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Van de redactie
Het typen van dit stukje gebeurt met uitzicht op de tuin waar een groep mus-
sen zich in de zon tegoed doet aan overgebleven pinda’s-in-netjes. En waar de 
vijver gevuld is met bijna 20 kikkers en heel veel kikkerdril. Het geheel wordt 
zeer geïnteresseerd gevolgd door een jonge kat van negen maanden die om 
de één of andere reden kikkerdril echt heel lekker vindt…. 
De langere dagen en de zon geven gelijk weer energie om van alles aan te 
pakken, ook binnen de vereniging.
Had de kerngroep aan het eind van vorig jaar al versterking gekregen van 
Nienke Torensma, sinds het begin van dit jaar is ook Jolanda Broos weer actief 
voor de vereniging. Nienke’s inbreng is o.a. in dit blad terug te vinden (zij houdt 
erg van alles wat met natuur en educatie te maken heeft…) en Jolanda helpt 
bij het organiseren van activiteiten voor jongeren.
Niet te missen is natuurlijk de uitnodiging voor de HME-MO dag op zaterdag 
4 juni. Er is weer een afwisselend programma samengesteld voor zowel jong 
als oud. We hopen u in groten getale te ontmoeten op de bekende locatie in 
Utrecht! U bent van harte welkom en neem vooral de hele familie mee.
Als vereniging willen we ons in blijven zetten voor belangenbehartiging en 
daarom hebben we regelmatig contact met het OLVG expertisecentrum HME-
MO. Binnenkort is er bijvoorbeeld een overleg met de kinderverpleegafdeling, 
omdat kinderen met HME-MO doorgaans meerdere keren geopereerd worden 
en dat zo zijn eigen problemen en vragen met zich meebrengt.
Op dit moment is er ook (vanuit het OLVG) een onderzoek gaande naar de 
overgang van kinder- naar volwassenafdeling (transitie) om in kaart te brengen 
hoe dat zo soepel mogelijk kan verlopen. Waarschijnlijk heeft u de oproep op 
Facebook wel langs zien komen.
Voor de rest in deze uitgave de laatste stand van zaken voor wat betreft de 
wetenschappelijke onderzoeken die op dit moment lopen. Dat zijn er heel 
wat. En één van de onderzoekers heeft met zijn onderzoek en de presentatie 
ervan nog een belangrijke prijs gewonnen ook. De British Limb Reconstruction 
Society heeft Mark Flipsen (u kent hem waarschijnlijk nog wel van de vorige 
HME-MO dag) een 1st Price Award toegekend. 
In 2014  waren er een aantal sportievelingen die als sponsorloop de 4daagse 
gingen lopen. Dit jaar zijn er 2 fietsfanaten die in juni een aantal keren de Mont 
Ventoux op gaan fietsen om geld op te halen voor onderzoek naar HME-MO. 
Lees verderop meer!
En natuurlijk zijn er de vaste rubrieken.
Voor de kinderen is er in de Kidsflash veel te vinden over natuur, ook met het 
oog op één van de workshops op de komende HME-MO dag. 
We wensen u veel leesplezier en ontmoeten u graag persoonlijk op 4 juni in 
Utrecht!

De redactie
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Door Eva de Waal

Het is alweer maart. Dat betekent dat 
mijn eerste column voor de Newsflash 
alweer weken geleden op uw deurmat 
plofte, de dagen langer worden en we 
weer bijna verrijkt worden met de warm-
ste zomerstralen. Zomer: dé tijd om naar uit te kijken, niet waar? 
Wollen coltruien, lange broeken en dikke sjaals mogen eindelijk 
weer op zolder achter slot en grendel, om over de wintermut-
sen nog maar te zwijgen. 
De korte broekjes, croctops, zwemkleding 
en zonnebrand komen weer tevoor-
schijn. De hoeveelheid kleding die we 
dragen neemt af. Dat geeft mij altijd 
zo’n fijn gevoel. Maar de zichtbaar-
heid van mijn littekens neemt toe: 
door de hoge temperaturen worden 
ze niet meer bedekt met een spijker-
broek of een colbert. 

Of ik daar problemen mee heb? 
Nee, naarmate ik ouder word, kan 
ik steeds beter over mijn ziekte 
vertellen. Ik kan deze vraag zo stellig 
beantwoorden, omdat ik er bijna 
nooit negatieve reacties op krijg. 

Af en toe zegt iemand: “Je hebt een ladder 
in je panty” - wijzend op het 8 centimeter 
lange litteken aan de buitenkant van mijn 
rechterbeen - maar wanneer ik zeg dat het 
een litteken is, excuseren ze zich direct. 

En dat was in principe niet eens nodig: ik wist dat diegene het 
nooit had gezegd als hij of zij geweten had dat het om een 
litteken gaat. 

Verder merk ik dat mijn littekens wel vragen oproepen. 
Mensen worden nieuwsgierig. Ze willen het verhaal 

erachter weten. Of ik altijd zin heb om het verhaal 
te vertellen? Nee. Daarom vertel ik het alleen als ik 
vind dat het diegene aangaat. Is het iemand die 
boodschappen doet in de Emté - waar ik achter 
de servicebalie in de weekenden mijn zakcentje 
verdien - dan weet ik direct: dit gaat hem of haar 
niks aan. 

Deze zomer word ik 21 jaar. Hoe ouder ik word, 
hoe duidelijker ik kan aangeven of ik mijn HME-
MO-verhaal wel of niet blootgeef aan bekenden 
en onbekenden. Dat geeft, net als de eerder 

genoemde warme zonnestralen, een fijn gevoel. 
Ik zou zeggen: laat die hitte maar komen,want mijn 

bikini, mijn littekens en ik zijn er klaar voor. 

Warmte

Column Eva
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Nieuws van het bestuur

Expertisecentrum OLVG
Sinds eind 2015 het OLVG door de minister van VWS werd 
benoemd tot Expertisecentrum voor HME-MO, wordt er hard 
gewerkt aan de verdere ontwikkeling van dit centrum. De 
organisatiestructuur wordt verder geoptimaliseerd. Er is een 
maandelijkse HME-MO bespreking georganiseerd en de pro-
cessen worden verder geoptimaliseerd. Als HME-MO Vereniging 
worden wij hier intensief bij betrokken. 

Organisatorisch overleg
Eind vorig jaar is er een organisatorisch overleg gehouden 
tussen de bedrijfsmanager van de afdeling Orthopeadie, 
de HME-MO orthopeden, de Verpleegkundig specialist en 2 
bestuursleden van onze HME-MO Vereniging. Daarin zijn goede 
afspraken gemaakt. Als vereniging horen wij de laatste tijd wat 
klachten over de kinderafdeling. Bijvoorbeeld over de bejege-
ning van kinderen en hun ouders. Afgesproken is dat wij deze 
klachten op een rijtje zullen zetten en deze zullen besproken 
worden met de kinderafdeling. Naast deze klachten zijn er nog 
andere zaken die we graag willen bespreken met de kinder-
afdeling. Ook de functionarissen van de kinderafdeling zelf 
hebben behoefte aan een regelmatig organisatorisch overleg 
met de patiëntenvereniging. Hiervoor is al een datum afgespro-
ken halverwege mei a.s.
Ook zijn er wat ervaringen op de afdeling dagbehandeling 
waarover we graag wat adviezen willen geven. Dat zijn o.a. het 
ontslag van de afdeling dagbehandeling. Het is erg vervelend 
wanneer je naar huis wordt gestuurd terwijl je zeker in een lan-
ge file terecht komt als je van ver komt. Dit zou beter na de spits 
gepland kunnen worden. Het is ook jammer dat er helemaal 
geen bezoek wordt toegelaten op de afdeling dagbehandeling. 
Deze en andere punten zullen gecommuniceerd worden naar 
de afdeling dagbehandeling.

Inloop HME-MO Vereniging
In het kader van de verdere ontwikkeling als expertisecentrum 
HME-MO willen wij als HME-MO Vereniging ook ons steentje 
bijdragen door af en toe aanwezig te zijn op de donder-
dag wanneer er op de polikliniek HME-MO spreekuur wordt 
gehouden. We willen beginnen door eenmaal per kwartaal 
aanwezig te zijn. Zodat mensen met HME-MO ook vragen aan 
ons als patiëntenvereniging kunnen stellen. We kunnen dan 
ook voorlichtingsmateriaal uitdelen. Tijdens deze inloop zullen 
wij goed zichtbaar op de polikliniek Orthopeadie aanwezig 

zijn met in ieder geval 2 afgevaardigden. De data wanneer we 
aanwezig zijn zullen we bekendmaken op onze website en via 
onze digitale nieuwsbrief.

Afspraken polikliniek
Tevens hebben we gesproken over de nieuwe structuur van 
het afspraaksysteem op de polikliniek. De poli orthopedie werkt 
met 3 maands agenda’s. Patiënten die na een bepaalde periode 
voor controle terug worden verwacht, werden tot voor kort au-
tomatisch opgeroepen. Vanuit de patiëntengroep kwamen nu 
geluiden dat dit systeem niet meer gehanteerd wordt. Dit kan 
leiden tot ongewenste situaties bij patiënten die nietsvermoe-
dend op een oproep zitten te wachten en niet over de wijziging 
zijn geïnformeerd. Belangrijk is dat mensen die een afspraak 
hebben gemaakt na deze 3 maanden in ieder geval zelf actie 
ondernemen door op tijd te bellen voor deze afspraken. Het 
gebeurt niet meer automatisch. U zit dan voor niets te wachten. 
Voor u het weet zitten de spreekuren dan weer vol.

HME-MO dag
Zaterdag 4 juni 2016 heeft u ongetwijfeld vrij gehouden 
in uw agenda. Dan bent u vanaf 10.00 uur weer van harte 
welkom in de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. Het 
programma van de dag is inmiddels bekend. Verderop in 
deze uitgave leest u wat er gaat gebeuren en hoe u zich op 
kunt geven. 
We weten al van 1 persoon dat hij zich op die dag op een 
andere manier met HME-MO bezig gaat houden. Wouter 
Eijkman gaat dan van het Nederlandse expertisecentrum 
voor HME-MO, het OLVG in Amsterdam, via Utrecht waar 
de landelijke HME-MO dag plaatsvindt, fietsen naar het 
Belgische onderzoekscentrum, het UMCA in Antwerpen. 
Een rit van 200 km. Dit als voorbereiding op een groot eve-
nement waar hij (met anderen) aan deel wil gaan nemen: 
Route Cinglé du Ventoux voor HME-MO. U leest er alles 
over in dit blad.

Samenstelling bestuur en kerngroep
We zijn blij te kunnen melden dat een oude bekende weer deel uitmaakt van de kerngroep. Jolanda Broos heeft weer zoveel ruim-
te in haar agenda dat ze graag weer een bijdrage wil leveren aan het werk van de vereniging. Zij zal zich, als lid van de jeugdcom-
missie, gaan richten op wat de vereniging voor kinderen en jongeren kan betekenen. Voor wie niet (meer) weet wie Jolanda ook al 
weer is: verderop stelt zij zichzelf opnieuw aan u voor.
Verder hadden we er al melding van gemaakt dat Nienke Torensma de kerngroep is komen versterken. Omdat zij zich nog niet aan 
u voorgesteld heeft, doet zij dat ook in deze Newsflash.
Inmiddels heeft binnen het bestuur David Huijbregts de taak van penningmeester op zich genomen. Wim van Dijke blijft aan als 2e 
penningmeester.
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Kinder- en jongerendag
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van zowel de 
kinder- als de jongerendag. 
De locatie van de kinderdag staat inmiddels vast, zie de uit-
nodiging elders in deze Newsflash. We zullen ons op bekend, 
magisch terrein bevinden…
De locatie voor de jongerendag is ondertussen ook bekend.  Dit 
jaar gaan de jongeren op zondag 9 oktober voor een heel span-
nende uitdaging naar Escape Room XL in Zoelen.  Ook hierover 
is meer te lezen in deze Newsflash.

Giften
Voor het onderzoeksfonds ontvingen we van de familie Smol-
ders uit Westerhoven (NB) een heel bijzondere gift. Hun moeder 
en oma, Thea Smolders-van Ampting, is eind vorig jaar over-
leden. Het was haar wens om in plaats van bloemen bij haar 
uitvaart een bedrag te geven voor onderzoek naar HME-MO. 
De opbrengst kwam ten goede aan het HME-MO Onderzoeks-
fonds. Mevrouw Smolders is zelf altijd erg betrokken en vol zorg 
geweest voor haar zoon en kleinzoon, die beiden HME-MO 
hebben. Ook vanaf deze plek willen we de familie Smolders 
condoleren met hun verlies . We zijn heel dankbaar voor de gift 
van € 605 die de wens van hun moeder en oma heeft opgele-
verd.
Verder ontvingen we van mw. T. van Lith een gift van € 50 voor 
het onderzoeksfonds. En  de familie Haasnoot schonk ons een 
bedrag van € 125 bovenop hun jaarlijkse contributie. Ook daar-
voor onze hartelijke dank!

Financiën
Onze aanvraag voor subsidie voor 2016 is goedgekeurd door 
het fonds PGO. Dat betekent dat we ook dit jaar weer voldoen-
de financiële middelen hebben. Omdat we geen egalisatiere-
serve meer hebben, hoeven we geen jaarverslagen meer in te 
leveren bij het fonds.

Website
We doen ons best om de website zo goed mogelijk bij de tijd te 
houden. Dat betekent niet dat het toch af en toe voorkomt dat 
er gedateerde berichten op staan. Ziet u iets waarvan u denkt 
dat het ons ontgaat, laat het dan gerust even weten.

Facebook
Facebook had haar spelregels t.a.v. het beheer veranderd. 
Daardoor hebben de activiteiten van onze besloten Facebook-
groepen een tijdje op een laag pitje gestaan. Inmiddels is er 
een nieuwe pagina aangemaakt en konden de activiteiten weer 
voortgezet worden. Voor ons was dat ook een goed moment 
om spelregels aan het gebruik van onze besloten groep op te 
stellen. Nu weten alle 152 leden waar ze aan toe zijn. 

Samenwerkingsverband Pijn-
patiënten naar één stem
Zorgstandaard chronische pijn
Zoals eerder gerapporteerd zijn wij lid van dit samenwerkings-
verband (SWP). 
De SWP heeft samen met de Dutch Pain Society (DPS) en vele 
vertegenwoordigers van betrokken beroepsgroepen ruim 
anderhalf jaar gewerkt aan de Zorgstandaard chronische pijn. 
De eindredactie is gedaan en het definitieve concept is begin 
dit jaar aangeboden aan de betrokken verenigingen, waaronder 
de HME-MO Vereniging.
De Zorgstandaardontwikkeling heeft helaas vertraging opge-
lopen door het faillissement van het CBO, dat verantwoordelijk 
was voor de redactie en veel standaard schrijfwerk. Het resultaat 
is voorgelegd aan de beroepsgroepen voor de autorisatie. Hier-
na is er nog de gelegenheid om eventuele kleine aanpassingen 
de doen en dan wordt de definitieve vormgeving voor publi-
catie vastgesteld. Als streefdatum is eind juni 2016 genoemd. 
Daarna volgt een apart implementatietraject. 
Inmiddels is gestart met een SWP-werkgroep met als doel 
een voorstel te ontwikkelen voor de patiëntenversie van de 
Zorgstandaard chronische pijn. Het besluit over de uiteindelijke 
inhoud en vorm wordt genomen door de stuurgroep van de 
Zorgstandaard. De gedachten gaan nu uit naar een onlinepu-
blicatie van de integrale patiëntenversie en een flyer met de 
belangrijkste punten. Het doel is om een inzichtelijk overzicht te 
maken van de beoogde inhoud van de patiëntenversie van de 
Zorgstandaard chronische pijn. Het conceptvoorstel wordt ook 
voorgelegd aan de Brede Bijeenkomst van de SWP, waar wij als 
HME-MO Vereniging deel van uitmaken. 

E-learning  
Samen met Vereniging Spierziekten Nederland ontwikkelt 
de SWP een e-learningmodule chronische pijn. De module is 
bedoeld om mensen met chronische pijn te ondersteunen bij 
het omgaan met hun pijn. Informatie over chronische pijn, bij 
keuzes in behandelingen en ook handvatten om zelf greep 
op de pijn te krijgen en invloed daarop uit te oefenen komen 
aan bod in deze module. In 2014 is het proces gestart en de 
eerste inhoudelijke bijdrage geleverd door het Samenwerkings-
verband. Ook in 2015 leverde het SWP input voor de module 
en vond de daadwerkelijke ontwikkeling plaats. De module is 
nagenoeg klaar, al is de geplande oplevering eind 2015 net niet 
gehaald, maar doorgeschoven naar begin 2016.  In 2016 komt 
de e-learningmodule ook beschikbaar voor de achterban van 
de SWP, waaronder voor de leden van onze vereniging. Het idee 
is een kleine eenmalige kostenvergoeding te vragen voor het 
gebruik van de module bij registratie. Reden is met name dat 
de module moet worden onderhouden. 

Week van de Pijn 29/9 – 1/10 2016
De Week van de Pijn is er voor het grote publiek en voor pro-
fessionals in de zorg. Voor patiënten, mantelzorgers en patiën-
tenorganisaties. Voor zorgverzekeraars en beleidsmakers. Het 
doel ervan is herkenning en erkenning van chronische pijn en 
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Ik ben Jolanda Broos, moeder van Noud 
(18) en Ankie (15). Net als mijn man Coen 
hebben beide kinderen HME-MO.
Een paar jaar geleden ben ik ook kern-
groeplid geweest, maar door omstandighe-
den ben ik er een tijdje mee gestopt.

Op een gegeven moment merkte ik dat  
ik de werkzaamheden als kerngroeplid 
steeds meer begon te missen en heb 
contact opgenomen met Jan de Lan-
ge om te vragen of ze nog hulp nodig 
hadden  en na overleg met het bestuur 
en kerngroepleden ben ik weer terug 

als kerngroeplid. Nu zal ik me, samen met Annemarie, Ineke en 
Tanja, inzetten voor de kinder- en jongerencommissie.

Het voelt alsof ik niet weg ben geweest en vind het heerlijk om 
me weer in te zetten voor de HME-MO vereniging.

Groetjes, Jolanda Broos.

Mijn naam is Nienke Torensma 
en ik ben 23 jaar oud. Ik woon 
samen met mijn vriend in Door-
werth, dat dichtbij Arnhem ligt. 
Ik heb zelf HME-MO en mijn 
moeder en broertje hebben 
het ook. Mijn broertje en ik zijn 
wel meerdere malen geope-
reerd en weten net als velen goed wat 
voor gevolgen HME-MO heeft voor het dagelijks leven.

Ik ben in januari afgestudeerd als milieukundige aan het Van 
Hall Larenstein in Leeuwarden.
Natuur is echt mijn passie en ik hoop dan ook in de toekomst 
(stads)ecoloog te worden. Een ecoloog is iemand die zich bezig 
houdt met planten (flora) en dieren (fauna) en dit associeert 
met de leefomgeving, waar de mens steeds een groter deel van 
uitmaakt.

Door middel van vrijwilligerswerk (bij het Natuurmuseum 
Nijmegen en bij Staatsbosbeheer) wil ik graag volwassenen 
en kinderen op de hoogte brengen van het vele moois wat de 
Nederlandse natuur te bieden heeft. Het sociale aspect van het 
vrijwilligerswerk spreekt mij erg aan en dat is ook de reden dat 
ik me aansluit als lid bij de kerngroep. Ik wil graag in contact 
komen met de lotgenoten en mijn hulp aanbieden. Ik zal me 
de komende tijd inzetten voor de Newsflash en ik ga met de 
aankomende HME-MO dag een workshop geven voor kinderen 
over uilen. Tot dan!

Groetjes, 
Nienke Torensma

draagvlak creëren voor doelmatige pijnbestrijding. 
Er zullen in de Week van de Pijn verschillende activiteiten 
worden gehouden. Zoals bijvoorbeeld 2 congresdagen: 1 voor 
behandelaars en 1 voor mantelzorgers/verzorgenden in de wijk 
e.d. Pijnconsulenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) zetten activiteiten op in het land. 
Meer info is te vinden op www.deweekvandepijn.nl

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

Even voorstellen
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Vraagbaak

1. Mijn zoontje van 4 jaar heeft allerlei gekke bobbels op zijn 
botten. Die zitten er ongeveer 2 jaar, maar hij had er tot nu toe 
helemaal geen last van. Nu gaf hij wel aan pijn te hebben en 
ben ik met hem via de huisarts bij een orthopeed geweest. 
Deze arts heeft de diagnose HME-MO vastgesteld. Maar vol-
gens hem hoeft het allemaal geen probleem te zijn en moet 
ik maar terugkomen wanneer er echt problemen zijn. Maar nu 
heb ik de website van de HME-MO Vereniging ontdekt en lees 
ik toch allemaal andere berichten. Is het wel verstandig om 
onder controle blijven?
Dat er bij uw zoontje HME-MO is vastgesteld zal wel even schrikken 
zijn geweest. De aandoening Hereditaire Multiple Exostosen wordt 
tegenwoordig Multiple Osteochondromen genoemd, in het kort 
HME-MO. Het is wel belangrijk om onder controle te blijven bij een 
gespecialiseerde kinderorthopeed. Zoals dat geboden wordt in het 
landelijk HME-MO expertisecentrum het OLVG in Amsterdam. HME-
MO is een zeer zeldzame aandoening (in Nederland naar schatting 
800 personen) en daarom is de behandeling ervan gecentraliseerd. 
De aandoening kan heel verschillende verschijningsvormen heb-
ben. Van heel mild met weinig osteochondromen tot zeer ernstig 
met erg veel osteochondromen. Naast de osteochondromen 
ontstaan er door de groei ervan vaak vergroeiingen. Scheefstand 
van onderarm, benen en voeten zijn het meest bekend. Om die 
reden is de controle juist belangrijk. Bij sneller ingrijpen kunnen veel 
problemen voorkomen worden, zeker ook voor zijn verdere leven. 
De frequentie van de controle kan in onderling overleg met de arts 
bepaald worden.

2. Mijn zoon van 12 jaar heeft HME-MO en is al verschillende 
malen geopereerd waarbij osteochondromen zijn verwijderd. 
Nu heeft hij ook osteochondromen op de wervels. Ik dacht dat 
dit niet kon, komt dit meer voor?
Osteochondromen komen ook voor op de wervels. In het verleden 

leek het niet zo vaak voor te komen. In de jaren zestig werd gespro-
ken over 7% van de HME-MO patiënten die osteochondromen 
op de wervels zou hebben. Recent is gebleken dat het veel meer 
voorkomt, bij tot wel 68% van de mensen met HME-MO. Dit verschil 
wordt veroorzaakt doordat de osteochondromen met MRI- of CT 
onderzoek veel beter zijn waar te nemen. De meeste osteochondro-
men komen voor op de nekwervels, gevolgd door respectievelijk 
de borst- en lendenwervels. Meestal groeien de osteochondromen 
naar buiten toe, van de wervels af. Soms groeien de osteochondro-
men ook naar binnen, richting het ruggenmerg. Het zal duidelijk 
zijn dat dit schade kan geven aan het centrale zenuwstelsel. Daar-
om is het belangrijk om kinderen die in de groei zijn en waarvan is 
gebleken dat zij osteochondromen op de wervels hebben, elk jaar te 
controleren met MRI-onderzoek.

3. Mijn dochter van 8 heeft HME-MO en ook behoorlijk X-benen 
ten gevolge hiervan. We zijn ervan op de hoogte dat het mo-
gelijk is om dit nog tijdens de groei te kunnen corrigeren. Maar 
onze vraag is: wat is hiervoor de beste leeftijd?
Het is inderdaad betrekkelijk eenvoudig om X-benen maar ook 
scheefstand van de enkels tijdens de groei te corrigeren. Dat ge-
beurt middels het plaatsen van een soort van krammen. Dat is een 
zogenaamde hemi-epifysiodese. Aan de langste kant van het been 
wordt hiermee de groei stilgezet. De korte kant kan wel doorgroeien 
en zo komt het onderbeen weer mooi recht te staan. Het tijdstip van 
deze correctie hangt af van een aantal factoren. Bij meisjes gebeurt 
het meestal rond 10 - 11 jaar, maar bij ernstige afwijkingen soms 
ook eerder. Bij jongens gebeurt het later. Het hangt ook af van waar 
de scheefstand is en welke groeischijf deze veroorzaakt. Het beste 
is dat de orthopeed een beenasfoto laat maken om zodoende te 
bepalen waar en wanneer de epifysiodese het beste gedaan moet 
worden.

VN-verdrag: feest in de Eerste Kamer
Op dinsdag 12 april jongstleden heeft de 
Eerste Kamer unaniem ingestemd met het 
VN-verdrag voor de rechten van personen 
met een handicap. Bij de behandeling in de 
senaat waren veel mensen met een beper-
king aanwezig. De euforie was groot.
De goedkeuring door de Eerste Kamer was 
de laatste grote stap op weg naar ratificatie. 
Eerder dit jaar, in januari, ging de Tweede Ka-
mer al akkoord. Nederland kan nu overgaan 
tot bekrachtiging van het verdrag. Daarvoor 
zijn nog een paar formele zaken nodig.

Allerlaatste (formele) stappen
Over de goedkeuringswet kan officieel nog

 een referendum worden gehouden 
(als daar 10.000 handtekeningen in 
acht weken tijd voor worden inge-
diend). Als dat niet gebeurt, wordt de 
goedkeuring in het Staatsblad 

gepubliceerd. De ondertekende ‘Akte van 
bekrachtiging’ wordt daarna ondertekend 
door de Koning en minister van Buitenland-
se Zaken en tenslotte neergelegd bij de 
Verenigde Naties. Dertig dagen daarna is het 
verdrag in werking.

Van Rijn: niet vrijblijvend
De ratificatie van het VN-verdrag schept 
verplichtingen voor Nederland. Overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties 
moeten nu gaan werken aan een toeganke-
lijker en inclusievere samenleving. Staatsse-
cretaris Van Rijn onderkende dit ook tijdens 
het debat in de Eerste Kamer. De verdrags-
bepalingen noemde hij ‘niet vrijblijvend’.

Nu praktisch handelen
Om de beloften van toegankelijkheid en 
inclusiviteit te laten uitkomen, is praktisch 
handelen nodig. Komende tijd moeten de 

rijksoverheid en gemeenten daadkrachtige 
plannen van aanpak samenstellen. In die 
plannen moeten ook de doelen en dead-
lines duidelijk worden omschreven.

Klacht indienen bij VN-comité?
Nog niet duidelijk is of Nederland ook het 
zogeheten ‘facultatief protocol’ onderte-
kent. Hierin is geregeld dat mensen zelf een 
klacht kunnen indienen bij het VN-comité 
voor rechten van mensen met een beper-
king. Dit klachtrecht is bedoeld als extra 
mogelijkheid om met het VN-verdrag in 
de hand je recht te halen. Voorwaarde is 
wel dat alle Nederlandse rechtsmiddelen, 
zoals de rechter of beroepsinstanties, al zijn 
geprobeerd. De staatssecretaris geeft vóór 
de zomer meer duidelijkheid over onder-
tekening van het facultatief protocol door 
de regering. Voor meer informatie zie: http://
www.vnverdragwaarmaken.nl/

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.
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AMC vaatonderzoek bij HME-MO
Het onderzoek naar de vaatwand bij mensen mannen met 
HME-MO binnen het AMC verloopt voorspoedig. Er hebben tot 
nu toe 7 mannen mee gedaan aan het onderzoek. Helaas is dit 
deelnemersaantal nog niet voldoende en zijn we op zoek naar 
meer deelnemers. Het streven is dat in totaal 12 patiënten met 
HME-MO het onderzoek voltooien. Daarom herhalen wij de 
oproep nog een keer in deze Newsflash

Herhaalde oproep 
wetenschappelijk onderzoek AMC 

Mannelijke HME-MO patiënten tussen de 18-40 jaar gezocht!
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 de afdeling Pathologie van 
het LUMC wordt, zoals in vorige 
Newsflash verwoord, gewerkt aan 
het opzetten van een muismodel 
voor perifere chondrosarcomen 
(kwaadaardige bottumoren aan de 
buitenkant 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. We hebben o.a. onderzocht welke 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. Dit onderzoek wordt gecontinueerd i.s.m. in 
samenwerking met de Universiteit van Utah. 
In mei a.s. is er een wetenschappelijk congres in USA waar wij 
bij aanwezig zijn.

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.

LUMC-onderzoek nieren bij mensen met HME-MO 
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. Het aantal deelne-
mers en mensen in de controlegroep die aan dit onderzoek 
hebben meegedaan is voldoende. Daarom kunt u zich hiervoor 
niet meer aanmelden.

Er hebben 20 mensen van de vereniging meegedaan en we 
hebben 30 andere mensen mee laten doen om mee te verge-
lijken. We hebben dit zo gekozen dat er voor iedereen die heeft 
meegedaan minstens 1 iemand is van hetzelfde geslacht en 
dezelfde leeftijd om de gegevens mee te vergelijken. 

De ingeleverde urinemonsters worden op dit moment in 
het klinisch chemisch laboratorium geanalyseerd. De meting 
onder de tong heeft heel veel gegevens opgeleverd die we 
nu aan het onderzoeken zijn. We hebben uiteindelijk heel veel 
momenten gehad voor het onderzoek, om het voor mensen zo 

Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van HME-MO
In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire Multi-
ple Exostosen – Multiple Osteochondromen.
U wordt op de hoogte gebracht vanuit de verschillende centra. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt kun u contact 
opnemen met jandelange@hme-mo.nl
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makkelijk mogelijk te maken om langs te komen in het LUMC. 
Voor ons is het echt heel fijn geweest dat er zo veel mensen de 
stap hebben gezet om naar Leiden te komen. We zijn zelf ook 
heel benieuwd naar de resultaten, maar daar moeten we nog 
even op wachten. 
Mogelijk dat we tijdens de landelijke HME-MO dag van volgend 
jaar hierover in een workshop over kunnen rapporteren.

Dhr. R (Ramzi) Khalil, promovendus LUMC, Afdeling Pathologie

Universiteit Maastricht  
vakgroep Revalidatiegeneeskunde
Er wordt hard gewerkt aan de 
verdere implementatie van 
het onderzoek naar chroni-
sche vermoeidheid, zie vorige 
Newsflash. De resultaten 
zullen zeker bruikbaar zijn voor 
mensen met HME-MO. Omdat 
chronische vermoeidheid een 
veel voorkomende klacht bij 
mensen met aandoeningen van het houding- en bewegings-
apparaat is, waaronder ook HME-MO. 

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 het centrum Medische 
Genetica van de Universiteit 
van Antwerpen loopt o.a. het 
DNA onderzoek bij de HME-MO 
patiënten uit het OLVG en een 
aantal andere ziekenhuizen. Dit 
is een gezamenlijk project met 
het expertisecentrum HME-MO 
OLVG. Tot op heden werd bij 
al meer dan 400 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.

Prof. dr. Wim Wuyts, Centrum Medische Genetica, Universiteit /Uni-
versitair 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 weten-

schappelijke artikelen zijn ingestuurd of geplaatst in internatio-
nale tijdschriften. 

Het onderzoek wat loopt is o.a. het internationale Transcan pro-
ject dat samen met Antwerpen wordt uitgevoerd. De resultaten 
van het genetisch onderzoek worden vergeleken met het zoge-
naamde 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 geneti-
sche 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. 

Eerste prijs voor arts-onderzoeker  
Mark Flipsen van het OLVG
Met de presentatie van resultaten van onderzoek naar He-
reditaire Multipele Exostosen – Multiple Osteochondromen 
(HME-MO) op de BLRS Annual Meeting heeft Mark Flipsen van 
Orthopedie OLVG de BLRS 1st Price Award gewonnen. 

Het BLRS (British Limb Reconstruction Society) is een voor-
aanstaand congres op het gebied van Orthopedie en Re-
constructieve chirurgie, en werd dit jaar van 16 tot 18 maart 
georganiseerd in Liverpool. De orthopedie van OLVG Oost heeft 
meerdere studies lopen op het gebied van HME-MO, waarvan 
twee studies van arts-onderzoeker Mark Flipsen dit jaar werden 
geaccepteerd voor presentatie op dit congres. Eén daarvan 
heeft de BLRS 1st Price Award gewonnen, en wint daarmee GBP 
500,- voor verder onderzoek en presentatie van resultaten in 
Brisbane, Australië. Beide studies geven inzicht in de resultaten 
van chirurgische behandeling van deformiteiten aan de onder-
arm bij patiënten met HME-MO.

In dit kader is er een artikel aangeboden aan het wetenschap-
pelijk tijdschrift Strategies in Trauma and Limb Reconstruction. 
Het artikel luidt: Multiple Osteochondromas in the forearm: a 12 
years’ single center experience. John Ham, Mark Flipsen, Marianne 
Koolen, Arnard van der Zwan, Konrad Mader. Strategies Trauma 
Limb Reconstr. 2016 
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Samenvatting (abstract):
Multiple Osteochondromas (MO) is a rare autosomal dominant 
disorder characterized by the presence of osteochondromas 
located on the long bones and axial skeleton. Patients often 
present with growth disturbances and angular deformities of 
the long bones, as well as a limited range-of-motion of the 
joints. Forearm involvement due to the disorder is found in a 
considerable number of patients and may vary from the presen-
ce of a simple osteochondroma to severe forearm deformities 
and radial head dislocation. Patients may encounter a variety of 
problems and symptoms, e.g. pain, functional impairment, loss 
of strength, and cosmetic concerns. Several types of surgical 
procedures, therefore, can be offered, ranging from excision of 
symptomatic osteochondromas to challenging reconstructions 
of forearm deformities.

In this paper we will discuss the essential basics of visualizing, 
planning and treatment options of forearm deformities in MO. 
In more detail, we will describe our current method of surgical 
correction of Masada type I and levelling procedure in Masada 
type II MO forearm deformities.

Verder zijn er nog onderzoeken gaande over de Heup bij pati-
enten met HME-MO.

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

Focusgroepbijeenkomst Kind en Ziekenhuis,
Op 1 maart jl.  hebben wij deelgenomen aan een groepsgesprek dat georganiseerd werd door  Stichting Kind en 
Ziekenhuis. Aanwezig waren hierbij  de directeur van Kind en ziekenhuis en een medewerkster van VSOP.
Stichting Kind en Ziekenhuis behartigt de belangen van alle kinderen tot 18 jaar en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie 
en advies. De kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen ze vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis 
en Kind & Zorg.
Tijdens dit groepsgesprek, waar negen ouders van chronisch zieke kinderen en twee chronisch zieke kinderen (waaronder Ankie)  
aan deelnamen, werd een aantal punten besproken. De belangrijkste waren: wat zijn de positieve en negatieve effecten van 
concentratie van (top)zorg op de kwaliteit van de medische zorg voor kinderen en welke aandachtspunten zijn belangrijk vanuit 
patiëntenperspectief.

Het was een zeer interessant en waardevol gesprek waarin duidelijk naar voren kwam dat communicatie en informatiedeling nog 
altijd een groot probleem is Alle ouders lopen tegen deze problemen aan.
Ook waren we het er over eens dat concentratie van medische zorg (expertisecentra) erg prettig is voor zowel de kinderen als de 
ouders. Een probleem voor sommige ouders en kinderen is wel dat de centra vaak ver weg gevestigd zijn.
Verder werd duidelijk dat er ook vaak tegen protocollen van ziekenhuizen aangelopen wordt, waardoor chronisch zieke kinderen 
regelmatig trauma’s oplopen. Het is belangrijk dat er meer buiten de bekende kaders en regels gedacht gaat worden.
De conclusie was dat er nog te weinig oog is voor het kind in de spreiding en concentratie van de zorg. Kindergeneeskunde is toch 
een apart specialisme!

Ankie en Jolanda Broos

Kind en Ziekenhuis

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.
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Oproep onderzoeksvragen
Herhaalde 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.

Gelukkig zijn er n.a.v. de eerdere oproep een paar goede onderzoeksvragen gesteld. Deze zijn doorgespeeld naar de MAR-leden. Zij 
zullen zich hierover buigen.

Geen antwoord
Het is niet de bedoeling dat de vragen aan de MAR-leden worden voorgelegd en dat zij inhoudelijk reageren. De vragen waar mogelijk 
wetenschappelijk onderzoek voor nodig is, worden bekeken en komen op een soort wetenschappelijke agenda. U krijgt dan ook geen recht-
streeks antwoord op uw vragen. Hiervoor is geduld nodig. Wetenschappelijk onderzoek neemt veel tijd in beslag en een project kan zomaar 
een paar jaren in beslag nemen.

Met vragen over HME-MO die een rechtstreeks antwoord verlangen kunt u altijd terecht bij onze informatiedesk (info@hme-mo.nl) 
Van hieruit worden de vragen voorgelegd aan de leden van de MAR. Dit soort vragen kunnen ook geplaatst worden in de rubriek 
Vraagbaak van de Newsflash. 

U kunt uw reactie sturen naar: jandelange@hme-mo.nl Ook kunt u bij hem terecht voor uw vragen.
Wij houden u op de hoogte.

Alvast hartelijk dank,
Medisch Advies Raad van de HME-MO Vereniging Nederland
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Route Cinglé du Mont Ventoux

Waarschijnlijk hebben velen van u het via Facebook al gezien: 
de actie Route Cinglé du Mont Ventoux voor HME-MO. Wouter 
Eijkman is samen met zijn fietsmaatje Koen Van Cuijck deze ac-
tie gestart om meer bekendheid te geven aan HME-MO. Omdat 
zij van mening zijn dat er ook naar minder bekende aandoenin-
gen onderzoek gedaan moet worden, gaan zij de uitdaging aan 
om de Mont Ventoux te beklimmen. Omdat mensen met HME-
MO echte doorzetters zijn, willen zij maar liefst drie keer (en als 
de omstandigheden het toelaten misschien wel vier keer) de 
berg bedwingen! Daarbij laten zij zich sponsoren om zodoende 
geld in te zamelen voor onderzoek naar HME-MO.
Hieronder brengen zij u op de hoogte van de laatste stand van 
zaken. 

Naamsbekendheid
Het gaat geweldig met onze actie. Het bekend maken van 
HME-MO lukt goed, getuige de vele volgers uit binnen- en 
buitenland. Ook op andere continenten hebben we volgers. 
Dit komt dankzij alle mensen die onze Facebook-actiepagina 
hebben geliked en gedeeld. We willen jullie dan ook vragen 
om onze site nog meer onder de aandacht te brengen bij jullie 
vrienden en bekenden en hem zoveel mogelijk te blijven delen.

Sponsoring
Ons tweede doel, geld bij elkaar krijgen, lukt ook goed. We heb-
ben al ruim 330 euro opgehaald en we hebben ook een al een 
aantal toezeggingen. Natuurlijk kan iedereen nog steeds een 
vrijwillige donatie doen. Ook staat er een spaarpot bij een hotel 
en zijn er statiegeldacties bij supermarkten aanstaande.

Landelijke HME-MO dag
Op de landelijke HME-MO dag op zaterdag 4 juni 2016, zal 
een aantal wielrenners, o.a. van de wielerclub van Koen en 
Wouter van het OLVG, via Utrecht Mytylschool naar het UMC 
Antwerpen fietsen. Deze rit is 200 km. Ook zullen er één of 
meer fourage-auto’s meerijden. Mochten er mensen interesse 
hebben om ook (een deel van) deze route mee te fietsen op 
de racefiets dan kan dat. Ook fourage-auto’s zijn welkom. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. De actie staat op Facebook 
en het gaat die dag om het nog meer bekend maken HME-MO 
en de actie. Het motto is sowieso ‘samen uit, samen thuis’. Dit 
betekent dat het deze dag niet gaat om het tempo maar om de 
saamhorigheid en het met zijn allen als groep fietsen. In Utrecht 

zal Wouter om 11.45 uur informatie geven 
over de actie op de 
landelijke HME-MO-dag. 
Ook zal er een spaarpot 
worden neergezet.

Spinningmarathon
Verder wordt er een spinningmarathon georganiseerd. De train-
ster van Koen en Wouter heeft de zaal aangevraagd voor vrijdag 
17 juni 2016 in SportCity Leidsche Rijn in Utrecht. 
Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te doen of te helpen bij 
de ondersteuning op die dag dan ben je welkom. Deze avond 
is het de bedoeling dat er 5 uur lang 40 spinningfietsen worden 
bezet. Per uur kost het € 7,50, waarvan zoveel mogelijk geld (al-
les, behalve de eventuele kosten voor sportdrank en sportvoe-
ding voor die avond) naar onderzoek voor HME-MO gaat. 
We proberen ook nog om de sportdrank en de voeding ge-
sponsord te krijgen. 
Tijdens deze avond zal er ook een veiling plaatsvinden, waar 
o.a. een nachtje in een gezellig hotel in Limburg, een fietson-
derhoudsbeurt, een wellnessmassage, fietsshirts en nog meer 
spullen worden geveild. Van harte welkom om mee te doen of 
aan te moedigen.

Mont Ventoux
In de week van 24-31 juli 2016 gaan wij onze sportieve uit-
daging aan. Het doel is de Mont Ventoux van alle kanten te 
beklimmen. Dit is in het totaal drie keer. Als de omstandigheden 
het toelaten, gaan we nog een vierde beklimming doen.
In de tussentijd blijven we heel hard trainen. Zo hebben we dit 
jaar samen al ruim 4000 kilometers gemaakt op de racefiets, 
exclusief de binnentrainingen in de sportschool op de spin-
ningfiets en krachttraining. 

Andere acties
Mocht er iemand zijn die nog ideeën heeft voor onze actie dan 
horen we dat graag! Iedereen die een actie weet om HME-MO 
bekender te maken en/of geld op te halen voor onderzoek van 
HME-MO nodigen wij uit om mee te doen met deze actie. Ook 
voor kinderen geldt dit, uiteraard alleen met toestemming van 
de ouders. Facebook, sponsoren, statiegeldbussen in super-
markten, statiegeld van de buurt en/of eigen flessen verza-
melen, tekeningen maken en aanbieden, cupcakes maken en 
verkopen, oude spullen verkopen, alles mag, sponsorlopen en/
of fietstochten, loterijen; niets is te gek. Uiteraard kan er altijd 
contact worden opgenomen om informatie in te winnen via 
Jan de Lange. Hij verwijst diegene dan door naar ons.

Bedankt!
Met hartelijke en sportieve groeten,
Koen van Cuijck en Wouter Eijkman

Laatste nieuws over de actie 
Route Cinglé du Mont Ventoux voor HME-MO
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Escape Room XL
Ben je tussen de 16 en 25 jaar en klaar voor de nieuwe rage 
in Nederland? Een ervaring rijker met de Escape Room XL in 
Zoelen? Pak je kans en ga dit avontuur aan samen met je lotge-
noten op zondag 9 oktober 2016!

Er gebeuren mysterieuze dingen in deze Escape Room. Er gaan 
namelijk mensen naar binnen maar die komen er nooit meer 
uit…. Help Vladimir om dit mysterie op te lossen door middel 
van raadsels, puzzels en het verkrijgen van de juiste codes. Bij dit mysterie wordt je beduidend op de proef gesteld en de adrenaline 
giert door je lijf. Onverwachte schrikmomenten en mét levende acteurs. 
De Escape Room XL is in oorlogsstijl en kent maar één uitgang. Weet jij deze te vinden in het donker en kun jij je angst onder ogen 
zien?

De Escape Room XL is helaas niet rolstoeltoegankelijk en ook niet echt geschikt voor mensen met claustrofobie. Maar voor wie niet 
naar binnen gaat, zijn er ook leuke activiteiten te beleven rondom de Escape Room. Reden genoeg om je toch wel op te geven.
Wil je alvast een kijkje nemen? Dat kan via de website www.escaperoomxl.nl.

Je ben de hele middag actief bezig in en rondom de Escape Room. Na afloop wordt er op 
een speciaal BBQ-pleintje gezorgd voor een onbeperkt 3 gangen BBQ buffet. Een BBQ buffet 
met soep, diverse soorten vlees, salades en toetjes.
Kortom, dit wil je dus niet missen!

Waar?  Holland Evenementen Groep, in de Escape Room XL, 4011 LT Zoelen.
Wanneer? Zondag 9 oktober van 13.00 tot 18.30 uur.
Voor wie? Jongeren tussen de 16 en 25 jaar met HME-MO.

Dit alles kost je maar €10,- we zien jou toch ook op 9 oktober?!
Opgeven kan t.z.t. via de website. We kondigen dit vooraf aan middels de e-mailnieuwsbrief.

Een kinderdag vol met magie
Dit jaar gaan we zaterdag 8 oktober met zijn allen naar een inmiddels bekende 
locatie: het altijd leuke en spannende Toverland in Sevenum. Toverland bestaat 
dit jaar 15 jaar en dat is wel een gezellig uitje waard. Het ligt verscholen in een 
magische omgeving. Een groot paradijs dat geweldig is voor kinderen, maar 
ook erg leuk voor de ouders. Het park is rolstoelvriendelijk. 

Weer of geen weer, er is altijd wat te doen. Zowel binnen als buiten zijn er genoeg attracties voor een gezellige dag samen met je 
HME-MO lotgenootjes. 
Er stroomt betoverend water door Toverland, in de Magische Vallei. Kom hier kennis maken met het magisch volkje de Dwervels. 
Maak een ritje met de achtbaan Dwervelwind of een spannende rit met de wildwaterbaan Djengu River. 
Laat je verbazen en beleef de grootste en langste houten achtbaan van de Benelux.
In de mythische wereld is er het plezier van het schommelschip Scorpius en van de paarden van Ithaka. 
Helemaal geweldig is de nieuwe bobsleebaan Maximus Blitz Bahn. Ben jij de snelste bobsleeër?
Voor de echte avonturiers mag Magic Forest niet ontbreken. Hierbinnen is er een ware survival- en ontdekkingstocht, waarbij klim-
men, klauteren, glijden en wateruitdagingen veel pret opleveren. 
Komt dat zien en raak betoverd door het bijzondere Toverland! 

Ben je enthousiast geworden? Vraag je ouders om je op te geven via de HME-MO website. Ze krijgen via een e-mailnieuwsbrief 
bericht wanneer dit kan. Kinderen zijn t/m 15 jaar gratis en je ouders en overige familieleden betalen maar €10,- per persoon.

Kinderdag
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Reporters gezocht:

In de vorige Kidsflash deden we een oproep voor reporters. Yara heeft daarop 

gereageerd en gaat binnenkort naar het ziekenhuis voor een interview met een 

anesthesist (slaapdokter). Wat zij gaat vragen en welke antwoorden ze krijgt 

kun je lezen in de volgende Kidsflash. Mocht jij nu ook een goed idee hebben 

voor een interview (of iets anders), laat het ons dan gerust weten. We zullen 

ons best doen om je te helpen je idee uit te voeren. En zeg nou zelf, je eigen bij-

drage in een tijdschrift, dat is toch best cool...

Stuur even een mailtje naar: anjaposthuma@hme-mo.nl en wij nemen contact 

met je op.
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Geef de pen door aan: Yara Beurskens
Hoe oud ben je en waar woon je? 

Ik ben 13 en woon in Berlicum in Noord Brabant.
 

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

Mijn moeder, mijn broertje, mijn oma en mijn Oma-Oma hebben HME-MO.

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 
Mijn vrienden weten allemaal dat ik HME-MO heb. Ik heb ze uitgelegd dat HME-MO 

een botafwijking is. Er groeien extra stukjes bot op je bot in de vorm van haken, knobbels 
en punten.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Soms kan het fijn zijn om dingen niet te kunnen of hoeven doen. Maar meestal is het heel erg 

vervelend dat ik soms niets kan doen door de HME-MO.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben? 
Als tip geef ik: BLIJF ALTIJD POSITIEF!

Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik zit op het Van Maerlant, dat is een school in Den Bosch. Ik wil later verstandelijk gehandicapten begeleiden of als 
docent Engels werken.

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Het leukste vak op school vind ik Engels en het stomste rekenen.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ik kom graag naar de HME-MO dag!
 
Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO? 
Mijn hobby’s zijn voetballen en trompet spelen. Ik train voor voetbal 2x per week en ik heb ook 2x per week trompet. 
Met gym aan de ringen hangen/zwaaien, koprol of radslag maken lukt me niet door de HME-MO.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Ik vind Mindf*ck heel leuk om te kijken en Zappsport ook.
 
Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst?
Mijn favoriete zanger is Eminem.
 
Heb je (huis)dieren?
Ik heb een hond en meer dan 10 vissen.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker?
Mijn lievelingseten is lasangette en asperges vind ik echt niet lekker.

Aan wie geef je de pen door……en waarom?
Ik geef de pen door aan Stijn de Jong omdat ik graag wil weten wat hij er allemaal van vindt.
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a) ………
Ik ben een kleine valk en voel me thuis in de buurt van graslanden, akkers, fruitboomgaarden en op boerener-
ven. Op paaltjes zit ik graag. Ik jaag biddend, dan blijf ik hangen op dezelfde plaats in de lucht op zoek naar 
muizen. Het mannetje heeft een blauwgrijze kop met roodbruine rug. Het vrouwtje heeft een bruine kop en 
heeft een bruine rug met zwarte vlekken erop. 

Tip: Kijk of je in jouw buurt ook speciale nestkasten kunt vinden, deze worden geplaatst in natuurgebieden of 
in de buurt van weilanden en akkers.

b) ……
Mij zie je overal, voornamelijk in de buurt van weilanden, akkers, heide, bossen en langs wegen. 
Ik zit graag op een paaltje, want dan kan ik alles van een afstand bekijken en mijn voedsel 
opzoeken. Ik eet graag muizen, kikkers en regenwormen. Er zijn verschillen in verenkleed. Ik 
kan donkerbruine veren hebben, maar ook veel witte veren met bruine vlekjes. 

Tip: Luister eens, als je de komende weken in het bos bent, of je een miauwend geluid in de lucht 
hoort. Dan zie je mij zweven boven de bomen en soms wel heel hoog in de lucht.  

c) ………
Ik ben een roofvogel die veel wordt gezien in de tuinen van mensen. Verder leef ik in het bos en 
ben ik heel handig in het ontwijken van takken en struiken tijdens het jagen. Ik jaag op kleine vogeltjes, duiven 
en op muizen. Ik heb een lange staart, kleine kop en mijn buik is gebandeerd (gestreept). Het vrouwtje is vele 
malen groter dan het mannetje. 

Tip: Worden de vogels in jullie tuin gevoerd, dan is de kans groot dat ik een keertje kom. 
Ik ga dan zitten kijken boven op de schutting. Ik kan ook heel laag over de tuin vliegen 
op zoek naar voedsel. 

a. 

b. 

c. 

Grote klauwen en scherpe snavels: ontdek de roofvogels in Nederland!
In totaal leven er 12 roofvogels die broeden in Nederland. Roofvogels hebben een haaksnavel en scherpe klauwen. 
Een roofvogel kan 2x zo scherp zien als een mens en roofvogels kunnen met hun ogen heel goed diepte en afstand inschatten.

Weet jij de naam van de volgende drie roofvogels? (De oplossing vind je op bladzijde 16)

Wat lekkers…..

Waf waf! Ben je op zoek naar 
een originele traktatie om uit 
te delen? En mag het voor een 
keertje ook een beetje onge-
zond zijn? Deze hondjes zijn té 
schattig. Aan de slag!

Dit heb je nodig:
• Twix
• marsepein
• chocopasta
• decoratiestiften

Zo maak je het:
Kneed van het marsepein pootjes, een hoofdje, oortjes en een 
staartje. Plak alles met chocopasta aan elkaar. Teken met de 
decoratiestift oogjes en een neusje op de teckel. En klaar is je 
traktatie!

Wil je helemaal op de gezonde tour? 
Dan ga je voor regenbogen op een stokje!

Dit heb je nodig:
• aardbeien of frambozen; 
mandarijn of meloen; appel, 
banaan of ananas; kiwi, 
groene druiven; bosbes, 
blauwe druiven (of ander 
fruit met het kleurtje dat je 
nodig hebt)
• satéprikkers

Zo maak je het:
Maak al het fruit schoon en snijd het (als dat nodig is) in stukjes. 
Maak je regenboog door eerst iets roods, dan iets oranjes, dan iets 
geels, daarna iets groens en als laatste iets blauws of paars op een 
stokje te doen. 
Je kunt er zelfs een meeneem lunch van maken door er ook nog 
poffertjes of opgerolde stukjes pannenkoek tussen te doen… Eet 
smakelijk!
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Het is lente, de dagen worden langer en het mooie zomerweer komt steeds dichterbij. Wat 

is er nou leuker dan om met mooi weer lekker buiten te spelen. Laten wij nou net een 

leuk spelletje weten wat je met al je vrienden kunt spelen in het bos. Of op een andere 

speelplek buiten natuurlijk.

Iedereen heeft wel gehoord van Paintball, een spannende game waarbij je met verfballetjes op 

je tegenstanders schiet en waarbij je ervoor moet zorgen dat je zelf niet geraakt wordt. 

Van het Paintball spelletje kun je een eigen ‘kindvriendelijke’ versie maken, namelijk met 

meelgranaten.

Meelgranaten maak je makkelijk met behulp van keukenpapier. 

Schep met een lepel wat meel op een stukje keukenpapier. 

Vervolgens maak je hier een ‘zakje’ van door de randen van 

het keukenpapier om elkaar heen te draaien. Sluit de opening 

af met een stukje tape en je hebt een meelgranaat waarmee 

gegooid kan worden. 

Wees lekker creatief en maak zelf hindernisbanen en forten van 

hout, takken, strobalen en/of ander materiaal. Maak teams en strijden en sluipen maar! 

Doe wel oude kleren aan tijdens het spel.

Verder kan er gezocht worden naar Y vormige takken voor het 

maken van een katapult, dat maakt het vuren nog net iets leuker.

Je bent pas echt een held als je na afloop van het spel ook nog 

even de moeite neemt om alle  papiertjes op te 

ruimen. Samen gaat dat supersnel en de natuur 

blijft mooi schoon…. 

Veel bosplezier!!

Avontuurlijk buitenspelen

antwoord pagina 15.
a. torenvalk
b. buizerd
c. sperwer



Jaarverslag 2015

Voor het geval u eigenlijk niet zo goed weet wat we als vereni-
ging allemaal doen, hieronder een beknopt overzicht van de 
activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor dit jaar. 
De volledige versie van zowel jaarverslag als activiteitenplan 
kunt u vinden op de website.

Landelijke HME-MO dag
Een bruisende dag met veel gezelligheid, informatie en onder-
ling contact. Er waren op 6 juni 2015 rond de honderd mensen 
bij elkaar In Utrecht. Zij zijn geïnformeerd over de lopende on-
derzoeken in het OLVG en konden deelnemen aan heel diverse 
workshops: djembé, oudergespreksgroep, littekentherapie en 
bekkenproblematiek. De jeugd kon weer zwemmen en verder 
lekker creatief en sportief bezig zijn. Volgens alle aanwezigen 
een geslaagde dag. 
Dit jaar bent u op zaterdag 4 juni welkom in de Mytylschool in 
Utrecht voor een ander, maar net zo veelzijdig programma als in 
voorgaande jaren. We hopen u dan te ontmoeten! 

Regiobijeenkomsten
Afgelopen november waren er in 2 regio’s voldoende mensen 
om de regiobijeenkomst door te laten gaan. Dat was minder 
dan tot nu toe gebruikelijk…. Neemt niet weg dat de mensen 
in ‘noord’ en ‘west’ een hele goede avond gehad hebben met 
elkaar. Er was volop ruimte om ervaringen en vragen met elkaar 
te delen. 
Komend jaar pakken we het anders aan: geen regio-avond 
meer, in het najaar bent u welkom in één van de HME Café’s! U 
hoort nog waar en wanneer die plaats gaan vinden.

Kinderen en jongeren
De kinderen zijn het afgelopen jaar met z’n allen op ontdek-
kingsreis geweest in Dierenpark Blijdorp in Rotterdam. Ruim 80 
mensen, jong en oud, hebben genoten van dit uitje. Alle dieren 
zijn uitgebreid bekeken, er is gespeeld en er zijn zelfs verzorgers 
geïnterviewd. Tijdens de eet- en drinkmomenten was het erg 
gezellig en is er veel onderling gekletst. En we hebben ons 250e 
lid even in het zonnetje gezet. “Een geslaagde dag”, was het 
oordeel van de deelnemers. 

Ook dit jaar wordt er natuurlijk weer een kinderdag georga-
niseerd. De voorbereidingen zijn al in volle gang. We kunnen 
alvast verklappen dat het een bekende locatie wordt….. Iets 
magisch, zie verderop in de blad.
De jongeren konden zich in oktober 2015 sportief uitleven bij 
Coronel Kartracing in Huizen. Een behoorlijk grote groep maak-
te daar gebruik van en had een topdag. Eerst een kartwedstrijd 
(met na afloop een erepodium èn bekers!) en daarna laserga-
men. Voor dit jaar wordt het natuurlijk een uitdaging om deze 
dag te evenaren. We hopen dat te kunnen doen met een dag in 
het Betuwse  Zoelen. Elders is er meer over te lezen.

Digitaal contact
Naast de fysieke mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, maken 
veel leden gebruik van de digitale mogelijkheden die we als 
vereniging bieden.
Een oude bekende is de e-mailgroep, die nog steeds actief is. 
Het is een groep voor volwassenen waarin regelmatig vragen 
gesteld en beantwoord worden. 
Dat gebeurt ook bij de volwassengroep op Facebook, en in 
mindere mate bij de jongeren- en kindergroep op Facebook.
Deze groepen zullen we daarom in dit jaar blijven faciliteren. Al 
deze groepen zijn besloten en worden beheerd door modera-
tors. Uiteraard zijn en blijven we ook aanwezig op Twitter. 

OLVG
Eén van de ‘hoogtepunten’ van het afgelopen jaar was de erken-
ning (door de minister van VWS) van het OLVG als het landelijk 
expertisecentrum voor HME-MO. We zijn als vereniging heel blij 
dat alle kennis en kunde die in het OLVG inmiddels verzameld 
is, nu ook als zodanig gewaardeerd wordt. Deze erkenning is 
natuurlijk geen eindpunt, maar meer een start om te komen 
tot een nog betere zorg voor HME-MO patiënten. We blijven als 
vereniging daarom in gesprek met het OLVG over allerlei zaken. 
Om als vereniging nog meer zichtbaar en aanspreekbaar te zijn 
is het de bedoeling dat we dit jaar beginnen met een ‘inloop’ 
tijdens het HME-MO spreekuur op donderdag. We zullen dan 
met een paar (bestuurs)leden van onze vereniging aanwezig 
zijn om een luisterend oor te bieden en te helpen met vragen. 
De frequentie van deze inloop zal (zeker in het begin) niet hoog 
zijn, ongeveer eens in de twee of drie maanden. We hopen u 
op deze manier toch een extra luisterend oor te kunnen bieden. 
Via de website en onze nieuwsbrief laten we weten wanneer dit 
gaat starten.

Voorlichting
In de loop van de jaren is er al aardig wat voorlichtingsmateriaal 
ontwikkeld. Zo is er het overzichtsartikel ‘Multiple exotosen, in 
kort bestek’, de dvd, de folder en de factsheet voor het (basis)
onderwijs. De herziene oplage van de dvd van 2015 is inmid-
dels alweer bijna op, dus die zal in 2016 bijgemaakt moeten 
worden. De factsheet (te vinden op onze site) wordt vaak 
gebruikt door ouders om leerkrachten te informeren over het 
omgaan met een kind met HME-MO.
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Samenvatting jaarverslag 2015 en activiteitenplan 2016

Wat ik nou toch meegemaakt heb....
Wij zijn voor onze Newsflash altijd op zoek naar uw 
ervaringen met HME-MO. Wat heeft u meegemaakt door 
HME-MO? En dat kan juist ook iets heel leuks of positiefs 
zijn!
Het kan niet alleen interessant zijn om te lezen maar het 
kan ook andere HME-MO patiënten helpen.
Ook andere verhalen of wetenswaardigheden van u zijn 
welkom. Zo horen we regelmatig dat kinderen met HME-
MO  een spreekbeurt op school houden over HME-MO. 
Dat is zeker de moeite waard om te delen met andere 
kinderen. We kunnen die niet alleen in de Kidsflash plaat-
sen maar ook op onze website. U kunt uw bijdrage sturen 
naar info@hme-mo.nl
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Programma HME-MO dag

10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
 Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de KINDEROPVANG (gehele dag 

beschikbaar) te brengen. 
10.30 – 11.15 uur:  Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 1e ronde
- workshop  J1  Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge-Rus
- workshop  J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Petra Lip
- Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een aparte hoek 
11.20 – 12.00 uur:  Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 2e ronde
- workshop J1  Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge-Rus
- workshop J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Petra Lip
- Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een aparte hoek

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 - 11.45 uur: Inleiding over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van radiologie bij HME-MO door dr. Henk Jan van 
der Woude, radioloog OLVG Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam

11.45 - 12.00 uur: Toelichting op de actie Route Cinglé du Mont Ventoux voor HME-MO door Wouter Eijkman

12.00 – 12.45 uur: Lunchpauze

12.45 - 14.00 uur: 
1e ronde WORKSHOPS Volwassenen
- workshop 1 Oudergespreksgroep met extra aandacht voor sedatie (het verlagen van de staat van het bewustzijn van een 

patiënt), angst- en pijnbestrijding bij kinderen o.l.v. Sonja Deden, GZ-psycholoog en Linda Schuiten, verpleeg-
kundig specialist i.o., beiden verbonden aan de afdeling Kindergeneeskunde van het OLVG, Expertisecentrum 
HME-MO, Amsterdam

- workshop 2  PGD, Preïmplantatie Genetische Diagnostiek oftewel embryoselectie bij  HME-MO  
o.l.v. drs. Nienke Muntjewerff, arts prenatale diagnostiek klinische genetica Maastricht UMC+

- workshop 3  Littekentherapie, wat doe je met littekens? O.l.v. Anne-Merel van Elp, huidtherapeut en docent 
- workshop 4  Psychische problematiek bij mensen met HME-MO o.l.v. drs. Toon van Helmond, GZ-psycholoog verbonden 

aan de Sint Maartenskliniek Nijmegen
1e ronde WORKSHOPS Kinderen en Jeugd 
- workshop J3 Vragenuurtje van de dokters o.l.v. de kinderorthopeden drs. Arnard van der Zwan en dr. John Ham beiden 

verbonden aan het OLVG, Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam
- workshop J4  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Petra Lip
- workshop J5  Hapjes maken o.l.v. Mascha de Haan
- workshop J6 Op zoek naar uilen o.l.v. Nienke Torensma en Jeroen Nagtegaal
- Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een aparte hoek

14.00 - 14.15 uur: Theepauze

14.15 - 15.30 uur: 
2e ronde WORKSHOPS Volwassenen
Dezelfde workshops als in de 1e ronde
2e ronde WORKSHOPS Kinderen en Jeugd 
Dezelfde workshops als in de 1e ronde

Vanaf 15.30 uur: Afsluiting met een drankje en een hapje

Programma landelijke HME-MO dag zaterdag 4 juni 2016
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Toelichting HME-MO dag

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

Inleiding
10.45 – 11.45 uur: 
Inleiding over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van radiologie bij HME-MO door dr. Henk Jan van der Woude, 
radioloog OLVG Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam, lid 
beentumorencommissie en MAR lid.
Naast de basale vormen van radiologie, zoals röntgenfoto’s, 
CT-scan en MRI, wordt ook aandacht besteed aan de full body 
MRI. Deze speciale MRI maakt opnames van “kop tot teen” en 
is bedoeld om evt. verdachte osteochondromen eerder op te 
sporen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan heel snel en dr. 
Van der Woude zal ons uitgebreid hierover informeren.

11.45 - 12.45 uur: 
Toelichting op de actie Route Cinglé du Mont Ventoux voor 
HME-MO door Wouter Eijkman. Met een hele fietsploeg wordt 

deze dag een route gereden van het OLVG in Amsterdam via 
de Mytylschool, onze landelijke HME-MO dag, naar de afdeling 
Medische genetica van de Universiteit Antwerpen. In de Mytyl-
school zal een spaarpot staan om een sponsorbijdrage te geven 
aan deze actie.
Voor meer informatie zie een apart artikel in deze Newsflash.

Workshops
Net zoals voorgaande jaren hebben we ook de komende HME-
MO dag weer verschillende workshops en activiteiten georga-
niseerd voor zowel kinderen als volwassenen. Ook dit jaar laten 
we de workshops ’s- middags wat langer duren, 75 minuten 
i.p.v. 60 minuten. Hiermee hopen we dat er wat meer ruimte 
ontstaat voor discussie en verdieping. Hierdoor is de pauze voor 
de lunch wel wat korter, maar we zullen proberen om de lunch 
zo snel mogelijk voor u uit te serveren.

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

Het jeugdprogramma is opgesplitst in een ochtend- en een 
middagdeel.  
In het ochtenddeel kunnen zij 2 activiteiten volgen of in de 
chillhoek blijven; in het middagdeel zijn er 4 activiteiten die 
tweemaal worden gehouden. Ook dan is de chillhoek beschik-
baar.

Voor de volwassenen zijn er in de middag dit jaar 4 workshops 

Toelichting op het programma van de 18e landelijke HME-
MO dag op 4 juni 2016

te volgen. Ook deze worden tweemaal gehouden.
KEUZEPROGRAMMA VOOR DE JEUGD 

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

Ochtend:
Ronde 1: 10.30 -11.15 uur

J1 Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge-Rus, docent aan de Mytyl-
school Utrecht.
Ook dit jaar is ie er weer: de workshop zwemmen! Er is een 
heerlijk warm zwembad (het water is wel 32 graden!). Onder 

leiding van Gerdine kunnen jullie weer allerlei activiteiten 

ondernemen in het water. Er zijn verschillende materialen die 
gebruikt kunnen worden en het gaat vooral om samen plezier 
maken. Het is wel vereist dat je een zwemdiploma hebt. Vergeet 
niet om je zwemkleding en een handdoek mee te nemen. En 
geef ook even door wat je leeftijd is en welke zwemdiploma’s 
je hebt. 

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

Chillhoek, de hele dag beschikbaar 
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Oké, je wilt dan wel mee naar de HME-MO dag maar je hebt 
a-b-s-o-l-u-u-t geen zin om je voor de één of andere workshop 
in te schrijven. Nou, dan hebben we goed nieuws: er is ook de 
mogelijkheid om gewoon NIKS te doen. Alleen lekker hangen, 
beetje klieren met je meegebrachte mobiel/Nintendo, beet-
je kletsen andere workshopmijders (of niet), wat chips eten, 
glaasje fris erbij… Kortom, lekker een dagje chillen. Wij zorgen 
voor de zitzakken, chips en fris; jullie zorgen voor je mobieltje/
Nintendo en aanverwante artikelen.
O ja, je mag natuurlijk ook een laptop meenemen en wat films, 
maar voor zowel de laptop als de films ben je zelf verantwoor-
delijk…
 
Ochtend
Ronde 2: 11.15-12.00 uur 

J1 Zwemmen, zie verder de toelichting van de 1e ronde.

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

Chillhoek, de hele dag beschikbaar 

Middag:
Ronde 1: 12.45 tot 14.00 uur

J3 Vragenuurtje met de dokters o.l.v. de kinderorthopeden drs. 
Arnard van der Zwan en dr. John Ham beide verbonden aan het 
OLVG, Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam.
Eerder hebben we deze workshop ook georganiseerd. Toen 
was het erg druk. Je kunt van alles vragen aan deze dokters en 
dit keer zonder dat je ouders er bij zijn. Dat kan soms ook wel 
prettig zijn. Dus wat had je altijd al eens willen vragen over je 
HME-MO? Je hebt nu de kans. We zullen de leeftijden pro-
beren te splitsen zodat er een ronde is voor kinderen van de 
basisschoolleeftijd en een ronde voor jongeren die al van de 
basisschool af zijn.

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

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

J6 Ontdek (het menu 
van) de uil! o.l.v. Nienke 
Torensma en Jeroen 
Nagtegaal
Met deze workshop 
willen we de kinde-
ren meenemen in het 
geheimzinnige leven van 
de uil. Met een miniten-
toonstelling van de steenuil (dat het kleinste uiltje is in Neder-
land) kunnen we precies vertellen hoe ze leven. Uilen, zoals 
de kerkuil, jagen voornamelijk in de nacht op hun prooi. Deze 
prooi wordt volledig opgegeten met huid en haar. De botjes 
kan de kerkuil niet verteren en worden als ballen uitgespuugd 
(braakballen). Kom erachter wat het menu is van de kerkuil door 
de braakballen uit te pluizen…. Ben jij een goede dokter en kun 
je de juiste botjes vinden die bij een muis, rat of vogel horen? 

Middag:
Ronde 2: 14.15 tot 15.30 uur

J3 Vragenuurtje van de dokters  zie toelichting bij 1e ronde

J4 Crea-club alle leeftijden zie toelichting bij 1e ronde

J5 Hapjes maken zie toelichting bij 1e ronde

J6 Op zoek naar uilen zie toelichting bij 1e ronde

Chillhoek Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een 
aparte hoek. Zie toelichting bij 1e ronde

KEUZEPROGRAMMA VOOR DE VOLWASSENEN 

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

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

Middag
Ronde 1: 12.45 tot 14.00 uur

workshop 1 
Oudergespreksgroep met extra aandacht voor sedatie (het 
verlagen van de staat van het bewustzijn van een patiënt), 
angst- en pijnbestrijding bij kinderen o.l.v. Sonja Deden, 
GZ-psycholoog en Linda Schuiten, verpleegkundig specialist 
i.o., beiden verbonden aan de afdeling Kindergeneeskunde van 
het OLVG, Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam. Lichamelijke 
klachten, langdurige ziekte, medisch onderzoek en medische 
behandeling zoals bij HME-MO vaak nodig is, kunnen voor de 
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ouders en voor een kind een zware belasting betekenen. We 
zien regelmatig dat kinderen met HME-MO angst hebben of 
krijgen voor medische handelingen zoals het prikken van een 
infuus en de operatie, of dat de revalidatie na de operatie trager 
gaat dan verwacht door angst- en of pijnklachten. In deze 
workshop gaan Linda en Sonja in op deze problematiek. Zij 
leggen uit hoe het angstmechanisme werkt en hoe angst pijn 
kan beïnvloeden. Zij vertellen wat het OLVG hierin kan bete-
kenen, hoe zij kinderen leren om meer controle te krijgen over 
angst en pijn en wat ouders zelf kunnen doen en laten om hun 
kinderen hierin te begeleiden. Daarnaast is er uiteraard ruimte 
voor het beantwoorden van vragen en kunnen ook andere 
onderwerpen de revue passeren.

workshop 2 
PGD, Pre-implantatie Genetische Diagnostiek oftewel embryo-
selectie bij HME-MO o.l.v. drs. Nienke Muntjewerff, arts prenatale 
diagnostiek klinische genetica Maastricht UMC+
Bij de evaluatie van de landelijke dag van vorig jaar werd diver-
se malen de wens geuit om aandacht te besteden aan embryo-
selectie bij kinderwens met iemand met HME-MO. Het is zeker 
een boeiend onderwerp met vele kanten. We zijn blij dat mw. 
Muntjewerff, vanuit het team in UMC Maastricht wat zich hier 
mee bezig houdt, bereid is om deze workshop te leiden.
PGD is een afkorting voor preïmplantatie genetische diagnos-
tiek. Dit is een methode waarmee de geboorte van kinderen 
met een ernstige genetische aandoening voorkomen kan wor-
den. PGD wordt uitgevoerd bij paren die een sterk verhoogd 
risico hebben op het krijgen van een kind met een genetische 
aandoening.
De techniek maakt een IVF behandeling noodzakelijk. Hierbij 
wordt - na bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten 
het lichaam - één cel afgenomen van embryo’s die drie dagen 
oud zijn. Deze cel wordt in het laboratorium onderzocht op 
de aan- of afwezigheid van de betreffende ziekte. Op basis 
hiervan wordt op de vierde of de vijfde dag na de bevruchting 
besloten welke embryo’s in aanmerking komen voor plaatsing 
in de baarmoeder. Alleen embryo’s zonder de genetische ziekte 
waarop het onderzoek was gericht worden in de baarmoe-
der geplaatst. De kans op zwangerschap na terugplaatsing is 
ongeveer 25%.
Tijdens de workshop gaan we in op de gehele IVF/PGD proce-
dure, de voor-en nadelen, de beperkingen en de alternatieven. 
De lichamelijke en emotionele belasting komt eveneens aan 
bod.

workshop 3 
Littekentherapie, wat doe je met littekens? O.l.v. Anne-Merel 
van Elp, huidtherapeut en docent 
Vanwege het grote succes van vorig jaar, willen we iedereen 
alsnog de gelegenheid geven om deze workshop te volgen.
Ben je al eens (of vaker) geopereerd dan heb je daar een 
litteken aan over gehouden. Het ene litteken is mooier dan het 
andere en soms zit een litteken op een vervelende plek. Dit kan 
een reden voor je zijn om het litteken te camoufleren. Maar je 
kunt ook direct na een ingreep proberen om de wond zo mooi 

mogelijk te laten genezen, waardoor het litteken minder lelijk 
wordt.
Anne-Merel van Elp, praktijk instructeur Huidtherapie bij de 
Haagse Hogeschool, laat je zien hoe je je litteken kunt ca-
moufleren. Maar ook laat ze zien hoe je door middel van een 
speciale techniek, medical taping, de genezing van het litteken 
positief kunt beïnvloeden. Tijdens de workshop kun je hiermee 
oefenen als je litteken tenminste niet ouder is dan 2 jaar. Verder 
is er de mogelijkheid van littekenmassage. Ook daarover zal 
uitleg gegeven worden.
In ieder geval is er voldoende tijd om je te informeren over de 
verschillende technieken en zelf aan de slag te gaan. 

workshop 4 
Psychische problematiek bij mensen met HME-MO o.l.v. drs. 
Toon van Helmond, GZ-psycholoog verbonden aan de Sint 
Maartenskliniek Nijmegen
Op de evaluatieformulieren van de landelijke dag van vorig jaar 
werd een aantal malen de wens geuit om aandacht te besteden 
aan de psychische problemen van volwassenen met HME-MO. 
Er werd opgemerkt: “We hebben altijd wel een oudergespreks-
groep voor de volwassenen die kinderen met HME-MO hebben 
maar die krijgen dan zelf geen aandacht voor hun problemen.” 
Bijvoorbeeld om beter zicht te krijgen op de psychische gevol-
gen. Hoe ga je er mee om? Wat zijn handige tips? 
Al weer 14 jaar geleden hadden wij een psycholoog van de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen die op onze landelijke dag een 
workshop leidde over psychische problemen bij HME-MO. Dat 
was ons en hem erg goed bevallen. Daarom hebben wij drs. 
Toon van Helmond opnieuw benaderd. Hij was graag bereid 
om de workshop van dit jaar te leiden. Beroepsmatig houdt 
Toon zich in de Maartenskliniek steeds meer bezig met chroni-
sche pijn en de gedragsmatige behandeling ervan, waarbij de 
nadruk lag op fibromyalgie en andere reumatische aandoenin-
gen. Maar dit is ook goed te richten op mensen met HME-MO. 
In de workshop zal Toon van Helmond een korte presentatie 
houden en daarna kunnen de deelnemers aan deze work-
shop hierover in gesprek gaan. Er is natuurlijk ook ruimte om 
uw eigen ervaringen en psychische belasting aan de orde te 
stellen. De workshop is een besloten bijeenkomst zodat van de 
deelnemers verwacht wordt dat zij het vertrouwelijke karakter 
respecteren.

Middag
Ronde 2: 14.15 tot 15.30 uur

workshop 1 
Oudergespreksgroep met extra aandacht voor sedatie, angst- 
en pijnbestrijding bij kinderen 
zie toelichting bij 1e ronde

workshop 2 
PGD, Pre-implantatie Genetische Diagnostiek oftewel embryo-
selectie bij  HME-MO 
zie toelichting bij 1e ronde
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workshop 3 
Littekentherapie, wat doe je met littekens? 
zie toelichting bij 1e ronde

workshop 4 
Psychische problematiek bij mensen met HME-MO
zie toelichting bij 1e ronde

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de landelijke HME-MO dag via de 
button op onze website www.hme-mo.nl Daar kunt u aange-
ven met hoeveel personen u komt en uw voorkeur invullen 

voor de workshops die 
gehouden worden. 
Mocht u om welke reden dan 
ook geen gebruik kunnen 
maken van de opgave via de 
website dan kunt u bellen 
met het secretariaat 0516-
451760 

of een vraag stellen via info@hme-mo.nl
Aanmelden graag voor 27 mei 2016.

Kosten
De bijdragen voor deelname aan de landelijke dag zijn dit jaar 
niet verhoogd. Dat betekent:
Volwassenen 12+: € 7.50 voor leden en € 9.00 voor niet leden.
Kinderen 12-: € 2.50 voor leden en € 4.00 voor niet leden
De verschuldigde deelnemersbijdrage voor 27 mei 2016 over-
maken naar:
rekeningnummer NL85 RABO 0155774123 t.n.v. HME-MO 
Vereniging te Oldeberkoop o.v.v. HME-MO dag en uw naam en 
adres.
Let op! Bij annulering binnen 14 dagen voor de HME-MO dag 
vindt geen restitutie plaats!

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

Wij hopen u te mogen begroeten op deze 

landelijke HME-MO dag op 4 juni 2016.

Gebruik je veel medicijnen?

Als u verschillende medicijnen gebruikt, kunt u last krijgen van klachten. Dan is het nuttig om uw medicijnen met 
uw huisarts en apotheker onder de loep te nemen. 

Wanneer is een medicatiebeoordeling zeker nuttig?
1. Als je veel (meer dan vijf ) verschillende medicijnen slikt.
2. Als je klachten hebt die te maken kunnen hebben met jouw medicijngebruik, zoals misselijkheid, vermoeidheid 

of duizeligheid.
3. Als je moeite hebt om je medicijnen uit elkaar te houden of op de juiste tijd in te nemen.
4. Als je naast je medicijnen vaak nog middelen van de drogist of homeopathische medicijnen gebruikt. Deze 

kunnen de werking van je medicijnen beïnvloeden.
5. Als je moeite hebt met het innemen van jouw medicijnen.

Op de website van Zorgzine van de NPCF kunt u meer lezen over de gevaren Kijk op: http://zorgzine.npcf.nl/medicij-
nen Daar kunt je testen of medicatiebeoordeling nuttig is voor jou. Je vindt in dit online magazine ook filmpjes en 
tips voor een goed gesprek over jouw medicijnen. 

Meer tips vind je op speciale kaarten op www.mijnzorgveilig.nl
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Minister Schippers:  
‘Geluidsopname kan nuttig 
zijn voor patiënt’
Het maken van een geluidsopname van een gesprek met een 
arts - om dat thuis nog eens af te luisteren – is toegestaan en 
kan de patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten 
en beslissingen te nemen. Dat schrijft minister Edith Schippers 
(VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
Schippers: ‘Voor goede zorg is het cruciaal dat arts en patiënt 
het eens zijn over de te volgen behandeling, zij moeten dat 
samen beslissen. Het is belangrijk dat de patiënt ook vragen kan 
stellen, dat een arts daar ruimte voor biedt en de tijd neemt om 
vragen te beantwoorden.’

Een patiënt vergeet vaak een groot deel van de informatie die 
zijn arts geeft. Dat geldt zeker als een gesprek emotioneel bela-
den is. Het is daarom een goed idee als patiënten een gesprek 
opnemen. Hierbij geldt wel een aantal regels. Zo mag de opna-
me alleen voor eigen gebruik zijn en niet verspreid worden. In 
de goede verhouding tussen arts en patiënt past het natuurlijk 
om toestemming te vragen voor een geluidsopname hoewel 
dat niet verplicht is. Als de arts niet wil dat het gesprek wordt 
opgenomen, dan is hij wel verplicht de informatie desgevraagd 
schriftelijk mee te geven.

De minister komt met de brief naar aanleiding van een debat 
over een burgerinitiatief voor een schriftelijke informatieplicht 
van artsen.

10-03-2016, Nieuwsbrief Rijksoverheid

Bij het Nationale Zorgnummer nemen we uw vragen en 
zorgen over zorg, ondersteuning en participatie heel seri-
eus. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. 
En met uw vragen en ervaringen helpt u ons, de organisa-
ties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor 
uw belangen. Bel of mail of neem deel aan een van de 
meldacties.

Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), 
Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF. Samen 
met onze partnerorganisaties, geven wij mensen die zorg 
en ondersteuning nodig hebben een stem én een steun in 
de rug.
Bel naar 0900-23 56 780 (€ 0,20 per gesprek) of website: 
www.nationalezorgnummer.nl 

Zorgen over zorg, ondersteuning en participatie? 

Wanneer je 18 wordt verandert er van alles, je moet 
ineens een heleboel zelf regelen. Daar staat tegenover 
dat je natuurlijk ook ineens een heleboel dingen lekker 
zelf mag regelen… 
Wat je in ieder geval moet doen is een eigen zorgverze-
kering afsluiten. Dat kan een hele klus zijn. Gelukkig is er 
op internet een boel informatie te vinden om je daarbij 
te helpen. Wanneer je HME-MO hebt is het wel zaak 
om even goed te kijken naar de voorwaarden van je 
verzekering. Het is handig om op een rijtje te zetten van 
welke zorg je gebruik maakt. En erop te letten of deze 
zorg  vergoed wordt door de verzekering van je keuze. 
Een paar handige sites:
http://www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/?gclid=CM-
7m3p22kcwCFUwq0wodIE0Nsg
http://www.18jaarwatnu.com/18-jaar-en-dan.html

Eindelijk 18 geworden….

        Ziekenhuiservaringen….

Zo af en toe horen we van mensen dat er dingen zijn die niet 
goed lopen tijdens een controle bezoek aan een ziekenhuis of 
tijdens een opname voor een operatie. Bv. afspraken die niet 
nagekomen worden, bejegening die te wensen overlaat of 
andere zaken. Van zulke problemen willen we als vereniging 
graag op de hoogte gehouden worden. Dan kunnen we deze 
bespreken tijdens ons overleg met bv. het OLVG zodat er een 
oplossing gezocht kan worden. Dit geldt uiteraard ook voor 
andere ziekenhuizen. Wanneer daar de noodzaak voor is, 
willen we ook graag uw belangen daar behartigen. Dus laat 
ons uw ervaringen weten via info@hme-mo.nl 
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Colofon
Lid of donateur worden
U kunt lid worden als u zelf HME-MO hebt of een eerste- of 
tweedelijns verwant bent of op een andere manier een relatie 
hebt met iemand met HME-MO. Het lidmaatschap bedraagt 
minimaal 25 euro per jaar.
Iedereen die onze vereniging op een andere manier wil steu-
nen, kan donateur worden voor een zelf te bepalen bedrag. 
Donateurs die meer dan 20 euro per jaar doneren krijgen ook 
twee maal per jaar de HME-MO 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.
Expertisecentrum 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.
UITGAVE
De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van de HME-MO  
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