig zijn er systemen waarmee dat heel goed mogelijk is. 
Esther en Channelijne vertellen hoe dat voor hen geregeld werd. 
Nieuw deze keer is de blog van Eva de Waal. Zij zal geregeld een 
stukje schrijven over haar ervaringen met HME-MO dat zowel in de 
Newsflash als op de site gepubliceerd zal worden. In dit blad haar 
eerste bijdrage.

Wat gebeurt er als je meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek? Laura 
Weber vertelt over haar ervaringen met het onderzoek wat momenteel plaats-
vindt in het LUMC in Leiden. Overigens, daar kunnen nog altijd meer mensen 
aan meedoen. Evenals met het onderzoek in het AMC. Aarzel vooral niet om u 
daarvoor op te geven!
In het midden van dit blad heeft de Kidsflash weer z’n eigen plekje; met o.a. 
wat om te kleuren, wat lekkers en wat moois om te maken.
Rest ons nog om u in deze roerige tijden toch veel leesplezier te wensen.

De redactie

blog Eva de Waal

verhaal Sigrid

HME-MO dag
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Samenwerking en communicatie tussen mensen binnen 
organisaties, op school en ook thuis is een steeds belangrijker 
thema. We moeten en doen het dagelijks, zij het met wisselen-
de resultaten. Waarom lukt samenwerken met de ene persoon 
beter dan met de ander? Waarom schiet de ene persoon in de 
stress terwijl een ander in dezelfde situatie juist een uitdaging 
ziet? 
De Zwitserse psychiater Carl Jung constateerde begin vorige 
eeuw al dat er fundamentele verschillen zijn in de persoon-
lijkheden van normale, gezonde mensen. Verschillen die onze 
talenten en zwaktes aangeven, verschillen die bepalen hoe we 
met elkaar omgaan en hoe we elkaar communiceren. Volgens 
Jung heeft elk individu aangeboren voorkeuren die onze 
natuurlijke talenten weerspiegelen. Jung maakt onderscheid 
tussen twee persoonlijkheidstypes, die enerzijds bepalen hoe 
we onze omgeving waarnemen: op basis van intuïtie (iNtuition) 
of meer door zintuiglijke waarneming (Sensing) en anderzijds 
hoe we oordelen, hoe we informatie omzetten naar beslissin-
gen; daarbij onderscheid makend tussen beslissen op basis van 
logica en analyse (Thinking) of juist meer op gevoel (Feeling).
Daarnaast beschreef Jung dat mensen op twee verschillende 
manieren van energie worden voorzien: mensen die zich liefst 
concentreren op de buitenwereld en daar hun energie vandaan 
halen (Extraversion) versus mensen die zich liever richten op de 
innerlijke wereld, gedachten en gevoelens (Intraversion). 
Midden vorige eeuw hebben de Engelse psychologen Isabel 
Myers en Katherine Briggs, geïnspireerd door het werk van 
Jung, daar een vierde dimensie aan toegevoegd, nl. Judging 
versus Perceiving. Die vierde dimensie geeft aan of iemand 
meer neigt naar het nemen van beslissingen (Judging) of meer 
naar het verzamelen van informatie (Perceiving). Vervolgens 
hebben Myers en Briggs een test ontwikkeld - de Myers-Briggs 
Type Indicator (ofwel MBTI) - om mensen te typeren op vier 
voornoemde voorkeuren. Door middel van onder meer een 

individueel in te vullen 
vragenlijst wordt bepaald 
welke combinatie van de 
vier voorkeuren het sterkst 
bij je aanwezig is, welke 
persoonlijkheidstype je 
bent. De 16 mogelijke 
combinaties van letters 
staan elk voor een bepaald 
type persoonlijkheid. 
In mijn geval leidde de test 
tot een voorkeur voor I, N, 
T en P ofwel Intraversion, 
iNtuition, Thinking en 
Perceiving. In alledaags 
Nederlands: typerend voor 
mensen met een INTP-pro-
fiel dat ze zeer nieuwsgie-
rig zijn naar ideeën en theorieën, dat ze bedreven zijn in het 
bieden van een afstandelijke, beknopte analyse van een idee 
of situatie, dat ze door anderen veelal worden gezien als rustig, 
beheerst en onafhankelijk, situaties vaak sceptisch benaderen 
en zelfstandige een mening vormen, etc. Al met al kun je een 
persoonlijkheidsprofiel zien als een gebruiksaanwijzing; als je 
er rekening mee houdt en mensen in hun waarde laat kan het 
samenwerken er een stuk plezieriger door worden en meer 
opleveren. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op de website van OPP 
(www.opp.com/nl-NL) waar veel informatie is te vinden over 
de MBTI en andere toonaangevende instrumenten die je meer 
kunnen leren over hoe je in het leven staat.

Frans Schelbergen
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Nieuws van het bestuur

Ledenaantal
We hebben als vereniging opnieuw een mijlpaal bereikt: er zijn 
nu 250 leden! Het 250e lid kreeg afgelopen oktober tijdens de 
kinderdag een speciaal welkom namens de vereniging. Het is 
prettig dat steeds meer mensen waarderen wat de vereniging 
doet aan activiteiten en belangenbehartiging en daarom be-
sluiten lid te worden. 
Kent u mensen die ook graag lid willen worden, maar voor wie 
de hoogte van de contributie een probleem is? Onze penning-
meester Wim van Dijke wil u graag informeren over de moge-
lijkheden voor een passende contributie. Aarzel vooral niet om 
contact met hem op te nemen.
Ook niet indien u zelf om de één of andere reden problemen 
hebt met het betalen van de contributie. Want wanneer u niet 
betaalt, moeten we u helaas per 1 januari 2016 uit ons systeem 
verwijderen…

Samenstelling bestuur en 
kerngroep
Hebben we in de laatste Newsflash gemeld dat Ellen van Os de 
kerngroep kwam versterken, moeten we in de Newsflash helaas 
melden dat zij om gezondheidsredenen toch het werk voor de 
kerngroep voorlopig op heeft moeten geven. We wensen haar 
een voorspoedig herstel toe.
Voor de taak die Ellen had voor de kinderen hebben we onze 
bestaande kerngroeplid Annemarie van der Helm gevraagd. Zij 
wil dat graag gaan proberen. Hierin gaat zij samenwerken met 
Tanja en Ineke Eisinga, die al jaren deze taken vervullen.
Omdat we nog steeds een vacature hebben voor de redactie 
van de Newsflash hebben we Nienke Torensma gevraagd om 
de kerngroep te komen versterken. Zij zal zich de komende tijd 
inwerken, en we hopen dat u haar veelzijdige interesses terug 
zult zien in de volgende uitgave van de Newsflash. 
Wim van Dijke heeft de afgelopen jaren met veel nauwgezet-
heid de financiën van de vereniging beheerd. Maar omdat het 
omgaan met computers niet zijn liefhebberij is, heeft hij aange-
geven graag zijn portefeuille over te willen dragen aan iemand 
anders. Afgesproken is dat David Huijbregts het penningmees-
terschap over zal nemen per 1 januari en dat Wim van Dijke dan 
2e penningmeester wordt.

HME-MO dag
Voor zover u er niet was: u hebt wat gemist op 6 juni. De deel-
nemers van deze dag zijn bijgepraat over lopend onderzoek, 
hebben zich uit kunnen leven op djembé’s en waren erg en-
thousiast over o.a. de workshop littekentherapie/-camouflage.  
En dat was natuurlijk niet het enige wat er gebeurde. Verslagen 
van de dag vindt u verderop in dit blad. En voor wie al een 
agenda voor komend jaar heeft: de datum voor de HME-MO 
dag is dan 4 juni. 
Uit de enquête bleek dat de deelnemers tevreden waren over 
wat er georganiseerd werd, maar mocht u nu denken: dit heb 
ik gemist of: kunnen ze het niet eens heel anders doen, laat het 
ons weten. We staan altijd open voor nieuwe ideeën voor deze 
dag. Het mailadres is info@hme-mo.nl.

OLVG Landelijk Expertise-
centrum HME-MO 
Het is zover: minister Schippers van VWS heeft het besluit geno-
men en het OLVG benoemd tot hét landelijk Expertisecentrum 
voor Hereditaire Multiple Exostosen-Multiple Osteochondro-
men (HME-MO) voor in ieder geval 5 jaar.
Reden voor de benoeming zijn de multidisciplinaire aanpak 
en het grote aantal HME-MO patiënten (550) -onder wie veel 
kinderen- dat onder behandeling is in het ziekenhuis. Het totale 
aantal patiënten met HME-MO in Nederland wordt geschat op 
800 mensen.

Aan de benoeming is een onderzoek vooraf gegaan waarbij 
uitgebreide vragenlijsten zijn ingevuld door de betrokken 
orthopeden in het OLVG en de patiëntenvereniging, HME-MO 
Vereniging Nederland. De uitkomsten hiervan zijn beoordeeld 
door een wetenschappelijke beoordelingscommissie van de 
NFU (Nederlandse Federatie van Universiteiten) en verzonden 
aan de minister. 
De betrokken orthopedisch chirurgen, dr. S.J. Ham en drs. 
A.L. van der Zwan, zijn zeer content met de benoeming: ‘Het 
betekent dat we goed bezig zijn. Onze multidisciplinaire aanpak 
werkt. Kinderen en volwassenen  met HME-MO moeten vaak 
naar het ziekenhuis voor verschillende onderzoeken en in veel 

Financiën
Net als afgelopen jaren is er ook voor 2016 weer subsidie aangevraagd bij het fonds PGO. De aanvraag is in goede orde ontvangen 
en een bericht over de toekenning wordt eind dit jaar verwacht. 

Giften
Afgelopen half jaar ontvingen we een gift van 4537,80 euro uit het legaat van mevr. Esser-Bigot. Een deel, 2000 euro, hebben we 
overgemaakt voor onderzoek naar onze stichting Onderzoeksfonds HME-MO.
Van één van onze leden ontvingen we een extra gift van 150 euro en van een ander lid 5,- euro extra bovenop de jaarlijkse  
contributie.
Allen heel hartelijk dank natuurlijk.
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gevallen ook meerdere operaties ondergaan. Dan is het fijn dat 
je op één plek terecht kunt. Wij hebben binnen het team niet 
alleen orthopeden, maar ook oncologisch chirurgen, kinderart-
sen, fysiotherapeut, radiologen en heel goede verpleegkundi-
gen.’

Uiteraard zijn wij erg blij met deze formele beslissing van de 
minister. Het is ook een vaststelling van het vele goede werk 
wat is opgebouwd de afgelopen 13 jaar in het OLVG door John 
Ham en later door Arnard van der Zwan. En natuurlijk door al 
die andere hulpverleners die betrokken zijn bij de behandelaars 
van HME-MO in het OLVG.
Als HME-MO Vereniging hebben we ook hard gewerkt om dit 
resultaat tot stand te brengen. Er hebben heel wat overleggen 
in het OLVG plaatsgevonden over de procedure en de aanvraag 
tot Expertisecentrum zeldzame ziekten. 

Voor vele zeldzame ziekten zijn inmiddels de Expertisecentra 
benoemd, zowel in Universitaire Centra als in topziekenhuizen. 
Wij zijn daar als patiëntenvereniging bij geholpen door de VSOP, 
de koepel voor erfelijke en zeldzame ziekten. Zij leidde ons door 
de procedure met adviezen en hulp.

Wat betekent dit nu? Eigenlijk fungeerde het OLVG al als lande-
lijk centrum voor de behandeling van HME-MO. Maar nu gaat 
het verder. De verwachting is dat hiermee de verwijzingen van 
HME-MO patiënten zullen toenemen omdat de bekendheid bij 
artsen en anderen bevorderd wordt. Maar ook zal het beteke-
nen dat een toename is te verwachten van het wetenschappe-
lijk onderzoek. Met deze status zal het, naar verwachting, mak-
kelijker zijn om externe gelden en subsidies te verwerven voor 
onderzoeksprojecten op het gebied van HME-MO. Natuurlijk zal 
er verder gezocht worden naar samenwerking op het vlak van 
wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland.

Wat zouden we verder nog willen? Zoals al eerder gemeld, is 
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gefuseerd met het Sint Lucas 
Andreas Ziekenhuis. Zij gaan verder als OLVG op 2 locaties, Oost 
en West. De afdeling Orthopaedie inclusief de operaties verhui-
zen naar OLVG West (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis). 
Zodra dit bekend werd hebben wij voor wat betreft de HME-
MO behandeling hier tegen geprotesteerd. Er zijn gespreken 
over gevoerd met de Raad van Bestuur en anderen binnen 
het OLVG. Het resultaat is in ieder geval dat de kinderen met 
HME-MO zowel poliklinisch als klinisch op de locatie OLVG Oost 
blijven, binnen het Kinderorthopaediecentrum. Maar voor de 
volwassenen is het nog niet zeker. De polikliniek zal kunnen blij-
ven op Oost. Maar het plan om de klinische functies (opname 
en operaties) te verhuizen naar West is nog niet van de baan. 
Het zal duidelijk zijn dat wij als patiëntenvereniging vinden dat 
alles wat te maken heeft met het Expertisecentrum HME-MO 
op één locatie moet blijven. Het is heel onlogisch en inefficiënt 
om dat relatief kleine stuk van het Expertisecentrum HME-MO 
op een ander locatie te hebben.

Er zijn inmiddels al weer gesprekken gepland met de Raad van 
Bestuur en anderen binnen het OLVG. Wij hopen dat de onrust 
hierover niet te lang duurt.

Pijnpatiënten naar één stem
Sinds vorig jaar zijn wij aangesloten bij het Samenwerkingsver-
band Pijnpatiënten naar één stem (www.pijnpatiëntennaar-
1stem.nl) Hierin hebben 16 organisaties zich verenigd. 
Er lopen twee deelprojecten waar wij aan meedoen. Hiervoor 
hebben wij ook onze vouchers beschikbaar gesteld voor de 
komende 2 jaar. Dit betekent € 18.000,- per jaar, wat wij kunnen 
bijdragen aan de projecten. Voorwaarde is wel dat er minimaal 
7 patiëntenorganisaties hierin samenwerken. Dat is hierbij 
gelukkig het geval.
Er zijn 2 projecten waar wij aan mee doen:

Deelproject A Pijnpatiënten naar één stem 
Dit deel behelst diverse inhoudelijke plannen. Het geeft daar-
mee invulling aan een samenwerkingsverband dat is opgericht 
door dertien patiëntenorganisaties die veel met pijn te maken 
hebben en dat medio 2015 zestien lidorganisaties vertegen-
woordigt.

Deelproject B Kwaliteit van leven, zelf doen (App-project)
In deel B gaat het naast pijn ook om andere klachten als bijvoor-
beeld vermoeidheid en/of stress. Hoe verschillend de aandoe-
ningen van de betrokken organisaties ook zijn, ze hebben grote 
negatieve invloed op het dagelijks bestaan van de patiënt, zijn 
welbevinden en deelnemen aan de samenleving.
Deelproject B Kwaliteit van leven, zelf doen levert een trainings-
instrument op via p.c., smartphone en tablet. De aangeboden 
trainingen kunnen in de privésituatie worden gevolgd. Dit 
project biedt elk wat wils, met keuzemogelijkheden uit:
1.  Mindfulness, in leestekst, luistertekst, video en foto’s
2.  Yoga (films met op de gebruiker gerichte uitleg), 
3.  Hypnotherapie, in audiofragmenten en met foto’s
4.  Positieve psychologie, in leestekst met persoonlijke opdrach-

ten,
5.  Mentale conditie, in leestekst met persoonlijke opdrachten.

We houden u op de hoogte van beide projecten.

Voorlichting aan studenten 
geneeskunde van de VU
Op dinsdag 24 november jl. hebben wij weer voorlichting 
gegeven aan 2ejaars studenten van de VU in Amsterdam. Dit 
hebben wij nu voor de 4e maal gedaan en het werkt erg inspi-
rerend. Voor deze gelegenheid melden patiëntenverenigingen 
van chronische patiënten zich aan bij de koepel Ieder(in). Er 
waren die dag maar liefst 170 studenten in twee rondes om 
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kennis te maken met de “Chronische patiënt”. Hiervoor waren er 
35 patiëntenverenigingen aanwezig.

Alle patiëntenverenigingen hebben een tafel tot hun beschik-
king waar maximaal 8 studenten plaats kunnen nemen. Er 
werden twee sessies van een half uur gehouden.
Ook wij, dit maal Wim van Dijke en Jan de Lange, hadden 
plaatsgenomen achter een tafel. Daar hadden we ons mooie 
bedrukte tafelkleed op uitgestald en de folders en pennen. 
Zodat we ook wat te geven hadden.

Nadat wij iets hadden verteld werden vragen gesteld waarop 
wij zo goed mogelijk antwoord hebben gegeven. Vragen als: 
Wat doet de pijn met een HME-MO patiënt? Wat betekent de 
ziekte voor school en werk? Hoeveel HME-MO patiënten zijn er 
in Nederland? Wat doet de HME-MO Vereniging aan lotgeno-

tencontact? Het waren beide keren geanimeerde gesprekken 
waarbij de studenten overtuigend geïnteresseerd waren in de 
ziekte en onze patiëntenvereniging. 

Wij hopen dat dit soort activiteiten mogen bijdragen aan meer 
begrip en kennis voor de chronische patiënten en in het bijzon-
der de HME-MO patiënt, bij de (toekomstige) artsen
Jammer dat dit, voor zover wij weten, de enige geneeskunde 
opleiding is waar dit gebeurt.

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

Helaas zijn de regiobijeenkomsten in Zuid en Oost niet doorgegaan vanwege minimale aanmeldingen. 
Erg jammer maar volgend jaar beter.
Wel zijn doorgegaan de regioavonden Noord en Midden. U treft de verslagen hieronder:

Geanimeerde gesprekken
Verslag regiobijeenkomst Noord
 
Een groep van 11 deelnemers kwam 
op 9 november jl. bijeen in Hotel 
Lunia in Oldeberkoop voor de regio-

bijeenkomst Noord. Het gezelschap  varieerde in leeftijd van 22 
tot 60+, waardoor de gespreksonderwerpen divers waren.
Aan de orde kwam bijv. de vraag over HME-MO en werk en dan 
met name het niet kunnen werken en hoe dan zaken te regelen 
met het UWV zodat je weer vooruit kan in het arbeidsleven. Zo-
als vaker in het verleden werd ook de Wajong weer genoemd. 
Die kan veel soelaas bieden, maar het maakt noga verschil uit 
als je die al vele jaren  geleden onder de oude regelgeving hebt 
gekregen of wanneer je er volgens de huidige regels gebruik 
van wilt maken.
Maar ook kleine kinderen met HME-MO en de bejegening door 
de basisschool was een boeiend gesprekonderwerp. De een 
had hele goede ervaringen en de ander had zeer slechte erva-
ringen en dat was erg frustrerend.
Daarnaast werden enkele vervelende ervaringen met opnamen 
van kleine kinderen in het ziekenhuis aan bod. Het werd door 
de aanwezigen erg belangrijk gevonden dat alle omstandighe-
den rondom een opname en een operatie van een kind goed 
verlopen. Kinderen met HME-MO moeten over het algemeen 
vaker geopereerd worden en dan is het belangrijk dat afspraken 
goed nagekomen worden. Voorkomen moet worden dat kinde-
ren trauma’s oplopen terwijl deze simpel te voorkomen zijn. 
En zo kwamen diverse onderwerpen aan bod en voordat we er 
erg in hadden was de avond al weer ten einde. Ook deze avond 
kan weer de boeken in als een geslaagde en nuttige avond.
 
Marion Post

Veel gezelligheid en informatie
Verslag regioavond midden

Op 11 november was in 
Amsterdam de gezamenlijke 
ruimte van de woongroep aan 
de Geertruida van Lierstraat 
het gezellige decor van een 
regiobijeenkomst voor de regio 
west/midden. Met een groep 
van 7 mensen zat men rond de 
tafel om onder het genot van 
een drankje in gesprek te gaan 
over wat HME-MO voor ieder-
een betekende. Er werden veel 
ervaringen uitgewisseld en zorgen gedeeld.
Er kwamen ook nog tips naar voren voor een volgende HME-
MO dag: een gespreksgroep voor volwassenen zelf (dus niet 
over de kinderen), misschien een datum later in het jaar (van-
wege de vele sportactiviteiten in juni), een workshop door een 
bewegingscoach.
Er werd geanimeerd gesproken en de avond was voorbij voor 
men er erg in had. Het was (zeker in deze setting) voor herha-
ling vatbaar!

Anja Posthuma

Regiobijeenkomstenden
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Blog Eva

Door Eva de Waal

Minuten, uren, dagen, maanden. Het wisselt enorm 
wanneer ik aan mijn ziekte HME-MO herinnerd wordt. 
Vergelijk het met het weer in ons kikkerlandje. Soms 
regent het dagenlang achter elkaar, net als pijnscheu-
ten continu in mijn lichaam dreunen. Maar wanneer de zon 
schijnt, zijn de dagen fijn. Dan ga ik genietend de dag door 
zonder ook maar één moment aan mijn botziekte te denken. 

Het begon allemaal in 1997. Mijn ouders deden mij in bad en 
voelden iets aan mijn lichaam wat niet helemaal hoorde. Een 
knobbeltje. Wat op het eerste gezicht onschuldig leek, bleek 
kwader van aard. Het werd al gauw duidelijk: ik heb de ziekte 
HME-MO. Een ziekte die ik tegenover jullie niet van uitleg hoef 

te voorzien, ook weleens prettig. 

Zeven operaties 
volgden in totaal. 
Periodes die ik 
vaak als een roller-
coaster beschouw. 
Voor de operatie 
maalde het avon-
denlang door mijn 
hoofd. Wat als er 
iets fout gaat? Ga ik 
veel pijn krijgen? Hoe 
groot zal het litteken 
worden? En ook niet 
geheel onbelangrijk: 
wéér een litteken 

erbij op mijn jonge vrouwenlichaam. Er wéér anders 
uitzien dan mijn leeftijdsgenoten. Naarmate de uren 
verstreken, zag ik er steeds meer tegenop. Vlak na de 
operatie houdt de ziekte je zelfs elke minuut bezig. 

Ik mag van geluk spreken dat ‘de laatste tijd de zon 
veel schijnt’, dat pijn geen dagelijks onderdeel van mijn leven 
meer is. Al 5,5 jaar heb ik niet meer zulke avonden meegemaakt 
omdat ik al zo’n lange tijd niet meer geopereerd ben. Nu merk 
ik maandelijks dat ik HME-MO heb. Eens in de maand heb ik 
pijn, vooral aan mijn rechterknie waar zich een redelijk grote 
bult in de loop der tijd heeft gevormd.

Laatst werd ik door mijn zesjarige oppaskindje op een dag aan 
mijn ziekte herinnerd. Emma wees naar mijn arm en zei: “Eva, 
wat heb jij daar voor een kras zitten?” Emma is nog klein maar 
ook enorm wijs, zo blijkt. Nog nooit heeft iemand mijn litteken 
een ‘kras’ genoemd. Ze had het in een aaibare vorm verwoord. 
Mijn mondhoeken krulden omhoog. De tijd was op dat mo-
ment rijp om er een keer om te lachen. Want in een mum van 
tijd, maakte zij het spreekwoord ‘gezelligheid kent geen tijd’ 
waar. 

Eva de Waal (20) zit in haar laatste studiejaar journalistiek. Om 
de daar opgedane kennis in de praktijk toe te passen, schrijft ze in 
haar vrije tijd artikelen voor De Gelderlander en het AD Utrechts 
Nieuwsblad. Vanaf nu mag ze aan dat lijstje ook deze Newsflash 
toevoegen waarvoor ze elke editie een column schrijft. Ze is qua 
gezondheid in goede handen van haar arts Dr. Ham in het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

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 Groeneveld . 
U kunt bij haar terecht voor al uw vragen.

Gespreid examen bij langdu-
rig ziek of afwezig
Heb je door langdurige ziekte of door overmacht niet genoeg 
onderwijs kunnen volgen? Dan kan de schoolleiding toestaan 
dat je het examen gespreid over 2 jaar aflegt. 
Als het volgen van een volledig onderwijsprogramma in het 
laatste examenjaar door ziekte of handicap een te zware belas-
ting is, kan de afsluiting van het examen (dus het afleggen van 
het centraal examen) over twee jaar worden gespreid (artikel 59 
van het Eindexamenbesluit). Dit moet worden gemeld aan de 

inspectie. De kandidaat legt dan in het eerste jaar bijvoorbeeld 
vier van de zeven centrale examens af en in het volgende jaar 
de overige drie. Hij heeft in beide jaren recht op herkansing van 
een van de in dat jaar afgelegde examens. Wat niet is toege-
staan, is het in het tweede jaar opnieuw afleggen van een in het 
eerste jaar afgelegd centraal examen. Voor een evenwichtige 
vormgeving van het onderwijs is het van belang de verdeling 
tijdig vast te leggen.

Een lichtere vorm van spreiding, als de belasting in de examen-
weken zelf te groot is, is de spreiding over eerste, tweede en 
derde tijdvak. Dat kan zich ook voordoen als veel tijdverlenging 
noodzakelijk is en twee van de examenvakken van de kandidaat 
op een zelfde dag vallen. Ook dit gebeurt in overleg met de 
inspectie. Combinatie van spreiding over tijdvakken en over 
jaren is ook mogelijk. Het afleggen van examen op een andere 
locatie (ziekenhuis of thuis) is mogelijk onder toezicht van de 
school en na toestemming van de inspectie.

bron:
http://www.examenblad.nl/document/sept15-brochure-kandi-

Tijd

daten-met-een/2016/f=/brochure_kandidaten_met_een_be-
perking_VO_2016_v2.pdf
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AMC vaatonderzoek bij HME-MO

Herhaalde oproep wetenschappelijk onder-
zoek AMC 

Mannelijke HME-MO patiënten tussen de 18-40 jaar gezocht!
In de vorige Newsflash heeft Patrick Meinders enthousiast 
verslag gedaan van zijn deelname aan het onderzoek in het 
AMC onder mannelijke HME-MO patiënten. Inmiddels hebben 7 
mannelijke HME-MO patiënten meegedaan met het onderzoek 
in het AMC. Wij willen deze deelnemers hartelijk danken voor 
hun deelname. Helaas is dit deelnemersaantal nog niet vol-
doende en zijn we op zoek naar deelnemers. Het streven is dat 
in totaal 12 patiënten met HME-MO het onderzoek voltooien. 
Hopelijk gaat dat met uw hulp lukken!
Het onderzoek is erop gericht om uit te zoeken of een suiker-
laagje in de vaatwand betrokken is bij de opslag van zout. Deze 
zoutopslag zou gevolgen kunnen hebben voor het ontwikkelen 
van hoge bloeddruk. Mogelijk is dit suikerlaagje, o.a. bestaand 
uit heparansulfaten, beschadigd bij patiënten met HME-MO. 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn erg belangrijk, omdat het 
kan leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de zout- en 
waterbalans van het lichaam, en daarmee ook op de onderlig-
gende oorzaken van hart- en vaatziekten.

Voor wie? 
Wij zijn op zoek naar:
- Mannelijke HME-MO patiënten
- Leeftijd 18-40 jaar
- Niet rokend
- Geen bekende suikerziekte

Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek bestaat in totaal uit 3 bezoeken aan het AMC, en 
het volgen van twee diëten (beide met een duur van 1 week) 
met een vaststaande zoutgehalte. De afspraken zijn in overleg 
in te plannen. Op de website van de HME-MO patiëntenver-
eniging staat uitgebreide informatie over de achtergrond en 
inhoud van het onderzoek. 
Voor het gehele onderzoek ontvangt u een financiële ver-
goeding van 250,- Euro en een vergoeding voor de gemaakte 
reiskosten.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname of wilt u meer over dit onderzoek 
weten? Neem dan contact op met:
Nienke Rorije, arts-onderzoeker AMC
E-mail: n.m.rorije@amc.uva.nl 
Telefoonnummer: 020 – 5666138. 

LUMC-onderzoek op afdeling Pathologie

In het LUMC is (in samenwerking 
met de Universiteit van Utah) 
gewerkt aan het opzetten van 
een muismodel voor perifere 
chondrosarcomen (kwaadaardi-
ge bottumoren aan de bui-
tenkant van het bot). Door het 
aanbrengen van een tweede ge-
netische afwijking in muizen die multipele osteochondromen 
(HME-MO) hebben, ontwikkelen deze muizen chondrosarco-
men. Dat bevestigt de veronderstelling dat chondrosarcomen 
die centraal in het bot ontstaan (en veel vaker voorkomen) en 
chondrosarcomen die ontstaan in osteochondromen verge-
lijkbaar zijn, ook al hebben zij een verschillende oorsprong. Dit 
maakt dat we voor wat betreft de perifere chondrosarcomen 
veel kunnen leren van de centrale chondrosarcomen. Voor de 
centrale chondrosarcomen hebben we modellen waarmee we 
op zoek zijn naar nieuwe behandelmogelijkheden. Zo hebben 
we gekeken naar de IGF signaaltransductie cascade, die in an-
dere sarcomen heel belangrijk blijkt te zijn. In chondrosarcomen 
leek deze echter geen rol te spelen, dus behandelingen die in-
grijpen in deze route lijken voor patiënten met een chondrosar-

coom niet zo zinvol. Daarnaast hebben we onderzocht wel-
ke genen belangrijk zijn voor chondrosarcoom cellen om te 
kunnen overleven: één van deze genen is Survivin. Wanneer 
we Survivin remmen, gaan de chondrosarcoom cellen 
dood. Dit is dus mogelijk wel een goed aangrijpingspunt 
voor therapie van patiënten met een chondrosarcoom, en 
dit zou in de toekomst nader onderzocht moeten worden. 
Deze resultaten hebben we gepresenteerd op het jaarlijkse 
congres van de CTOS (Connective Tissue Oncology Society), 

in november 2015 in Salt Lake City.  

Prof. dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog. Hoogleraar afdeling Patho-
logie, Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden en lid van onze 
Medisch Advies Raad.

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

Animaiefilmpje over pijn
Een heldere informatieve anima-

tiefilm over wat ‘pijn’ nou precies is: 
https://t.co/9Sez00eDW6
(https://twitter.com/Pijnpatienten/sta-
tus/663639008010989568?s=03)
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Ervaringsverhaal en oproep van Laura Weber.

Zaterdag 10 oktober had ik het nierfunctie onderzoek in het LUMC in Leiden.
Bij dit onderzoek wordt gekeken of mensen met HME-MO meer eiwit in de urine hebben dan mensen zonder. Ook wordt er 
gekeken naar een bepaalde stof die in meerdere lagen van het nierfilter voorkomt, die is bij mensen met HME-MO, door het 
gen wat HME-MO geeft, anders.
Dit onderzoek wordt gedaan door met een camera onder de tong te filmen en wat urine te verzamelen.

Ik had besloten om mee te doen met het onderzoek omdat ik de enige in de familie ben die HME-MO heeft en ik het belang-
rijk vind dat er onderzoek naar wordt gedaan.
Dit onderzoek had ik gepland in overleg met Dhr. Ramzi Khalil van het LUMC. We hadden overleg via de mail over wat er ver-
wacht werd en wanneer het het beste zou kunnen.
Eerst moest ik een toestemmingsformulier invullen, daarna werd de afspraak gepland.

Toen ik in Leiden kwam, moest ik nog even wachten tot ik aan de beurt was. Terwijl ik wachtte werd gevraagd om nog een 
paar gegevens in te vullen zoals geboortedatum, of je toevallig weet welk gen van HME-MO je hebt, (EXT1 of EXT2) en nog 
een paar kleine dingen.
Het onderzoek zelf was snel klaar. Ik stond na ongeveer 10 minuten weer buiten de kamer 
Het begon met het filmen onder de tong. Eerst moest ik even mijn mond een beetje spoelen, daarna kon ik zelf de camera 
vasthouden. Ik kon de camera laten rusten op mijn tanden, zodat ik mijn arm een beetje kon ontzien. Het puntje van de 
camera werd wat warm, maar was niet hinderlijk. Af en toe moest ik de camera een beetje bewegen zodat ze van een wat 
groter gebied beeld hadden. Ik vond het wel bijzonder om het zo te zien. Je zag wat dunne lijntjes en daartussen wat stipjes 
bewegen; sommige gingen heel snel, andere wat langzamer.
Daarna was het filmen klaar. De computer houdt bij of ze genoeg materiaal hebben. Ze rekenen er 5 minuten voor, maar bij 
mij was dit sneller. Je kan tussendoor ook in de gaten houden hoe lang nog ongeveer, er is een balk op het scherm waaraan je 
dit kunt aflezen.
Na het filmen vroegen ze nog om een beetje urine, dat kun je zelf in een bak met ijs zetten. Dan is het onderzoek klaar. Als 
vergoeding krijg je je reiskosten terug en een VVV cadeaubon van 20 euro.
Voor wie twijfelt of hij of zij mee wil doen: ik hoop dat dit stukje laat zien dat het onderzoek niet veel van je vraagt en ook niet 
veel tijd kost. Dus ik zou zeggen: gewoon meedoen!

Groetjes Laura Weber

LUMC-onderzoek nieren bij mensen met HME-MO 

Oproep nieuwe deelnemers Nierenonderzoek LUMC

Het plan vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum om 
onderzoek te doen naar het filter in de nieren bij mensen met 
HME-MO is begonnen. Vanaf de start van het project is overleg 
geweest met het bestuur van de HME-MO Vereniging. 

In deze editie van de Newsflash staat een kort interview met 
een van de deelnemers die vertelt over hoe het is om mee te 
doen aan dit onderzoek. Lijkt het u ook leuk om mee te helpen 
aan wetenschappelijk onderzoek? We zijn nog op zoek naar 
mensen die mee willen doen. Het onderzoek bestaat uit een 
eenmalig kort bezoek in het LUMC en het invullen van een 
vragenlijst.

De eerstvolgende bezoekdagen 
zijn gepland op vrijdag 18 en za-
terdag 19 december. Het bezoek 

aan het LUMC duurt niet langer dan een uur. Voor deelname 
ontvangt u een cadeaubon van € 20,- en natuurlijk een reiskos-
tenvergoeding. 

Mochten deze data niet uitkomen, maar wilt u wel meedoen? 
Neem dan contact met ons op en dan zoeken we samen een 
ander moment. 
Neem voor verdere informatie of om aan te melden contact op 
met de onderzoekers. Dit kan per mail aan R.Khalil@lumc.nl of 
telefonisch op 071-5265008

Dhr. R (Ramzi) Khalil, promovendus LUMC, Afdeling Pathologie
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Universiteit Maastricht  
vakgroep Revalidatiegeneeskunde

Chronische vermoeidheid is 
een veel voorkomende klacht 
bij mensen met aandoenin-
gen van het houding- en be-
wegingsapparaat, waaronder 
ook HME-MO. 
Desiree Vos-Vroman is on-
derzoekster aan de vakgroep 
Revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en 
fysiotherapeut/bewegingswetenschapper en werkzaam bij het 
revalidatiecentrum Revant. Zij heeft recent samen met haar 
begeleidingsteam de resultaten van een grote studie naar het 
effect van een multidisciplinaire revalidatiebehandeling voor 
mensen met onbegrepen chronische vermoeidheidsklachten 
(het zogenaamde chronisch vermoeidheidssyndroom, in de 
volksmond ook ME genoemd) gepubliceerd in het hoog aange-
schreven tijdschrift Journal of Internal medicine. 
De nieuwe revalidatie behandeling bestond uit:
• gradueel opbouwen van activiteiten ondanks moeheid
• lichaamsbewustwording
• betere verdeling van taken over de dag
• cognitieve gedragstherapie
• verbeteren sociale integratie,
• verbeteren slaap-waakritme
• mindfulness
De behandeling bleek effectiever in het verminderen van moe-
heid, zelf-effectiviteit en verbeteren van persoonlijk relevante 
activiteiten, dan de cognitieve gedragstherapie gegeven door 
een psycholoog.

Beide behandelingen toonden ook een verbetering van de 
ervaren kwaliteit van leven, maar de een was niet beter dan de 
ander. De resultaten bleven ook 6 maanden na het afronden 
van de behandeling nog gunstig. 
Verder bleek de mensen die de revalidatiebehandeling hadden 
gevolgd op allerlei fronten meer tevreden over de behandeling 
dan de mensen die alleen de cognitief gedragstherapeuti-
sche behandeling hadden gevolgd. Op basis van deze en nog 
andere resultaten (o.a. over de kosten en opbrengsten van deze 
nieuwe behandeling) kan gesteld worden dat de revalidatiebe-
handeling een zinvolle toevoeging is en ook van nut kan zijn 
voor mensen met HME-MO en ernstige moeheidsklachten.

Prof. dr. Rob Smeets (wetenschappelijk hoofdbegeleider van dit 
project) en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UMC Maastricht en 
Kenniscentrum Adelante Hoensbroek. Lid van onze Medisch Advies 
Raad

Universiteit Antwerpen Afdeling Medische Genetica

Op dit ogenblik lopen er twee projecten in Antwerpen. Ener-
zijds loopt het DNA onderzoek bij de HME-MO patiënten uit het 
OLVG en een aantal andere ziekenhuizen. Tot op heden werd bij 
al meer dan 300 patiënten genetisch onderzoek verricht, wat 
al een goed overzicht geeft van welke EXT1 en EXT2 mutaties 
er voorkomen in Nederland. Daarnaast zullen deze resultaten 
ook gebruikt worden in een studie naar de klinische verschillen 
(verschijnselen) die waargenomen worden tussen HME-MO 
patiënten.
Tevens loopt er een tweede studie die onderdeel uitmaakt van 
het Europese MaTrOC project. In het kader van dit project wordt 
bij HME-MO patiënten onderzocht welke genetische factoren 
mogelijk een invloed kunnen 
hebben op de ontwikkeling van 
chondrosarcomen. 

Prof. dr. Wim Wuyts, Centrum Medi-
sche Genetica, Universiteit /Univer-
sitair Ziekenhuis Antwerpen. Lid van 
onze Medisch Advies Raad

Onderzoek HME-MO in het OLVG

Diverse wetenschappelijke studies zijn in volle gang, een aantal 
zijn in de afrondende fase en een aantal wetenschappelijke 
artikelen zijn ingestuurd of geplaatst in internationale tijdschrif-
ten. Tijdens de laatste landelijke HME-MO dag afgelopen juni is 
de nodige informatie gegeven over een aantal van deze studies 
door de diverse onderzoekers. 

In het kort de stand van 
zaken:
Transcan
Het internationale Transcan 
project is in volle gang. Op 
dit moment hebben wij al bij 
meer dan 300 patiënten met 
HME-MO bloed afgenomen 

voor genetisch onderzoek, dat in Antwerpen wordt uitgevoerd. 
De resultaten van dit genetisch onderzoek worden vergeleken 
met het zogenaamde fenotype, d.w.z. de uiterlijke kenmerken 
van HME-MO. Op deze wijze proberen we te achterhalen of er 
bijvoorbeeld verschillen bestaan tussen de twee genetische 
afwijkingen die bij HME-MO kunnen worden gevonden, of 
er verschillen zijn tussen families, etc. Ook kijken we naar de 
kenmerken van HME-MO bij een kleine groep patiënten waarbij 
geen genetische afwijking wordt vastgesteld. Tenslotte wordt 
er binnen het Transcan project ook onderzoek gedaan naar 
kwaadaardige ontwikkeling van osteochondromen. Een en 
ander zal zijn weerslag vinden in diverse publicaties. 
Bij dit onderzoek is ook drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch 
chirurg, intensief betrokken.
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Kuitbeenkopje
Het onderzoek naar de proximale fibularesectie (het verwij-
deren van het kuitbeenkopje inclusief de vaak grote massa 
osteochondromen) bij patiënten met HME-MO is in zijn afron-
dende fase. Een artikel zal binnenkort ingestuurd worden.  De 
voornaamste indicatie voor operatie is pijn ter plaatse van het 
kuitbeenkopje. Na de operatie wordt over het algemeen een 
goede stabiliteit van de knie gezien en is de tevredenheid over 
de operatie onder patiënten hoog. 

Onderarm, pols, elleboog
Diverse onderzoeken naar behandeling van onderarm-pols en 
elleboogafwijkingen bij HME-MO zijn in volle gang. In dit kader 
wordt samengewerkt met prof. Konrad Mader, nu werkzaam 
in Hamburg. Een tweetal artikelen als gevolg van dit samen-
werkingsverband zijn al verschenen. Andere studies zijn naar 
de resultaten van de behandelingen in het OLVG, er is een 
uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de resultaten van 
verschillende behandelingen van de onderarm en pols en er 
is een onderzoek verricht naar de zeer complexe operatieve 
interventies van de elleboog zoals wij die in het OLVG hebben 
verricht.

Literatuuronderzoek
We hebben gezocht naar de best beschikbare informatie in de 
internationale medische tijdschriften over de resultaten van 
de verschillende chirurgische behandelingen van de onder-
arm bij patiënten met HME-MO. Wat is de beste behandeling 
en bij welke indicatie? We zagen dat het verwijderen van het 
osteochondroom klinische verbetering geeft. Ellepijp verlen-
ging met of zonder het verwijderen van een osteochondroom 
lijkt tot een significante verbetering van de beweging van de 
onderarm (m.n. het draaien). Als er dan ook nog een behande-
ling aan het spaakbeen plaatsvindt, dan verbetert de beweging 
in sommige gevallen nog meer. Duidelijk is wel, hoe slechter 
de start, hoe meer winst er te behalen valt, behalve na een 
spaakbeenkop correctie (in de elleboog). Er wordt wel de 
mogelijkheid tot het terugkeren van de standsafwijkingen van 
de onderarm beschreven en de daarmee gepaarde klinische 
problemen. Daarnaast bestaat er altijd de kans op complicaties 
na een ingreep, die het hoogste is na een ellepijp verlenging. 
Concluderend is echter wel, dat er nog geen duidelijke richt-
lijnen zijn voor de operatieve behandeling van patiënten met 
HME-MO. Het is dus sterk aan te bevelen dat er nieuw, goed 
opgezet onderzoek gedaan wordt met HME-patiënten die in de 
toekomst aan hun pols en onderarm behandeld worden. Een 
dergelijk onderzoek is inmiddels in het OLVG opgezet. 
Dit review is geschreven en wordt binnenkort aangeboden aan 
een internationaal tijdschrift. 

Onderarm
Onze eigen resultaten van de diverse operaties aan de on-
derarm bij patiënten met HME-MO zijn ook onderzocht. De 
onderzochte groep (119 patiënten) is internationaal gezien de 
grootste tot nu toe en de resultaten zijn in dat kader ook zeer 
belangrijk voor toekomstige aanbevelingen als het gaat om 

welke behandeling het beste resultaat zal geven bij een indivi-
du met HME-MO met een bepaalde afwijking aan de onderarm. 
De behandelingen liepen uiteen tot het alleen verwijderen van 
osteochondromen uit de onderarm die pijn of een beperking 
van de functie (m.n. het draaien van de onderarm) gaven tot 
een volledige standscorrectie van de onderarm, incl. verlenging 
van de ellepijp door een externe fixateur en corrigeren van de 
stand van het spaakbeen door een zgn. osteotomie (doorza-
gen bot en in goede stand zetten, dan vastzetten met plaat en 
schroeven). Uit de resultaten bleek dat de ingrepen vaak een 
positieve invloed hadden op pijnklachten en op verbetering 
van de functie. Deze resultaten zijn op de afgelopen landelijke 
HME-MO dag door Mark Flipsen gepresenteerd en worden nu 
ook beschreven in een wetenschappelijk artikel dat binnenkort 
wordt ingezonden voor publicatie. 

Elleboog
De resultaten van de complexe elleboogingrepen, waarbij 
meestal het kopje van het spaakbeen wordt verwijderd dat dan 
al langdurig uit de kom is en waarbij de stabiliteit wordt her-
steld (nogaleens gebruikmakend van een externe fixateur over 
de elleboog) zijn onderzocht en zijn hoopgevend. We vonden 
over het algemeen een duidelijk positive invloed op pijnbele-
ving, een verbetering van de functie en ook een verbetering 
van de stand van de elleboog en onderarm. Ook deze resulta-
ten worden omgezet naar een artikel.

Heup
Een tweetal studies naar heupproblematiek zijn resp. geaccep-
teerd voor publicatie in een Brits tijdschrift en ingezonden voor 
publicatie. 
In het eerste geval gaat het om de resultaten van het verwij-
deren van osteochondromen rondom de heup, waarbij soms 
de heup operatief uit de kom moet worden gebracht om dit 
te kunnen doen. De resultaten waren over het algemeen zeker 
goed, ook nu weer met het oog op vermindering van pijn 
en verbetering van functie. Er kwamen echter ook bij enkele 
patiënten complicaties voor. Deze resultaten zijn zeer leerzaam 
voor ons maar ook voor anderen die (internationaal) deze 
ingreep (willen) doen. 
Het tweede artikel is een beschrijving van de heupafwijkingen 
of varianten die wij hebben aangetroffen bij 185 patiënten 
met HME-MO waarbij een röntgenfoto van het bekken incl. de 
heupen was gemaakt. O.a. heupdysplasie en een steilere stand 
van de heup werden veel vaker gevonden dan in de algemene 
Nederlandse populatie, gecorrigeerd voor leeftijd. Het belang 
van deze resultaten worden in een vervolgstudie onderzocht.
Diverse andere studies zijn of worden in gang gezet. Hier 
komen wij later op terug. Van belang is dat wij steeds meer 
merken dat er nog zeer veel valt te onderzoeken op het terrein 
van de problematiek bij en behandeling van patiënten met 
HME-MO.

Dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG Amsterdam, Landelijk 
Expertisecentrum voor HME-MO.
Voorzitter van onze Medisch Advies Raad
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Oproep onderzoeksvragen
Oproep

Graag horen we uw wensen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HME-MO

Vanuit de Medisch Advies Raad (MAR) is het idee ontstaan om van patiënten met HME-MO of hun directe relaties of ouders te 
vernemen wat zij belangrijk vinden op het gebied van HME-MO om met wetenschappelijk onderzoek verder te analyseren.
Wetenschappelijk onderzoek begint bij het stellen van vragen. Of er zijn veronderstellingen waarbij je kunt afvragen of dat inder-
daad ook klopt. 
Vanuit deze grondslag voor wetenschappelijk onderzoek willen we graag uw mening horen. Daarom nodigen wij u uit om de vra-
gen te stellen aan de onderzoekers in onze MAR. Maar achter deze MAR leden zijn er natuurlijk ook anderen binnen hun organisatie 
die betrokken zijn bij het wetenschappelijk onderzoek.

Voor de vragen hebben we de verschillende aspecten van HME-MO gerubriceerd. 
De globale indeling is:

1. Erfelijkheid/genetica
Voorbeeld: Spelen er nog meer factoren een rol bij het doorgeven van de mutatie die HME-MO veroorzaakt?

2. Basaal onderzoek
Voorbeeld: Wat maakt dat een osteochondroom een chondrosarcoom wordt?

3. Klinisch onderzoek
Voorbeeld: Hoe ervaren HME-MO patiënten het verwijderen van het kuitbeenkopje gelijk met de osteochondroom?

4. Radiologie
Voorbeeld: Wat is het voordeel van het maken van een total body MRI in plaats van de controles met een nucleaire botscan bij 
tweejaarlijkse controle naar kwaadaardige ontaarding?

5. Gevolgen
Voorbeeld: Wat zijn de problemen van mensen met HME-MO bij het ouder worden?

Wij vragen u om uw vragen/interesses voor wetenschappelijk onderzoek kenbaar te maken en daarbij aan te geven welke catego-
rie van HME-MO dit betreft.
Mocht uw vraag niet vallen binnen één van de genoemde categorieën, ook dan horen we het graag.

U kunt uw reactie sturen naar: jandelange@hme-mo.nl Ook kunt u bij hem terecht voor uw vragen.
In de volgende Newsflash laten we u weten wat de reacties waren en wat de plannen hiervoor zijn.

Alvast hartelijk dank,
Medisch Advies Raad van de HME-MO Vereniging Nederland
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E-mailaccounts misbruikt door spammers
Helaas worden onze namen vanuit het 

domein HME-MO.nl door een spamlijst misbruikt. 
Dit zorgt voor hinderlijke mails, meestal met een rare 

Engelstalige tekst. Ze lijken van ons afkomstig te zijn, maar 
zijn dat niet. Open de links in deze berichten niet, maar wis 
de mails. Hoe dan ook; onze excuses voor het ongemak.
Het bestuur van de HME-MO Vereniging

slechts 1 (solitair) osteochondroom heeft. Mocht er geen sprake 
zijn van meer osteochondromen en uw moeder of vader heeft 
ook geen HME-MO dan is de kans op HME-MO wel heel erg klein. 
Wel doet u er goed aan te vragen aan uw orthopeed om röntgen-
foto’s te maken van de voor HME-MO bekende plekken, zoals de 
knieën, bekkengordel, ribben en onderarmen. Mocht daar geen 
osteonchondromen te zien zijn, dan is het vrijwel uitgesloten dat u 
HME-MO heeft. U kunt het volledig uitsluiten wanneer in uw DNA 
geen mutatie te vinden is bij één van de genen die HME-MO veroor-
zaken. Hiervoor kunt u, na verwijzing van uw huisarts of orthopeed, 
terecht bij het erfelijkheidscentrum bij u in de regio.

Naast medische vragen kunnen er ook andersoortige vragen aan de orde komen. Wanneer de antwoorden op zulke vragen 
ook voor anderen interessant zijn, worden ze eveneens in deze rubriek geplaatst. Uw vragen worden voorgelegd aan één van 
de ons bekende deskundigen, zoals leden van onze Medisch Advies Raad. Maar ook aan anderen. De vragen worden in alge-
mene zin beantwoord. Voor specifieke persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw behandelend arts of therapeut of andere 
deskundige. Hebt u ook vragen voor deze rubriek dan kunt u die stellen via ons secretariaat.

1. Mijn dochter van 8 jaar heeft HME-MO en wordt regelmatig behandeld door een kinderfysiotherapeut. Maar van haar begreep ik 
dat het goed zou zijn wanneer zij vanaf 2016 een machtiging heeft voor een chronische indicatie voor fysiotherapie. Is dat moge-
lijk? 

Jazeker is dat mogelijk. HME-MO staat weliswaar niet specifiek op de lijst die is vastgesteld voor chronische indicaties. Maar u kunt dit aan-
vragen op grond van het feit dat HME-MO een aangeboren skeletafwijking is waardoor er afwijkingen in het bewegingsapparaat met mis-
vormingen ontstaan. De code die daarvoor staat is: code 12 B1. Dit is de juiste code om bij de zorgverzekeraar deze machtiging te krijgen. 
Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt dat bij deze machtiging zij alles vanaf de 1e behandeling vergoed krijgen = 100%. Bij volwassenen 
vanaf 18 jaar geldt echter dat bij deze machtiging de vergoeding van de basisverzekering pas geldt vanaf de 21e behandeling. In veel geval-
len kan een aanvullende verzekering hierbij uitkomt bieden.

2. In de familie van mijn moeders kant komt HME-MO voor. Twee broers van mijn moeder, en haar vader hebben HME-MO. Deze 
twee broers hebben het ook weer doorgegeven aan hun kinderen. Mijn moeder daarentegen heeft geen HME-MO en ook niet 
doorgegeven aan mij.
Nu hebben mijn man en ik een kinderwens, maar vragen ons af in hoeverre HME-MO erfelijk is of kan zijn. Voor zover bekend heb 
ik geen HME-MO. Bestaat er dan een kans dat ik het wel door kan geven aan mijn kinderen of is deze kans nihil? Deze vraag heb ik 
wel erg graag beantwoord, omdat ik neefjes en nichtjes heb die ernstige vormen van HME-MO hebben.

De erfelijkheid van Multiple Osteochondromen (HME-MO) gaat via een autosomaal dominante vorm van erfelijkheid. Dat wil zeggen dat 
wanneer moeder of vader een afwijkend gen (EXT 1 of EXT 2) heeft dat HME-MO veroorzaakt, kan zij/hij de ziekte doorgeven aan haar/
zijn kind(eren). De kans daarop is 50%. Zeg maar er is dan een kans van 1 op 2 dat de ziekte wordt doorgegeven. U kunt hier ook meer over 
lezen op onze website (www.hme-mo.nl) onder Wat is HME-MO? > HME-MO en erfelijkheid.
In uw geval kunt u er pas zeker van zijn wanneer bij uw moeder het afwijkende gen niet wordt gevonden. Dat betekent dat via een Erfelijk-
heidscentrum een bloedmonster van uw moeder opgestuurd moet worden voor analyse naar HME-MO oftewel EXT 1 of EXT 2. Het zoeken 
daarnaar is makkelijker wanneer bekend is welk afwijkend gen bij uw ooms, die HME-MO hebben, bekend is. Dan kan men daar gericht 
naar zoeken. Omdat dat dan het afwijkende gen is in de familie van uw moeder. Mocht blijken dat uw moeder het afwijkende gen niet 
heeft, dan is het voor u duidelijk dat u geen HME-MO heeft en het dus ook niet kan doorgeven aan een kind. 
Mocht bij uw moeder wel het afwijkende gen gevonden worden, dan zijn de verschijnselen van HME-MO bij uw moeder blijkbaar niet of 
niet merkbaar aanwezig. Dat kan in zeldzame gevallen. Maar dan is het raadzaam om ook bij u, via een bloedmonster, te kijken of hetzelf-
de afwijkende gen als bij uw moeder wordt gevonden.
Erfelijkheid is best een ingewikkeld onderwerp. Ook omdat het vaak gepaard gaat met allerlei emotionele zaken. Daarom is het verstandig 
om met uw vragen naar het Erfelijkheidscentrum bij u in de buurt te gaan. Adressen kunt u vinden op de website: http://www.vkgn.org/
voorlichting Meer informatie over erfelijkheid kunt u ook vinden bij het Erfocentrum met website: www.erfelijkheid.nl 

3. Sinds een paar maanden heb ik een harde knobbel onder de knie van mijn rechter been. Het doet me pijn en het bewegen van 
mijn knie wordt er door belemmerd. Van mijn orthopeed begreep ik dat dit een exostose of osteochondroom is. Zo ben ik bij u op 
de website terecht gekomen. Maar het is een moeilijke materie. Ik vraag mij af of ik nu wel of geen HME-MO heb?

                           Eén enkele osteochondroom betekent nog niet dat er meteen sprake is van HME-MO. Het komt veel meer voor dat iemand 
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Reporters gezocht! 

Lijkt het je leuk om een keer een dokter of een verpleegkundige te intervie-

wen? Of gewoon een meester of juf op school? En om dat interview dan te 

zien staan in een echt tijdschrift? Nou, dan zijn we op zoek naar jou! Laat 

weten met wie je zou willen praten (wel iemand die iets te maken heeft met 

mensen met HME-MO) en wij helpen je met het organiseren van je interview. 

We maken er een paar mooie foto’s bij en plaatsen het in jullie eigen Kids-

flash en op de site.. 

Wil je meedoen? Stuur even een mailtje naar: anjaposthuma@hme-mo.nl
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Geef de pen door aan: Ivar Beurskens
Hoe oud ben je en waar woon je? 

Ik ben 10, maar in februari word ik 11. Ik woon in Berlicum.

 
Heb je zelf HME-MO of heb je andere familieleden en vrienden die deze aandoening 

hebben?
Ja, ik heb zelf HME-MO,  mijn zus Yara ook en mijn moeder ook. Mijn moeder zegt 

dat oma en oma - oma het ook hebben. En een tante en neef van mijn moeder etc. Heel 
veel mensen dus.

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 
Sommige vrienden heb ik mijn knobbels laten voelen en ze weten dat ik soms geopereerd word.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Gewoon.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben? 
Nee, niet direct..

Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik ga naar de Hertog van Brabantschool. Ik wil later dj worden.

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Lezen is het leukste en rekenen vind ik stom.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja, meestal wel.
 
Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door 
HME-MO? 
Ik speel graag buiten en wil op tennis maar mijn moeder ziet dat niet zitten. 
Ze denkt dat ik dan pijn aan mijn armen krijg. We gaan het een keer probe-
ren.

Heb je (huis)dieren? 
Wij hebben een hond, zij heet Saartje. En we hebben ook vissen.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker? 
Pizza vind ik heel lekker om te eten.

Aan wie geef je de pen door?
Ik geef de pen door aan Yara omdat ze mijn zus is.
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Brrr… Buiten wordt het nu echt wel kouder. Dus wat is er dan leuker om iets lekker warms te maken om  samen gezellig binnen op te eten. 
Hieronder 3 lekkere dingen die je (misschien met een beetje hulp) zelf kunt maken. Het zijn mini-appelflapjes, worstjes in een jasje en 
lekkere pitabroodjes.
                                                  Mini-appelflapjes
            Je hebt nodig:

• 1 grote of 2 kleine appel(s)
• 2 eetlepels custardpoeder, of een zakje vanillesuiker
• 1 eetlepel suiker
• 5 plakjes bladerdeeg, diepvries
• 1 ei, losgeklopt
• bakplaat en bakpapier

Zo maak je ze:
1. Verwarm de oven voor op 225 ºC. Schil de appel (wees voorzichtig met het mes!) en haal 
het klokhuis eruit. Snijd de appel in piepkleine blokjes. Meng de appel in een kom met de 
custard of de vanille suiker en 1 eetlepel suiker. 
2. Snijd de plakjes bladerdeeg diagonaal (schuin) doormidden. Schep op één helft van elk 
driehoekje een beetje van het appelmengsel. Vouw het deeg over de appel dicht, zodat je 
kleine driehoekjes krijgt. Duw de naden goed dicht (voor een mooi randje kun je daar een 

vork voor gebruiken).
3. Leg de appelflapjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk ze met een beetje losgeklopt ei. (De 

echte zoetekauwen kunnen er nog wat suiker overheen strooien). Schuif de appelflapjes in het midden van de oven (pas op dat 
je je vingers niet brandt..) en bak ze in ongeveer 15 minuten goudbruin en gaar. Laat ze tot lauwwarm afkoelen en smullen maar. 

Worstjes in een jasje
Je hebt nodig:
• 1 blik party croissantjes (Danerole)
• 1 blik cocktailworstjes
• 1 ei, geklutst
• 1 stuk bakpapier

Zo maak je ze:
1. Verwarm de oven voor volgens de beschrijving op het blikje. Maak het blikje open (op 
het etiket staat hoe).
2. Rol het deeg open en snijd het deeg los op de lijn met gaatjes die je ziet. Rol het 
cocktailworstje in het deeglapje en leg op een bakblik met bakpapier.
3. Klop het ei en smeer de lapjes aan de bovenkant in (worden ze mooi glimmend 
bruin). Bak het voor 8 minuten in de oven. Laat even een beetje afkoelen, en klaar is 
kees. Heerlijk als je uit school komt…

Pitabroodje anders
Per persoon heb je nodig:
• 1 pitabroodje
• 2 plakken kaas
• halve eetlepel jam, aardbeien
• bakplaat en bakpapier

Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC.
2. Snijd het pitabroodje met een puntig kartelmes (misschien moet je daar even hulp bij 
vragen) net niet helemaal open zodat je een envelopje hebt. Vul het broodje met de kaas 
(zorg dat alles goed in het broodje zit) en de jam. Leg het broodje op een stukje bakpa-
pier op de bakplaat.
3. Schuif de bakplaat net boven het midden in de oven en bak het broodje in 10 minuten. 
Haal het uit de oven en laat het een beetje afkoelen want de kaas wordt heet! En dan: eet 
smakelijk!
Nog een variant voor de vulling: gebruik in plaats van jam een beetje kerriepoeder en doe 
er wat ketchup op als het broodje uit de oven is.
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Nog een heleboel strijkkralen over maar geen zin om 
alweer wat met die vormpjes te maken? Dan hebben 
we hier nog een ander idee:
een schaaltje van strijkkralen

Wat heb je nodig?
• een ovenvast schaaltje
• olijfolie
• strijkkralen
• een oven

Hoe maak je het?
• Verwarm de oven op 200 graden.
• Besmeer de binnenkant van het 

ovenvaste schaaltje tot aan de 
randjes met olijfolie. Doe dit niet te dik, 
want dan wordt je strijkkralenschaaltje zo vettig.

• Doe strijkkralen in het schaaltje en “beplak” de 
binnenkant van het schaaltje ermee. Je zal zien dat 
de strijkkralen best goed aan de zijkant van het 
schaaltje blijven kleven door de olijfolie. Zorg dat 
er zo min mogelijk gaatjes tussen de kralen zitten.

• Is het schaaltje helemaal netjes bedekt met strijk-
kralen? Mooi. Dan wordt het tijd om het schaaltje 
10 minuten in de oven te zetten.

• Na een minuut of 10 zijn de strijkkralen aan elkaar 
gesmolten.  Haal het schaaltje met strijkkralen uit 
de oven (voorzichtig, want het is heel heet, dus 
vraag er even hulp bij) en laat de boel eerst hele-
maal afkoelen.

• Nadat het geheel is afgekoeld kun 
je je schaaltje er uit halen. Zet het 
strijkkralenschaaltje nog even op een 
laagje keukenpapier zodat het laatste 
vet eruit kan lopen. 

• En klaar is je schaaltje! Geef hem 
een mooi plekje op je kamer…

Zin om te knutselen?
Ben je meer van het ouderwetse knip- en plakwerk? 
Dan is dit idee wel wat voor jou:
Uiltjes van wc-rollen

Wat heb je nodig?
• zoveel wc-rolletjes als je uilen 

wilt maken
• van alles om de uilen mee 

te versieren zoals stiften, 
gekleurd papier, restjes wol of 
katoen, kralen, lijm, enz.

Hoe maak je het?
Vouw aan de bovenkant van het rolletje aan twee 
kanten een stukje naar binnen zodat je de ‘oren’ 

van de uil krijgt. Laat nu je fantasie de vrije loop en 
versier de uil door op het rolletje te tekenen of te 
plakken. Op het plaatje kun je een paar ideeën zien…. 
Veel plezier!

Zoek de volgende 
woorden:
buizerd
das
duif
eekhoorn
eend
everzwijn
gans
haas
havik
hert
kauw
konijn
koolmees

kraai
marter
meeuw
merel
muis
mus
ooievaar
pimpelmees
ree
roodborstje
uil
valk
vos
zwaan

En	om	nog	maar	even	in	het	dierenthema	te	blijven:	een	woordzoeker	met	heel	veel	dieren	erin.	Kun	

je	ze	allemaal	vinden?	

 Woordzoeker 
P C O J S D O D C J Y A O E E Z Q L G C  
C H V G Y F U Z Q V E R J A E A H X P T  
L M A A R I U M D S L T C L A T H Q T P  
M E L N F D T R E H S N O E G N K U Y E  
L S K S F T R C G R V A T R L M C Q D F  
T R A A V E I O O O E L T P S J A C G T  
M D R E Z I U B S V V L U F S H E S M F  
F I S F T K D Z O M N N H E I Y I Y P T  
K T Q D E O N S G R F D S B L M E R I N  
T Y N G O S I U R S S T D P X U O B M I  
J E S R N U I E Y U A O W T T B E V I V  
E S E E M L E P M I P U N S T U Z L C T  
F A V K O N I J N G A A I C E E O U Q T  
K A E O H A V I K K R A A I E K S C C E  
A H R O H O N W U E E M B I N G V B N N  
M I Z L N E O G T T L E D G L O E C G O  
E R W M L A S R T L K S E E I B E M Z R  
N E I E Q A A C N O I S D Q L I I O F Y  
E L J E D M E W K O R E D T J N Q H N A  
G S N S E A J O Z E M H J F S S F N S N   Zoek de volgende woorden: 

buizerd, das, duif, eekhoorn, eend, everzwijn, gans, haas, havik, hert, kauw, konijn, koolmees, 

kraai, marter, meeuw, merel, muis, mus, ooievaar, pimpelmees, ree, roodborstje, uil, valk, vos, 
zwaan 
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Kinderdag
Dagje
Dierenpark 
Blijdorp
Het is 3 oktober 2015 en ik 
ben net terug van een erg 
gezellig dagje Blijdorp. Er is 
mij gevraagd om hier een 
verslag over te schrijven dus 
dat doe ik dan ook.

Tussen 10.15 en 10.30 uur 
werden we verwacht in 
restaurant ‘de Lepelaar’, daar 
kregen we koffie en thee met 

een gebakje en voor de kinderen was er limonade met een 
cupcake. Daarna mocht je op eigen gelegenheid het park in. 
Om 13.00 uur werden we weer verwacht in ‘de Lepelaar’ voor de 
lunch. Deze lunch bestond voor de kids uit frietjes met kipnug-
gets en voor de volwassenen uit verschillende soorten broodjes 
met een ruime keuze in soorten beleg. Na dit alles mochten 
we weer op eigen gelegenheid het park in, om vervolgens om 
16.00 uur af te sluiten met een hapje en een drankje.

Over het park
Op het moment dat je ‘de Lepelaar’ uit kwam had je aan je 
linkerhand het Oceanium gedeelte, hier konden we dieren als 
zeeleeuwen, haaien en schildpadden zien. Daarna kwamen we 
uit bij dieren als bevers en uilen. In het gedeelte van Azië zagen 
we olifanten, tijgers en leeuwen. In het Afrika gedeelte waren er 
hyena’s, wolven, giraffen, zebra’s, neushoorns en de welbekende 
Bokito, die een aantal mensen de stuipen op het lijf joeg door 
heel hard op het raam te slaan . Met de trein kwamen we uit 
bij de grote binnenspeeltuin Biotopia. Een verzorger zei tegen 
mij dat het erg leuk is om verzorger te zijn in dit dierenpark en 
dat je al snel een goede band krijgt met de dieren. Ik vroeg hem 
of mensen met HME-MO dit werk ook zouden kunnen doen 
en nadat ik uitgelegd had wat HME-MO inhoudt, zei hij dat het 
zeker wel mogelijk is. De tijd vloog voorbij en voor ik het wist 
was het 16.00 uur en gingen we afsluiten en naar huis.

Ik vond dit een erg geslaagde dag en ook weer helemaal top 
georganiseerd door de HME-MO Vereniging. Dank jullie wel 
voor deze leuke dag!!

Kyara Dingelhoff, 14 
jaar (zus van Donny 
Keune). 

De teller van
de leden-
stand staat 
op 250!

Tijdens de kinderdag in 
Blijdorp hebben we ons 250e lid 
even in het zonnetje gezet. Haar 
naam is Esther Withagen. Zij heeft 
zelf HME-MO en haar oudste zoon 
ook. Met een bos bloemen en het 
spel dr. Bibber hebben  we hen 
welkom geheten. 
Een korte kennismaking door middel 
van een paar vragen aan Esther:

Hoe ben je in contact gekomen met de HME-MO Vereni-
ging?
“Eigenlijk had ik er jaren geleden al eens over gehoord. Een 
nicht van mij vertelde mij toen over het bestaan van de vereni-
ging. En wanneer je nu googled op HME-MO kom je eigenlijk 
gelijk al bij de vereniging terecht.”

Was je al bekend met HME-MO?
“Dat kun je wel zeggen. Ik kom uit een familie met HME-MO. 
Mijn vader heeft het, en zijn vader en vermoedelijk diens vader 
ook. En vele ooms en tantes, neven en nichten. De meesten van 
ons hebben eigenlijk een vrij milde vorm.”

Waarom ben je lid geworden?
“We hebben er eigenlijk nooit bewust bij stil gestaan dat het 
erfelijk is. We wisten het wel, maar het was voor ons niet zo 
belangrijk. Zelf kan ik er goed mee leven. Op een gegeven 
moment ontdekte ik bij onze oudste zoon een knobbel bij zijn 
knie en pas toen realiseerden we ons dat hij ook HME-MO heeft. 
Hij lijkt een ernstiger vorm te hebben dan ik en heeft nu ook 
echt last van z’n knie. Dat maakte dat we toch op zoek gingen 
naar meer informatie en zodoende kwamen we bij de HME-MO 
Vereniging terecht.”
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Jongerendag

Zondag 11 oktober was het eindelijk zover: de HME-MO jonge-
rendag. Deze gezellige dag werd gehouden in Huizen bij Co-
ronel Kartracing. Het is dan ook geen verrassing dat we gingen 
karten, gewoon je verstand op nul en racen maar. Daarnaast 
gingen we ook met zijn allen een donkere ruimte in bestaande 
uit vele hindernissen en schuilplekken om te gaan lasergamen. 
We waren met een grote lotgenotengroep van 13 jongeren met 
daarbij zelfs twee lotgenoten uit buurland België.

Racen!
Het karten bestond uit twee delen. Het eerste deel of de 
eerste ronde bestond uit vrij rond racen en voor jezelf een zo 
snel mogelijke rondetijd neer te zetten. Natuurlijk hadden we 
support vanaf de kant en gingen we op dat punt allemaal net 
een stukje sneller. Soms ging het iets te snel voor in de bochten 
of werden de rem en het gas tegelijk ingedrukt, zodat je in een 
spin terecht kwam. Een spin maken is wel leuk, maar je moest 
door de medewerkers weer op weg worden geholpen en dat 
kost tijd. Bij zulke situaties werd gebruikt gemaakt van lichten 
en vlaggen om de karters er op te duiden dat er gevaar is of dat 
je zelf een gevaar vormt. Je raadt het al: een rode vlag wil je niet 
zien, want dan kun je afstappen en ben je een gevaar op de 
baan. Gelukkig is dit bij ons niet voorgekomen, daar waren we 
te mild voor.
Aan het einde van de eerste ronde hadden we zo’n 13 rondjes 
gekart. We werden goed ontvangen in de kantine met telkens 
een drankje, dus dorst hadden we zeker niet. De resultaten 
werden bekend gemaakt en de plaatsing maakte natuurlijk uit 
voor de volgende ronde, namelijk de finale. De eerste start in de 
finale als eerste en - geen verrassing - de laatste als laatste. Bij 
de finale was het gewoon een echte race, een nek aan nek race. 
Het was tot op het einde spannend wie als eerste zou eindigen. 
Het podium bestond uit Aline Huybregts als derde, Brend Rys-
man als tweede en de titel ging naar onze nieuwe Verstappen: 
Noud Broos. 

In het donker…
Het vervolgprogramma was het lasergamen. Het verschil met 
het karten is dat dit werd gedaan in groepsverband. In het 
begin zijn twee teams (groen en rood) gevormd met één doel: 
het elimineren van je tegenpartij. Met een uitrusting gingen 
we de donkere ruimte in om ons te verspreiden. Het spel kon 
beginnen en er werd geschoten op de tegenpartij en soms 
(foutje  ) op je eigen teamgenoot. Het grappige van het 
spel is dat je wanneer je bezig was precies kon zien wie je had 
afgeschoten, want was je afgeschoten dan ging je licht uit 
en kon je enkele seconden niet schieten. In het spel zat alles, 
rondsluipen- en kruipen, in benarde situatie terecht komen en 
tactisch schieten etc. 
Ook bij het lasergamen waren er twee ronden. Na elke ronde 
kreeg je de resultaten te zien en wist je wie je hoe vaak had 
geraakt en hoeveel levens je nodig had om het spel door te 
komen. In de twee ronden lasergamen was de strijd gewonnen 
door het groene team.

Nakletsen
Na het lasergamen konden we in de kantine gaan genieten van 
onze dikverdiende maaltijd. Patat met broodje hamburger en 
saté saus. Tijdens het eten konden we nog napraten over de 
ervaringen.
Al met al was het een dag om lekker bezig te zijn met z’n allen, 
met ontzettend veel plezier, gezelligheid en adrenaline. Een 
echte topdag!

Groetjes van Nienke Torensma, mede namens Laura, Aline, Jasmijn, 
Mandy, Esther, Hannah, Naziha,  Brend, Noud, Antwan, Yanick en 
Bente.

Veel adrenaline op HME-MO Jongerendag in Huizen…
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Lesrobot

Stel, je hebt een flinke operatie achter de rug en je kunt als 
gevolg daarvan een tijd niet naar school. In eerste instantie lijkt 
dat natuurlijk lekker een extra vakantie, maar op een gegeven 
moment wil je toch wel graag je klasgenoten weer zien en 
gewoon meedoen. Maar door de operatie kun je alleen maar 
thuis op de bank zitten of liggen. Dat hoeft geen probleem te 
zijn. Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om liggend of zittend 
op je eigen bank toch op school te zijn. 

De ‘Klasgenoot’
Eén van die mogelijkheden is KPN KlasseContact. Je krijgt dan 
thuis een laptop en op school komt een apparaat - de ‘Klasge-
noot’- te staan ter grootte van een flink koffiezetapparaat. Op je 
scherm thuis zie en hoor je de leraar en je klasgenoten, en op 
school kunnen ze jou zien en horen. Wanneer je iets wilt vragen 
of zeggen kun je digitaal je vinger opsteken. Op de Klasgenoot 
op school gaat dan een lampje branden. Eén van je vrienden of 
vriendinnen kan de Klasgenoot meenemen naar alle lessen en 
ook in de pauze naar de aula of een andere pauzeplek (zolang 
die maar binnen school is). Zo kun je de lessen volgen en bijblij-
ven met wat er verder allemaal gebeurt op school. 
Esther Romeijn heeft HME-MO en ze heeft na een heupoperatie 
een tijdje gebruik gemaakt van deze voorziening. Haar mentor 
kwam met het idee, de school had er al vaker mee gewerkt. 
Iemand van de KPN kwam bij haar thuis om uit te leggen hoe 
het werkte en hoe ze verbinding moest maken met school.

“Het was erg leuk om de klas te kunnen 
zien en mee te maken wat er in de klas 
gebeurt”, vertelt Esther. “Want er gebeurt 
natuurlijk veel meer dan alleen een leraar 
die een verhaal staat te houden…. Bo-
vendien kon ik zo de stof beter bijhouden. 
Het was wel jammer dat de verbinding 
af en toe wegviel, daardoor heb ik ook 
wel lessen gemist. Op onze school mocht 
de Klasgenoot helaas niet mee naar de 
aula…. Er waren altijd veel vrijwilligers 
om het apparaat te vervoeren, je mag 
dan namelijk wat eerder weg uit de les. 
Sommige lessen kon ik niet volgen omdat 
de docent moeite had met de camera in 
de klas”.

De Klasgenoot moet aangevraagd worden via een Consulent 
Ondersteuning Zieke Leerlingen. Dat gaat het makkelijkst via 
school. Het gebruik van de Klasgenoot is kosteloos omdat de 
kosten betaald worden door het KPN Mooiste Contact Fonds.

De lesrobot
Op het Bonhoeffer College in Enschede hebben ze een eigen 
versie van de Klasgenoot ontwikkeld omdat ze vonden dat die 
op een aantal punten verbeterd kon worden. Sinds enige tijd 
hebben ze daar hun eigen lesrobots beschikbaar. De lesro-

bot bestaat uit een iPad op een zelfbalancerende robot. Via 
webbrowser of app wordt ingelogd en kan de robot bediend 
worden. Op die manier kan er rondgekeken en oogcontact 
gemaakt worden, zittend of staand. De lesrobot is een telepre-
sence robot. Hij zorgt voor fysieke aanwezigheid wanneer de 
leerling zelf niet aanwezig is.
Channelijne Hulshof heeft HME-MO en is één van de leerlingen 
die de robot gebruikt hebben. Omdat ze op zowel aan haar 
beide enkels als aan haar schouders geopereerd was, was ze 
een tijdje niet in staat om naar school te gaan.

Ze vertelt: “Al voor ik geopereerd werd was er een 
overleg met mijn mentor en de afdelingsleider. Zij 
kwamen met het idee om de robot te gebruiken. 
Dus toen ik thuiskwam was alles al geregeld en 
kon ik er zo mee aan de slag. Aan de ene kant is 
het een voordeel van de robot dat je er gewoon 
bij kunt zijn in de klas. Maar aan de andere kant 
is het nog zo ongewoon dat je ook veel extra 
aandacht krijgt. Iedereen wil even kijken wat het 
is en hoe het werkt. Je kunt ook niet rustig in de 
pauze met vrienden kletsen want er komen steeds 
mensen langs om te kijken. 
Het was wel fijn dat ik bij lessen kon zijn waarin 
belangrijke dingen uitgelegd werden, zo heb ik dat 
tenminste niet gemist. En het is ook leuk om ‘m te 
kunnen besturen en dan even te kijken hoe hard 
hij kan of ‘m per ongeluk expres de verkeerde kant 
op te sturen . 
Uiteindelijk heb ik hem niet eens zo lang gebruikt, want de dagen 
dat ik hem nodig had vielen net tussen een paar vakanties in. En na 
de vakantie kon ik gelukkig weer zelf naar school. Als ik er voor een 
volgende operatie weer een tijdje uit zou zijn, zou ik de lesrobot heel 
graag weer gebruiken. Helemaal nu ik precies weet hoe het werkt 
en het minder vol verrassingen zit. Misschien dat er dan ook al een 
verbeterde versie is, want met de Wifi ging het nog niet altijd goed.”

De lesrobot die in gebruik  is op het Bonhoeffer College kan 
door scholen aangeschaft worden. Het apparaat komt uit de 
Verenigde Staten, maar is ook in Frankrijk te verkrijgen. Meer 
informatie daarover is te vinden op de website: http://www.
lesrobot.nl/

Informatie over de Klasgenoot van KPN is te vinden op:  
http://www.klassecontact.nl/

Thuis moeten blijven maar toch naar school gaan
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Dromen
Dromen
Iets meer dan een jaar geleden werd op het online platform UWV Perspectief 
een blog gepubliceerd van Sigrid Bekkema. Zij heeft HME-MO en maakte de 
lezers in die blog deelgenoot van haar gedachten daar omheen. Enkele citaten 
uit de blog (die overigens in zijn geheel is te vinden op
https://perspectief.uwv.nl/blog/wegdromen-tijdens-een-busrit ):

Op weg naar haar stage kiest Sigrid niet de snelbus, maar de langzame dienst. Ze is dan verzekerd van een zitplaats. Als ze moet staan, 
heeft ze moeite met haar evenwicht. In de langzame bus geniet ze van het uitzicht. Weilanden, koeien, boerderijen. En van haar favoriete 
muziek. Vooral Mark Knopfler vindt ze erg goed.

Hai, mijn naam is Sigrid en ik ben 19 jaar oud of jong. Hangt er net van af of ik lichamelijk een goede dag heb of niet.
Als ik naar mijn stageplek ga met de bus neem ik altijd de langzame dienst. Waarom? Simpel, dan kan ik zitten in de bus. Staan is een beetje 
een ‘mission impossible’ met het eeuwige onhandige balanceren. En wanneer ik in de bus naar buiten zit te kijken, tussen de weilanden met 
ontzettend veel rustig grazende dieren, en af en toe een boerderijtje ... droom ik.
Ja. Ik droom. Weliswaar met mijn ogen open, maar het werkt perfect voor mij. Even mijn hoofd leeg van gedachten, klachten en oordelen 
van anderen. Het voelt net alsof ik dan even wegglip uit mijn lichaam en opga in het niets. Even geen zeurende pijn heb aan mijn heup, 
knie, schouder of wat dan ook, omdat ik blijkbaar weer ‘te veel’ gedaan heb.
Geen commentaar van ‘O Sigrid, wat loop je vandaag weer mank’, want ik kan heerlijk zitten. Of gewonere gesprekken zoals ‘Wat een heer-
lijk weer hè!’ Nee. Helemaal niks. Alleen ik, en mijn droom, weliswaar zonder inhoud. Maar gevuld met een moment vol puur geluk.
Nog dromerig kom ik aan bij mijn werk, waar de weilanden weggevaagd zijn door al het asfalt, de grazende dieren vervangen zijn door 
auto’s, de boerderijen veranderd zijn in winkels. Ik stap de bus uit en geniet de hele dag nog na van dit ongelofelijke moment.

Geïnspireerd door haar eigen blog, nu een vervolg.

Nooit geweten dat iemand de blog ooit zou lezen, begon ik toen te tikken op hetzelfde toetsenbord als waar ik op dit moment ook 
op aan het typen ben. Random gedachtes omzetten naar de toetsen op mijn Macbook, die vervolgens woorden vormen in mijn 
Worddocument, wat vervolgens weer zinnen zijn én uiteindelijk een verhaal vormen.

Terug kijkend naar die dag, die ik mij nog vrij goed herinner, was ik toen net zo moe en voldaan als ik vandaag ben. In die tijd volg-
de ik mijn eindstage bij een lampenspeciaalzaak in Groningen. Het verhaal ging over dromen tijdens de busreis er naartoe. Langs 
weilanden die langzaam de industrieparken werden en ga zo maar door.
Ik kan het mij nog zo goed voorstellen, terwijl mijn leven nu, een jaar later, volledig is omgedraaid. Nee, ik ben niet beroemd ge-
worden vanwege mijn blog, ik heb wel een eervolle vermelding gekregen in het blad van UWV Perspectief met fotoshoot. Het was 
een leuke tijd. Er gebeurden mooie dingen.
Heel veel reacties op deze publicatie heb ik niet gekregen en het was iets wat ook vrij snel op papier stond. Toch waren er maar 
liefst 3 privéberichtjes van totaal onbekenden die mijn naam gegoogled hadden en uiteindelijk op mijn Facebook pagina terecht 
kwamen. 
Ik heb een weinig voorkomende naam, die ik samen met 1 andere dame uit Nederland mag dragen (voornaam + achternaam). 
Althans op social-media, dus je vindt mij zo. Maar er werd moeite voor mij gedaan en dat voelde goed.

En nu, een jaar later, zit ik in Amsterdam. Mijn leven is totaal op de schop gegaan en ik ben een HBO studie gaan volgen aan de 
andere kant van Nederland. Nee, ik ben hier niet naartoe gegaan om dicht bij het OLVG te wonen, sterker nog: als dat een reden 
zou zijn, was ik per direct ergens anders heen verhuisd. Het ziekenhuis blijft hoe dan ook mijn ding niet. Ik wil niet zielig en triest 
gaan doen terwijl ik volop geniet van mijn leven. Vandaar Amsterdam, ik geniet volop van mijn leven. Ik zit tot over mijn oren in de 
boeken en het huiswerk, zit meer in colleges dan thuis.. Maar ik ben waanzinnig trots op mezelf, dat ik hier zit. Dat ik heb gedaan en 
dat ik ga doen wat ik wil. Niks weerhoudt mij, zelfs niet de afstand met het thuisfront. 
 
Sigrid Bekkema
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Verslag HME-MO dag

Zaterdagochtend 6 juni 2015. De Mytylschool opent al vroeg 
haar deuren, want vanaf 10 uur worden er een heleboel deel-
nemers aan de landelijke HME-MO dag verwacht. En voor die 
tijd moet er nog heel veel gebeuren. Stoelen klaarzetten in het 
plenaire gedeelte (dat was niet helemaal goed gegaan, volgend 
jaar zullen we zorgen voor meer zicht) en de beamer controle-
ren. De zaal afschermen zodat sprekers geen last hebben van 
binnenkomende mensen. Buiten bordjes ophangen voor de 
route. De juiste lokalen bij de workshop zoeken en klaarmaken. 
Koffie en thee zetten. En nog heel veel andere dingen. Kortom, 
voordat de eerste deelnemer aankomt zijn er al heel wat zweet-
druppels gevloeid. 

Ochtendprogramma
Uiteindelijk konden we zo’n honderd mensen verwelkomen 
met een kop koffie of thee en uiteraard wat lekkers. Al voor de 
inleiding begon waren de kinderen actief met zwemmen, iets 
creatiefs doen of gewoon lekker spelen bij de oppas. 
Tijdens de inleiding vertelden Mark Flipse en Chantal Welsink 
het één en ander over respectievelijk onderarmoperaties en het 
verwijderen van het kuitbeenkopje. Beiden operaties de regel-
matig plaatsvinden bij HME-MO patiënten. Elders in dit blad is 
te lezen wat er verteld is.

Workshops
Na een heerlijke Italiaanse lunch was het tijd voor de work-
shops. Heel divers deze keer. Uit de verste uithoek van het 
gebouw kwamen allerlei trommelklanken. Daar was de work-
shop djembé o.l.v. Jaap Pluijgers, waaraan zowel kinderen als 
volwassenen konden deelnemen en die veel vrolijke gezichten 
opleverde. Op een andere plek begeleidde Emmelien Spek 
ouders van kinderen met HME-MO met het delen en bespreken 
van hun vragen rondom de aandoening van hun kinderen. 

Even verderop legde Juliette Sorel uit welke problemen HME-
MO geeft in het bekkengebied en wat de eventuele oplos-
singen daarvoor zouden kunnen zijn. Heel veel enthousiaste 
reacties waren er bij de zeer praktisch ingestelde workshop over 
littekenbehandeling door Merel van Elp. Met de meegebrachte 
camouflagespullen ging iedereen ijverig aan de slag om ver-
volgens met verwondering te constateren dat een lelijk litteken 
echt bijna niet meer te zien was….
De kinderen zijn behalve bij de ‘crea’ met Ragnhild Tillema en 
het zwemmen met Marcel de Vos ook nog samen met Marjo-
lein Piek actief geweest met sport en spel in de gymzaal. Verder 
hebben ze uitgebreid gesnoept bij het klaarmaken van allerlei 
lekkere hapjes in de keuken onder leiding van Mascha de Haan. 
Alle inleiders en workshopleiders kregen als dank een pakket 
met Italiaanse lekkernijen. Een klein gebaar voor het vele werk 
wat, vaak, op vrijwillige basis wordt gedaan.

Gezellige afsluiting
Aan het einde van de dag was er zoals gewoonlijk de moge-
lijkheid om in de plenaire ruimte nog wat na te praten onder 
het genot van een drankje en een hapje. Daar werd door veel 
mensen gebruik van gemaakt en dat leverde veel geanimeerde 
en gezellige gesprekken op. 
Uiteindelijk gingen de meeste mensen huiswaarts en was het 
voor de organisatie tijd om op te ruimen. Vele handen maken 
licht werk, dus al snel (en dankzij de hulp van de onvolprezen 
conciërge van de Mytylschool) was alles aan kant en konden 
we terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Van alle activiteiten is een kort of wat langer verslag gemaakt 
dat u hierna kunt lezen.

Anja Posthuma

Van dokters tot djembé

Aan het eind van de HME-MO dag hadden de deelnemers de 
mogelijkheid om hun oordeel te geven over verloop en inhoud 
van de dag. Daarvan maakten 28 volwassenen en 16 kinderen 
en jongeren gebruik. Hieronder in het kort wat zij ervan von-
den, met dank aan Frans Schelbergen voor de gegevens.

Evaluatie door de kinderen en jongeren
Van de jeugd kreeg de HME-MO dag het cijfer 8,8. We kunnen 
dus concluderen dat ze het een geslaagde dag vonden.
De workshop zwemmen was een succes: iedereen vond die 
‘heel erg leuk’. Hetzelfde gold voor de djembé. De creaclub en 
het hapjes maken vielen ook weer in de smaak, de grote meer-
derheid ging voor ‘heel erg leuk’. Bij sport en spel gingen de 
meeste stemmen naar ‘leuk’ en de chillhoek werd overeenkom-
stig gewaardeerd.  Ideeën waren er ook: een aantal kinderen wil 
wel een film kijken in de chillhoek, anderen willen wel een taart 
versieren. En in ieder geval willen ze weer zwemmen.

Evaluatie door de volwassenen
Ook van de volwassenen kreeg de HME-MO dag in zijn geheel 
een prima cijfer, een 8,5.

Men vond het prettig om bijgepraat te worden over het 
lopende onderzoek in het OLVG, getuige de vele malen dat de 
inleiding met ‘goed’ beoordeeld werd.
Een groot succes was de workshop ‘littekentherapie’ die door 
de veel deelnemers met ‘uitstekend’ gewaardeerd werd. 
Datzelfde geldt voor de workshop ‘bekkenproblematiek’. Ook 
deze voldeed duidelijk aan een behoefte. Eigenlijk kregen alle 
workshops een goede waardering want ook over de djembé en 
de oudergespreksgroep waren de deelnemers erg tevreden. Ze 
werden alleen maar als ‘uitstekend’ en ‘goed’ gewaardeerd.
Eén suggestie voor een volgende HME-MO dag die er bij de 
volwassenen duidelijk uit sprong, was de vraag naar informatie 
over embryoselectie/prenatale genetische diagnostiek. Verder 
werd nog genoemd een workshop met aandacht voor psychi-
sche problemen bij HME-MO.

Uiteraard worden alle ideeën en suggesties meegenomen bij 
de voorbereiding van de volgende HME-MO dag!

Anja Posthuma

Evaluatie 18e landelijke HME-MO dag
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Verslag HME-MO dag

Arts en wetenschappelijk 
onderzoeker HME-MO Mark 
Flipse en coassistent en 
wetenschappelijk onderzoe-
ker Chantal Welsink van de 
vakgroep Orthopaedie in het 
OLVG,  gaven tijdens de inlei-
ding een overzicht van een 
aantal klinische onderzoeks-
projecten over HME-MO.

ONDERZOEKSLIJNEN ORTHOPAEDIE OLVG
Mark Flipse beet het spits af. Hij begon met het voorstellen van 
het 6 koppige onderzoeksteam dat zich binnen het OLVG bezig 
houdt met HME-MO.  Dat team bestaat uit de orthopeden dr. 
John Ham en drs. Arnard van der Zwan, drs. Mark Flipsen, drs. 
Marianne Koolen, Chantal Welsink en drs. Juliette Sorel.
Vervolgens vertelde hij in het kort iets over de geschiedenis 
van HME-MO en de vele termen die er in de loop van de jaren 
voor zijn gebruikt. Dat waren er maar liefst 16, maar de Wereld 
Gezondheidsorganisatie heeft bepaald dat de officiële term 
multiple osteochondromas (MO) is. 

TRANSCAN STUDIE
Daarna vertelde hij over de TRANSCAN studie. Het is bekend dat 
er 2 chromosomen zijn waarop de oorzaak van HME-MO kan 
liggen: chromosoom 8 (EXT1) en chromosoom 11 (EXT2). In de 
TRANSCAN studie wordt gekeken naar het verband tussen EXT1 
en EXT2 (genotypen) en de verschijnselen (fenotypen). Deze 
studie loopt in 6 Europese landen en is gericht op het verschil 
tussen genotype (DNA) en fenotype (verschijnselen). Gekeken 
wordt o.a. of er een verband is tussen het hebben van veel os-
teochondromen en veel klachten. Interessant is ook of op basis 
van het genotype iets te voorspellen is over het uiteindelijke 
fenotype.

ONDERZOEK NAAR PATIËNTTEVREDENHEID BIJ ONDER-
ARMOPERATIES
Binnen Europa lopen er momenteel redelijk veel klinische 
onderzoeken op het gebied van HME-MO. Mark houdt zich in 
zijn onderzoek bezig met de onderarm en dan met name de 
patiënttevredenheid na een operatieve ingreep 
aan de onderarm. Dit onderzoek vindt tevens 
plaats in Noorwegen en Duitsland. De meest 
voorkomende problemen die HME-MO patiën-
ten ervaren met de onderarm zijn:
• pijn
• bewegingsbeperking
• uiterlijk
• afwijkende stand
• luxatie (ontwrichting) spaakbeenkop
• krachtsverlies. 
Wanneer er sprake is van bovenstaande klachten 

dan kan er gekozen worden voor het verwijderen van het os-
teochondroom en/of voor een corrigerende operatie zoals een 
ellepijpverlenging of een spaakbeencorrectie. In het onderzoek 
werden de volgende studievragen gesteld:
• Hoe tevreden zijn mensen na een operatie?
• Vermindert de pijn?
• Verbetert de beweeglijkheid?
• Verbetert  het uiterlijk?
• Wat zijn goede redenen om te opereren?

Vervolgens werd bij lichamelijk onderzoek van de patiënt geke-
ken naar de beweeglijkheid van de onderarm, er vond röntgen-
onderzoek plaats en er werd onderzocht of er sprake was van 
complicaties. De beste uitkomstmaat 
was en is echter de patiënt. In de studie werd een vragenlijst 
gestuurd naar 97 HME-MO patiënten (waaronder veel kinderen) 
die een operatie aan de onderarm hadden ondergaan tussen 
januari 2002 en januari 2015. Maar liefst 80 vragenlijsten kwa-
men ingevuld retour. 

Resultaten onderarmstudie
De uitkomst van de vragenlijsten was dat de meesten aangaven 
veel minder (98% minder) pijn te hebben na de operatie. De 
respondenten gaven tevens aan dat de beweeglijkheid was ver-
beterd, zelfs na 10 jaar. De meesten gaven aan dat cosmetische 
klachten geen goede reden was voor een operatie. 
De uitkomst van het onderzoek in cijfers:
• Verminderde pijn:  59,7%
• Tevreden met resultaat  80,6%
• Operatie herhalen(zo nodig) 79,2%
• Aanraden familie/vrienden 83,3%

Toekomst
De toekomst is er op gericht dat er een vervolgonderzoek 
wordt opgezet, waarbij zeker ook weer de samenwerking met 
andere Europese landen wordt gezocht. Daarbij wordt ge-
streefd naar het ontwikkelen van een standaard behandeling 
van de onderarm bij HME-MO in heel Europa.

Vragen vanuit de zaal:
Zijn er nu verschillen in behandeling in Europa?

Mark: de behandelingen in Europa zijn vrijwel gelijk. Er lijken 
wel wat verschillen te zijn in uiterlijke kenmerken van HME-
MO in de verschillende landen, maar het is nog te vroeg om 
daar wat over te zeggen.

Is de fixateur externe zwaar? 
Deze vraag werd door ervaringsdeskundigen in de zaal be-
antwoord met: ‘het valt heel erg mee, ik zag er tegenop maar 
uiteindelijk heb ik ‘m ook gemist toen ie weer verwijderd was’. 
Alleen het schoonmaken van de schroefjes werd in het begin 
pijnlijk gevonden. 

Onderarm en kuitbeenkopje, onderzoeksprojecten in het
OLVG Verslag van de inleiding tijdens de HME-MO dag 2015
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Werk en chronisch ziek?
http://denkhulpwerkenchronischziek.nl/

Als je als werknemer in loondienst chronisch ziek 
wordt of bent, kun je veel vragen hebben. Bijvoorbeeld 
over je functie, arbeidsvoorwaarden en eventuele uitke-
ring. De denkhulp Werk en Chronisch ziek beantwoordt 
vragen over werk en inkomen. De antwoorden gaan 
over de rechten, plichten en veranderingen die relevant 
zijn voor werknemers. Ook krijg je inzicht in de gevolgen 
van de keuzes die je maakt voor het inkomen. De Denk-
hulp gaat in op de vragen die grote groepen chronisch 
zieken raken, het is geen uitputtende lijst. 

STUDIE VERWIJDEREN KUITBEENKOPJE
Onderzoeker Orthopaedie Chantal Welsink 
nam vervolgens het stokje over en vertelde 
over onderzoek naar het verwijderen van 
het kuitbeenkopje bij patiënten met HME-
MO en dan met name naar de reden voor 
operatie en de resultaten. Bij dit onderzoek 
zijn ook dr. S.J. Ham, orthopedisch chirurg 
OLVG en dr. R.C.J. Kanhai, plastisch chirurg 
MCA betrokken.

Voorkomen osteochondromen
Osteochondromen komen bij HME-MO 

patiënten bij 44% voor bij de onderarm, 40% bij de knie en 32% 
bij de enkel. Ongeveer 75% van de patiënten heeft één of meer 
osteochondromen ter plaatse van het kuitbeenkopje. 

Klachten
De klachten die worden veroorzaakt bestaan met name uit:
• Vervorming (ledematen)
• Zenuwproblemen (klapvoet, gevoelsstoornissen)
• Mechanische problemen (bewegingsbeperkingen)
• Vaatproblemen (verdrukking bloedvaten)

Operaties
Tussen 2003 en 2015 zijn er ca. 70 operaties uitgevoerd door de 
orthopedisch chirurg samen met de plastisch chirurg. Hierbij 
werden het kuitbeenkopje met de osteochondromen losge-
maakt en in zijn geheel verwijderd. Daarbij is het risico aanwe-
zig van het optreden van een bloeding, infectie, klapvoet of 
gevoelsstoornissen. Dat is ook de reden dat de plastisch chirurg  
bij de operatie betrokken is. Deze richt zich tijdens de operatie 
vooral op het los prepareren en beschermen van de zenuw die 
langs het kuitbeenkopje loopt.

Respons onderzoek
De patiënten die tussen december 2003 en juli 2012 deze 
operatie hebben ondergaan hebben in het kader van het 
onderzoek een vragenlijst toegestuurd gekregen. Het ging om 
45 patiënten die samen 52 operaties hadden ondergaan. De 
gemiddelde leeftijd van deze patiënten was 19 jaar (range 6-68 
jaar). De reden voor deze mensen om zich te laten opereren 
was pijn (94%), zenuw problemen (44%) en vaatproblemen 
(6%).

Resultaat
In 94% werd het kuitbeenkopje tijdens de operatie volledig 
verwijderd, de gemiddelde lengte die werd verwijderd was 7,2 
cm. In het onderzoek werd ook gekeken naar de instabiliteit van 
de knie na het verwijderen van het kuitbeenkopje. Dit gebeur-
de d.m.v. klinisch onderzoek en middels de vragenlijst. Daaruit 
kwam naar voren dat 93% tevreden was met de operatie en 
79% zou dit aanraden aan een ander.
Bij 5 patiënten ontstond toch een zenuwletsel terwijl bij de 
operatie de zenuw intact leek. Echter na 5 maanden was er bij 
iedereen een volledig herstel van de zenuwproblemen. 

Conclusie
De redenen om het 
kuitbeenkopje te 
verwijderen zijn met 
name pijn en ze-
nuwproblemen. De 
complicatie die het 
meest voorkomt is 
tijdelijk zenuwletsel. De 
stabiliteit van de knie 
blijft na het verwijderen 
van het kuitbeenkopje goed en de tevredenheid van de patiënt 
is na de ingreep hoog.

Vragen uit de zaal
Een MRI wordt gemaakt als aan een operatieve ingreep wordt 
gedacht bij een ernstige klacht; wat wordt als ernstig gezien?
Chantal: een klapvoet bijvoorbeeld. Een MRI is niet voor iedereen 
nodig. 

Kan de zenuw beschadigd raken?
Chantal: ja.

Wat moet je doen bij koude benen en tintelingen?
Chantal: contact met de behandelend arts opnemen. Een MRI is 
niet altijd nodig.
Dr. Schaap (oncologisch orthopedisch chirurg AMC en ook aan-
wezig in de zaal): zenuwweefsel is heel gespecialiseerd weefsel. 
Wanneer tijdens de operatie een zenuw geraakt wordt kan er 
zenuwuitval ontstaan, maar dit herstelt dan meestal wel. Wanneer 
zenuwweefsel echt beschadigd is, dan herstelt dit niet meer. 
Bij groei van osteochondromen bij volwassenen is er een reden voor 
een MRI.
Wanneer de zenuwen betrokken zijn bij de operatie wordt altijd 
een plastisch chirurg ingeschakeld om letsel aan de zenuwen te 
voorkomen.

Marion Post
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Mw. drs. Juliette Sorel (arts-assistent in opleiding tot specialist 
orthopedie in het OLVG) leidde deze workshop. Van deze work-
shop hebben er twee rondes plaatsgevonden, de eerste met 15 
deelnemers en de tweede met 13.
Aan het begin werd er aan de deelnemers gevraagd of er kwes-
ties waren die zij graag besproken zouden zien.  De vragen die 
gesteld werden gingen over bekkenproblematiek in combinatie 
met zwangerschap en bevalling, en over ontwikkeling van 
bekkenproblemen in combinatie met de leeftijd. 

Bekkenproblematiek
Tijdens de workshop werd er een presentatie getoond, voort-
vloeiend  uit een onderzoek door drs. Sorel en dr. Ham. Uit het 
onderzoek concluderen zij dat een ruime meerderheid van de 
HME-MO patiënten osteochondromen heeft in het bekken en 
het bovenste gedeelte van het dijbeen (ongeveer 80%). De 
problematiek is wel per patiënt anders: kwaadaardige trans-
formatie, verschillen bij de kom, breedte van het botkopje, de 
vorm van het dijbeen. In 95% van de gevallen was er sprake 
van een steile hoek in de stand van het bekken, terwijl 35% te 
maken had met de heupdysplasie, wat leidt tot een vervroegde 
slijtage van het gewricht.
Patiënten hebben de volgende klachten genoemd:
- stijfheid;
- beperkingen bij beweging bv. bij rennen;
- verstoorde bloedvaten;
- last van de heup;
- belemmering van de groei;
- cosmetische klachten;
- kwaadaardigheid.

Behandelingen
Er zijn in principe twee behandelingen mogelijk: niet-operatie-
ve en operatieve.
Voor de niet-operatieve behandeling zijn er drie accenten:
a) Soepelheid behouden en bevorderen – het gaat om 

bewegen, oefenen, zwemmen, fitness, fysiotherapie (ook 
preventieve);

b) Controle over de fysieke inspanning – verbonden met de 
toename van problemen met de leeftijd. Dit vereist veel in-
dividuele verantwoordelijkheid. Het is daarom wat moeilijk 
te begrijpen voor anderen. Het doel hiervan is om betere 
zorg te leveren met ervaring over hoe problemen te voorko-
men;

c) Pijnmedicatie zoals paracetamol en codeïne; het gebruik 
en de effecten hiervan moeten wel continu in de gaten 
worden gehouden.

De operatieve behandeling wordt gebruikt als er niets anders 
kan, bv. bij veel problemen vanwege de locatie van een oste-
ochondroom. Daarvoor bestaan verschillende technieken die 
op basis van illustraties kort werden besproken.
Speciale aandacht werd besteed aan de risico’s die horen bij 
elke operatie zoals onvoldoende doorbloeding van de heup-

kop, bot dat niet wil vastgroeien, beschadiging van zenuwen, 
infecties en bloedingen.
Een operatieve behandeling kan geslaagd genoemd worden 
wanneer er de volgende positieve veranderingen zijn:
- verbetering van de beweging en beweeglijkheid;
- afname van pijn;
- verbetering van de kwaliteit van het leven;
- geen kwaadaardigheden.
Bij operaties kunnen ook helaas altijd complicaties voorkomen, 
zoals bv. loslatende botfragmenten, een breuk in het operatie-
gebied en doorbloedingsproblemen van de heupkop.
Als laatste werd er kort ingegaan op de kwestie van de pro-
theses. In het algemeen blijkt het uit het onderzoek dat bij het 
implanteren van een prothese het beleid afhankelijk is van de 
behandelende orthopeed. Er zijn ook geen algemene aanwij-
zingen te geven voor wanneer er een prothese geïmplanteerd 
moet worden, behalve als er duidelijke medische omstandig-
heden zijn. Bepaalde specialisten handelen hier voorzichtig bij 
terwijl anderen juist geneigd zijn misschien wat vroeger in te 
grijpen omdat de patiënt nu eenmaal zijn leven moet leiden.

Conclusie
Door een operatie kan de pijn veel minder worden, wat de kwa-
liteit van het leven ten goede komt. Men moet zich desalniette-
min bewust blijven van de risico’s op verschillende complicaties.
Kwaadaardigheid bij het bekken komt voor bij 1 en 5% van de 
patiënten. Dat is het geval  op volwassen leeftijd. Het eerste en 
meest bekende symptoom is pijn, maar er bestaat de kans dat 
een kwaadaardig osteochondroom minder klachten veroor-
zaakt, wanneer het wat dieper gelegen is.
De belangrijkste preventie bestaat uit regelmatige controles, 
elke 1-2 jaar, waarbij foto’s en MRI’s worden gemaakt. Sinds kort 
wordt een nieuw diagnostisch middel toegepast: een total 
body MRI.
HME-MO patiënten met bekkenproblemen hebben in veel 
gevallen een steil bekken. Dat kan complicaties opleveren bij 
de bevalling (51%) en vereist vaker een keizersnede (34% i.p.v. 
13,5% algemeen). Daarom wordt er bij HME-MO patiëntes 
aangeraden om, alvorens zwanger te worden, te laten contro-
leren of er voldoende ruimte is om een normale bevalling te 
hebben. Als men zwanger is dan kunnen dit soort radiologische 
opnames het ongeboren kind beschadigen. Eventueel bestaat 
er een mogelijkheid om een MRI te laten verrichten voor de 20e  
week van de zwangerschap. Maar vóór de zwangerschap is veel 
verstandiger. Dan weet je van te voren wat je te wachten staat.
Het onderzoek naar de problematiek met het bekken bij de 
HME-MO patiënten laat duidelijk zien dat er klachten zijn bij de 
patiënten vanwege osteochondromen in dat gedeelte van het 
skelet. Behandeling hiervan zal bij  voorkeur op een niet-opera-
tieve wijze plaats moeten vinden. Alleen wanneer dat niet werkt 
zal een chirurgische ingreep plaats kunnen vinden, vanwege 
hieraan verbonden risico’s. Door de aard van de problemen en 
de locatie van de osteochondromen, kan extra aandacht nodig 
zijn tijdens de groei op latere leeftijd en bij zwangerschap. 
Artur Widera en Wim van Dijke

Pijnlijke heupen en ander ongemak Verslag van de workshop bekkenproblematiek
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Kijk eens, hij is weg!
Verslag van de workshop littekentherapie 

Er was veel belangstelling voor de workshop over litteken-
camouflage en littekentherapie. Dit is het verslag van de 2e 
sessie met 16 deelnemers. De workshop werd gegeven door 
Anne-Merel van Elp, docent opleiding Huidtherapie aan de 
Haagse Hogeschool. Zij werd bijgestaan door een collega en 2 
studenten.

Huidtherapie
Na een korte introductie van zichzelf vertelde Anne-Merel eerst 
iets over huidtherapie in het algemeen. Huidtherapie richt zich 
op de zieke en beschadigde huid. Het vakgebied bevindt zich 
op het raakvlak van medisch en cosmetisch. Het vak is nog 
relatief jong en is bij veel mensen nog niet bekend.

Fases ontstaan litteken
Het ontstaan van een litteken is te 
verdelen in 3 fases: 

Onstekingsfase – 1-4 dagen
• Vorming littekenweefsel 
• Vorming collageen vezels 

Regeneratiefase 4-28 dagen
• Vorming bloedvaatjes 
• Vorming collageen vezels
• Vorming lymfevaatjes
• Vorming zenuwen

Rijpingsfase 1,5 - 2 jaar
• Evenwicht in aanmaak en afbraak collageen vezels 
• Kleurverandering

Soorten littekens
Er zijn 2 soorten littekens te onderscheiden: atrofische littekens 
en hypertrofische littekens. Het atrofische litteken ligt verzon-
ken en het weefsel is dun, zacht, soepel, rekbaar en glanzend. 
Het hypertrofische litteken is verheven en het weefsel is hard, 
dik, pijnlijk en de omringende huid is verkleurd.

Behandeling littekens
De opties om een litteken te ‘behandelen’ zijn camouflagethe-
rapie, massagetechnieken, drukverband, siliconenpleisters, 
medical tape, peeling en lichttherapie.
Camouflagetherapie kan starten zodra de wond gesloten is. 
Massagetechnieken 
kunnen starten zodra 
de wond gesloten is, 
maar hebben alleen 
effect tot 2 jaar na de 
operatie. Medical tape 
is een combinatie van 
drukverband en mas-
sagetechnieken en zorgt voor een betere doorbloeding. Het be-
treft een plaktechniek van kleine tapejes die aan elkaar trekken 
en op die manier zorgen voor micromassage van de huid. 

Aan de slag
Vervolgens werd de groep in tweeën ge-
splitst. Eén groep ging met 2 huidthera-
peuten kennismaken met de camouflag-
etherapie en de andere groep ging met 
2 huidtherapeuten aan de slag met de 
techniek van medical taping. Halverwege 
de workshop werd gewisseld.
Alle deelnemers waren onder de indruk 
van de mogelijkheden die beide be-
handelmethodes bieden. Veel HME-MO 
patiënten hebben last van hun littekens. 

Als klachten werden genoemd jeuk bij klimaatverandering, 
verbranden van de huid, verlies van soepelheid van de huid bij 
bewegen, de vorm, de kleur en de afmeting. 
Na de workshop gaven diverse deelnemers aan contact met 
een huidtherapeut op te nemen voor verdere behandeling 
en instructie. Een huidtherapeut kan gevonden worden op de 
website http://www.huidtherapie.nl/

Marion Post

Nationale Hulpgids bundelt hulp
Via deze website is alle mogelijke professionele 

hulp in de buurt te vinden, van kinderoppas tot 
huishoudelijke of thuishulpen. De meeste aangemelde 
hulpen zijn zzp-ers en kunnen zowel particulier als via 
een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. 
Voordeel is dat degene die hulp zoekt zelf de regie houdt 
en bepaalt met wie zij/hij het gesprek aangaat. 
Aanmelden op de site is gratis en je kunt direct in con-
tact komen met hulpen.
Voor meer informatie: www.nationalehulpgids.nl



26

Verslag HME-MO dag

Sushi?!
Ook deze HME dag 
was het weer zover: 
we mochten naar de hapjes-maken-workshop van Mascha de 
Haan! We waren natuurlijk allemaal benieuwd wat Mascha nu 
bedacht had. Dit bleek sushi maken te zijn. En nee, niet de sushi 
die je met vis maakt, maar sushi van snoep. We hebben leuke 
creaties gemaakt van lange vingers, zure matten, marshmallows 
en een heleboel chocola. Als je klaar was met je sushi maken, 
mocht je ook nog een leuk doosje maken om je sushi in mee te 
nemen. Al met al was het heel een geslaagde workshop dit jaar, 
en kijken we alweer uit naar de volgende keer.
Hannah Romeijn

Yes, we mogen weer….
Verslag van de workshop zwemmen

Gelukkig kon er dit jaar weer gezwommen worden door de 
kinderen en jongeren.
De tieners beten het spits af en lagen met z’n allen al voor 10 
uur in het water. Marcel de Vos liet ze eerst even een voorstel-
rondje doen en ging toen lekker aan de slag. Een heuse wate-
restafette (voelt toch anders aan dan op het land) en waterpolo. 
Van dat laatste werden ze behoorlijk fanatiek. Iedereen wilde 
winnen, en dat ging er hard aan toe. Maar gelukkig wel met 
oog voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. De tijd 
was veel te snel om.

Vervolgens was de beurt aan de jongere kinderen. Hier wer-
den gezellige spelletjes gespeeld. Tikkertje was favoriet. Het 
was leuk om te zien hoe snel kinderen die elkaar nauwelijks 
kennen, samen spelen en kunnen samenwerken. Na de spel-
letjes wilden de kinderen nog heel graag even vrij spelen. 
Alle materiaal wat er te vinden was kwam in het zwembad 
en de kinderen konden heerlijk vrij spelen. Toen het tijd was 
om het zwembad te verlaten hadden de meeste kinderen 
daar nog helemaal geen zin in. Velen gaven aan graag vol-
gend jaar weer te willen zwemmen.
Dus Marcel: bedankt en tot volgend jaar!

Tanja Eisinga

Wat betekent een kind met 
HME-MO voor mij als ouder?
Verslag oudergespreksgroep

Dit jaar werd de oudergespreksgroep o.l.v. Emmelien Spek 
ingedeeld in 2 groepen. De eerste workshop voor ouders van 
het jongere kind (basisschoolleeftijd) en de tweede voor ouders 
van het oudere kind (voortgezet onderwijsleeftijd).
Opvallend was dat in beide groepen de gesprekken gingen 
over de verschillen van benadering tussen ouders.
Ouders waarvan zelf één van beide HME-MO heeft, gaan anders 
met hun kind om dan ouders van een kind met een spontane 
mutatie. Al snel bleek dat ouders van spontane mutanten vaak 
voorzichtiger zijn ten opzichte van hun kind dan ouders die 
bekend zijn met HME-MO. Eén van de redenen kan zijn dat het 
door de onbekendheid moeilijk is in te schatten wat de gevol-
gen zijn van de aandoening. Wat kan mijn kind wel of niet?
Aan de andere kant vonden de ouders die zelf bekend waren 

met HME-MO het vaak confronterend te weten wat er allemaal 
nog kan komen tijdens het opgroeien van hun kind.
Kortom, genoeg punten om over te praten. Vele ervaringen 
werden gedeeld en adviezen gegeven.
Er kon in alle openheid 
gesproken worden, wat 
een fijne en positieve 
gesprekssfeer gaf.

Tanja Eisinga

Gratis E-book voor jongeren met chroni-
sche pijn

Je bent jong en door je fysieke klachten kan je niet 
alles doen wat je wilt. Je zit vol levenslust en plannen, 

maar moet vaak afzeggen, afhaken, stoppen. Jij kunt niet 
zomaar doen wat ‘iedereen’ kan en voelt je soms anders dan 
de mensen om je heen.
Je wilt meedoen, jong zijn, je leven opbouwen. Door je klach-
ten lukt dat niet, of niet zoals jij wilt. Maar ook mét een ziekte 
kan je een geweldig leven leiden dat jou voldoening geeft. Je 
kunt op jouw unieke manier helemaal mee doen en gelukkig 
zijn!
Hoe? Dat kan ik je leren. Mijn naam is Inge Dekker en als 
coach en trainer heb ik me gespecialiseerd in jonge mensen 
met een chronische ziekte. Zelf ben ik vanaf mijn 15e ziek, dus 
ik weet echt hoe het is om jong te zijn, veel te willen en steeds 
weer door je lichaam beperkt te worden. Ik heb een heleboel 
makkelijk toepasbare tips die ik graag (en gratis) met je deel: 
Kijk op de website www.pain2power.nl
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Muzikaal plezier Verslag van de djembé workshop

Een oude bekende dit keer op de HME-MO dag, namelijk Jaap Pluijgers. Hij 
verzorgde op een leuke, plezierige en gekke manier een Djembé workshop. 
Eerst leren welke tonen je kunt maken met een Djembé, van laag tot hoog. 
Daarna gingen we spelen op gevoel en leuke ritmes nadoen. Vaak ging het 
niet altijd in één keer goed, mede doordat er veel bij werd gelachen. Humor 
was bij deze workshop zeker aanwezig. Een feit was wel dat het makkelijker 

spelen is als je er wat bij 
zingt of deuntjes erbij 
bedenkt, dan alleen maar de noten te zien op papier. Uiteindelijk hebben we 
alle deuntjes geleerd, zodat er gemixt kon worden.Dat resulteerde in een leuk 
muziekspektakel van ons allemaal. Onze rode handjes na afloop gaven aan 
dat we ook hard gewerkt hebben. Bedankt Jaap Pluijgers voor de prachtige 
workshop en hopelijk tot een volgende keer op de HME-MO dag!

Nienke Torensma

Hinkelen, ballonnen, katten, staarten en muizen
Een verslag van de workshop sport en spel

Marjolein Piek was weer aanwezig om de kinderen in de gymzaal actief bezig te houden met sport en spel. In de eerste ronde 
waren er 8 kinderen aanwezig in de leeftijd van 6 – 9 jaar. 
Marjolein verdeelde de kinderen in 2 groepen en liet ze door middel van een estafette lekker warm worden. Zo moesten de kinde-
ren o.a. hinkelen, gekke pasjes maken en met een ballon tussen de benen een afstand afleggen zonder de ballon te laten vallen. Dit 
laatste was nog behoorlijk moeilijk. Ballonnen hooghouden bleek uiteindelijk een stuk makkelijker te gaan. 

Toen de kinderen opgewarmd waren werd een spelletje trefbal gedaan. Daar-
na konden ze weer wat bijkomen met het spel ‘De generaal zegt…’.  Natuur-
lijk was er ook nog even tijd voor een drinkpauze, want de kinderen waren 
uiteindelijk toch wel heel erg warm en moe geworden. 
Na het drinken zetten ze nog één keer alle zeilen bij en moest ‘de kat’ de 
staarten van ‘de muizen’ af zien te pakken. Poeh, en toen waren ze ineens wel 
heeeeel erg moe allemaal. Reden om even wat eerder te stoppen. Dat gaf 
voldoende tijd om de schoenen weer aan te trekken en vast klaar te maken 
voor de volgende workshop. 

Marion Post

Mozaïek, kletsen en snoepen
Dit was mijn eerste keer op de HME-MO dag. Ik vond het heel leuk en ik heb 
ook de crea-club gedaan. Het was in een leuk technieklokaal. De begeleidster, 
Ragnhild Tillema, had een leuke opdracht verzonnen met mozaïek maar als je dat 
niet leuk vond dan kon je ook iets anders gaan doen zoals schilderen of tekenen. 
Er waren ook kinderen die de opdracht al af hadden en iets anders gingen doen. 
Toen ik klaar was, heb ik nog een vogelhuisje gemaakt. Het was heel gezellig en 
er was allemaal snoep om van te eten en je kon er gezellig kletsen. Ik vond het 
een leuke workshop.

Marije Posthuma
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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 Newsflash 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 financieel afhankelijk van de contri-
buties en donaties en subsidies. Iedere financiële 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 minister van VWS aangewezen als expertisecentrum zeldza-
me ziekte 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.
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