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Van de redactie
Druk, druk , druk…

Kent u dat gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten? Dat je een hele dag 
druk bent en aan het eind van die dag nog een halve lijst met belangrijke 
zaken over hebt? Dat gevoel was op de redactie de afgelopen weken duidelijk 
aanwezig. Iedereen was druk met van alles en nog wat. En dan was er ook nog 
een Newsflash die af moest. Hij komt dus wat later uit dan u normaal gewend 
bent.

Dat betekent wel dat er een heleboel te melden is. 
Een terugblik op de landelijke dag, alweer een half jaar geleden. Om uw ge-
heugen op te frissen kunt u de verslagen lezen van alles wat er georganiseerd 
werd. Zet ook alvast de datum voor het komende jaar in uw agenda: op 10 juni 
2017 is er de 20e editie van de HME-MO dag!
Ook regionaal waren er mogelijkheden om elkaar te ontmoeten tijdens het 
HME-café. In de regio Zuid leverde dat een gezellige avond op.
Kinderen en jongeren hebben hun eigen dag gehad. Bij de jongeren was 
het uitje dit jaar voor sommigen net iets te spannend… Verderop kunt u hun 
belevenissen lezen.

Als vereniging houden we de vinger aan de pols bij het OLVG, ons lande-
lijk expertisecentrum. Er vindt regelmatig overleg plaats met artsen en de 
afgelopen maand ook met de kinderafdeling. Alles om te zorgen voor een zo 
optimaal mogelijke behandeling van HME-MO patiënten. Wist u trouwens dat 
er inmiddels al 650 mensen met HME-MO in het OLVG behandeld worden? Het 
spreekuur op donderdag kan soms heel gezellig zijn: hé, jij ook hier?

Er zijn ook leden die een bijzonder steentje bijdragen aan de vereniging. In 
2014 liep een aantal mensen gesponsord de Nijmeegse Vierdaagse en dit 
jaar ging Wouter Eijkman met zijn maatje Koen van Cuijck per fiets driemaal 
de Mont Ventoux op. Eén van zijn doelen was meer bekendheid geven aan 
HME-MO. Dat is zeker gelukt, want in een uitzending van het tv-programma 
Kruispunt kwam zijn verhaal aan bod.  Bovendien leverde het een heel leuk 
bedrag op voor het onderzoeksfonds.

Nieuw in deze uitgave: een eerste bijdrage van een jeugdreporter! Yara 
Beurkens ging naar het OLVG en vroeg een anesthesist het hemd van het lijf. 
Verderop leest u wat ze wilde weten en welke antwoorden ze kreeg. We zijn 
benieuwd wie het stokje van Yara overneemt voor de volgende Kidsflash.

Aan het eind van het jaar is het ook weer de tijd om kritisch te kijken naar de 
zorgverzekering: kan het goedkoper, of beter aansluiten bij wat er nodig is? Er 
zijn tal van handige sites die kunnen helpen bij de keuze om al dan niet over te 
stappen naar een andere verzekering.

Tenslotte wensen wij u een fijne jaarwisseling en een gezond, mooi nieuw jaar!
De redactie
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Door Eva de Waal

Maandagochtend 7 november was het weer zover: het zoveel-
ste ritje richting Amsterdam Amstel stond om 10.10 uur ge-
pland. Normaal gesproken gaan we altijd met de auto naar het 
ziekenhuis, maar die werd die ochtend verwacht bij de garage. 
Op naar plan B. Dit betekende dat mijn moeder en ik per trein 
naar het OLVG moesten. 

Om half 8 ’s ochtends verscherpte de kou op het station in 
Wijchen zich met een ijzige wind. Met knalrode, koude vingers 
tikte ik op de kaartjesautomaat onze eindbestemming voor die 
dag in. Aangezien ik een studenten-ov heb, zou mijn moeder 
met 40 procent korting kunnen meereizen. Ook dit ging niet 
zoals we gepland hadden: er is één automaat op het station 
aanwezig waar je nog ouderwets kaartjes kunt kopen en die 
hield het die dag – net als onze auto – voor gezien. Bijna twin-
tig euro lichter stapten we de trein in.

Gelukkig ondervonden we geen tegenslagen onderweg naar 
het ziekenhuis. Op tijd arriveerden we in de wachtkamer. 
Redelijk moe zakte ik in de houten stoel. Twintig minuten na 
de afgesproken tijd – het liep uit omdat de patiënt voor mij 
zelf een kwartier te laat op zijn afspraak was – werd mijn naam 
omgeroepen. De MRI-scan van de bult op één van mijn ribben 
onder mijn borst kon van start gaan. Toch bleken ze het niet 
goed in beeld te krijgen, waardoor ze een infuus inbrachten. Zo 
bang als sommige kinderen voor de tandarts zijn, zo bang ben 
ik voor naalden. Ik beet op mijn lip, keek de andere kant op en 
hoopte dat het moment snel voorbij zou gaan. Gelukkig hielp 
het infuus en was de MRI-scan geslaagd. 
Na afloop maakte de warme knuffel van mijn moeder die mij in 

de wachtkamer opwachtte alles goed.
De tegenslagen van deze dag werden al snel vergeten toen ik 
later met mijn moeder in een nabij liggend cafeetje achter een 
kop dampende latte machiato en een tosti kaas over koetjes en 
kalfjes aan het praten was. Onze vaste prik na een ziekenhuisbe-
zoek. Mijn tentamens had ik gehaald, mijn zus had net met haar 
vriend een huis gekocht en ik had die avond een kijkavond voor 
een prachtige kamer in het centrum van Nijmegen. En raad 
eens wat: ik typ deze column vanuit die kamer. Er waren veel 
geïnteresseerden voor de kamer, maar de bewoners hadden mij 
gekozen.

Hoe erg de ziekte HME-MO kan tegenvallen, hoeveel tranen we 
er soms ook om moeten laten, houd altijd in je achterhoofd: na 
regen komt zonneschijn!

Na regen komt zonneschijn

Column Eva
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Nieuws van het bestuur

Financiën
Zoals elk jaar is er in oktober weer een verzoek om subsidie voor 
het komend jaar ingediend bij het FondsPGO. Inmiddels is ook 
de toezegging binnen. Voor 2017 krijgen we een subsidiebe-
drag van 23.400 euro. 
Uiteraard hebben de meeste mensen hun contributie voor 
2016 betaald. Mocht er een probleem zijn en lijkt het voor u 
financieel niet meer haalbaar om lid te worden, te zijn of te 
blijven, neem dan eerst even contact op met de penningmees-
ter voor u besluit uw lidmaatschap op te zeggen. Er is altijd een 
oplossing mogelijk!

Gift
Van dhr. H. v. Dongen ontvingen we een bedrag van 100 euro. 
Hier zijn we natuurlijk heel blij mee en we willen dhr. Van Don-
gen hiervoor hartelijk danken.

Actie Wouter Eijkman
Hopelijk hebt u allemaal in de uitzending van Kruispunt op 25 
september Wouter de Mont Ventoux op zien fietsen. Terugkij-
ken? Dat kan, er staat een link op onze website. De actie is op 
12 november afgerond met de overhandiging van een cheque 
van € 3800,- aan het bestuur t.b.v. het HME-MO Onderzoeks-
fonds. Elders in deze Newsflash leest u er meer over.

Expertisecentrum OLVG
Op 17 november is er een overleg geweest met de kinder(ver-
pleeg)afdeling van het OLVG. Aan de vereniging waren door 
diverse leden een aantal aandachtspunten doorgegeven die 
daar besproken zijn. Bij een opname is een goede communica-
tie tussen kinderen en ouders enerzijds en verpleging en artsen 
anderzijds noodzakelijk. 
Omdat men ook op de kinderafdeling niet altijd tevreden was 
over het verloop hiervan is gestart met ‘Family Integrated Care’: 
als arts doe je geen visite meer apart, maar met patiënt en 
ouders en verpleegkundige. De verpleegkundige introduceert 
de patiënt, het kind of de ouder neemt dan het gesprek over 
door te vertellen hoe het nu gaat, en dan pas komt de arts aan 
het woord. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de 
afspraken. Zo wordt de betrokkenheid vergroot en is iedereen 
op de hoogte van de gemaakte afspraken.
Een ander punt van zorg is dat gemaakte afspraken (bijvoor-
beeld over pijnbestrijding) tijdens een pre-operatief onderzoek 
(PPO) niet altijd goed genoteerd of doorgevoerd lijken te 
worden. Een verklaring daarvoor kan zijn dat de anesthesist die 
een patiënt op de poli ziet een andere kan zijn dan degene die 
hij/zij op de operatiekamer ziet. En soms gaat een anesthesist 
toch uit van zijn/haar eigen inzichten, in plaats van naar de 
gemaakte afspraken te kijken. Hierover gaan de orthopeden in 
gesprek met de kinderanesthesisten. Zodra dat gesprek heeft 
plaatsgevonden zullen we op de hoogte gebracht worden van 
het resultaat ervan.

Verplaatsing klinische functie OLVG
Degenen die de afgelopen maand geopereerd zijn hebben 
waarschijnlijk al gehoord dat het OLVG de afdeling Orthope-
die per 5 december jl. heeft verplaatst van locatie Oost naar 
locatie West. Alle orthopedie bedden en operaties zijn hierdoor 
geconcentreerd op locatie West. Dat zou betekenen dat ook de 
operaties voor volwassenen met HME-MO voortaan op die loca-
tie plaats gaan vinden. Als vereniging zijn we hier niet blij mee. 
De orthopedie voor kinderen blijft in ieder geval wel op locatie 
Oost op de kinderafdeling. Het lijkt ons daarom logisch om het 
expertisecentrum niet over 2 locaties te verspreiden en ook de 
volwassenen in Oost te blijven opereren. 
Er gaat de komende tijd veel aandacht gegeven worden aan de 
transitie van kinderen die 18 jaar worden en van de kinderafde-
ling zullen moeten verhuizen naar de volwassen afdeling. Dat 
zou dan ook meteen een verhuizing van locatie zijn. Dat lijkt 

Samenstelling bestuur
Onze penningmeester Wim van Dijke heeft door ziekte helaas zijn functie per direct neer moeten leggen. We willen hem dan ook 
vanaf deze plek van harte beterschap en veel kracht wensen om te werken aan zijn herstel.
Ook onze 2e penningmeester David Huijbregts heeft aangegeven niet in staat te zijn om zijn taak naar behoren te vervullen. Dus 
moest er op zeer korte termijn gezocht worden naar een nieuwe penningmeester. Deze hebben we gelukkig gevonden in Artur 
Widera, tot nu toe kerngroeplid. We zijn heel blij dat hij deze taak op zich wil nemen. Wij zullen tijdens de ALV van april 2017 voor-
stellen om hem formeel als penningmeester te benoemen. 
David Huijbregts blijft aan als algemeen bestuurslid en dat geldt ook voor Wim van Dijke.

HME-MO dag toch in de Mytylschool

In zijn toespraak op de HME-MO dag heeft Jan de Lange even ge-
noemd dat ons door de Mytylschool meegedeeld was dat we in 2017 
niet meer van hun locatie gebruik zouden kunnen maken. Velen van 
u hebben hierop gereageerd en aangegeven dat ze dat heel jammer 
zouden vinden. De locatie heeft alles wat we nodig hebben voor zo’n 
dag: het is centraal gelegen, goed toegankelijk, parkeerplaats voor de 
deur en er zijn voldoende ruimtes voor al onze activiteiten. 
Na een uitgebreide correspondentie met de Mytylschool lijkt het er nu 
toch op dat we volgend jaar er gewoon weer kunnen zijn. Er is echter 
nog wel één drempel en dat zijn de kosten. In een nieuw voorstel van 
de Mytylschool worden de prijzen wel erg drastisch verhoogd. Hierover 
zijn we nog intern en met de Mytylschool in gesprek. Het moet immers 
ook financieel haalbaar zijn.
Onze 20e landelijke HME-MO dag is gepland op zaterdag 10 juni 
2017. Noteert u deze dag alvast in uw agenda.



4

Nieuws van het bestuur
ons een slechte zaak.
Bovendien worden veel operaties niet alleen door de orthope-
disch chirurgen gedaan, maar in combinatie met een chirurg 
van een andere specialisatie.  
Ook de orthopedisch chirurgen die betrokken zijn bij HME-MO 
zijn niet blij met de verplaatsing van volwassen HME-MO-pa-
tiënten naar West. Als bestuur van de HME-MO Vereniging 
hebben wij op 28 november jl. een brief verzonden aan de 
voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Van der Schoot, met 
onze bezwaren. Vorig jaar hadden wij met hem een gesprek en 
toen leek ook hij voorstander van het houden van alle patiënten 
met HME-MO op de locatie Oost. Daarom waren we verrast dat 
er toch een verplaatsing naar West gerealiseerd werd. Snel na 
de ontvangst van onze brief reageerde de heer Van der Schoot 
dat hij het nog een keer wil bespreken met betrokkenen. Wij 
zijn erg benieuwd wat het gaat worden. 

Samenwerkingsverband  
pijnpatiënten naar 1 stem
Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) 
zet zich in voor betere pijnzorg voor mensen met chronische 
pijn. Dat gebeurt op verschillende manieren. Onder andere 
door het ontwikkelen van ondersteunende producten en dien-
sten, zoals de online cursus ‘Omgaan met Pijn’, een ‘Infokaart’ om 
terugval te voorkomen en een ‘Pijntoolkit’ met praktische hand-
vatten. Ook de moeite waard is de app ‘Aandacht is de sleutel’.

Folders bijgevoegd
De Pijntoolkit hebt u bij een vorige uitgave al ontvangen. 
Deze keer willen we u wijzen op de Infokaart (die u bij deze 
Newsflash aantreft) en de online cursus ‘Omgaan met pijn’ (ook 
hiervan een folder).

Infokaart
Het Samenwerkingsverband deed eind 2014/begin 2015 
onderzoek naar de ervaringen rondom de totale pijnzorg en 
aandacht voor chronische pijnbehandeling en/of -beleving van 
pijnpatiënten. De belangrijkste uitkomst was: matige tevre-
denheid met de behandeling van chronische pijn. Een andere 
belangrijke conclusie was dat patiënten hun therapie- en 
medicatietrouw kunnen verbeteren. Literatuuronderzoek en in-
ventarisatie van al wat er is op dit gebied, leidde tot een mooie 
bundeling van informatie. Deze is beschikbaar via de website 
en middels een infokaart. Hierop staan tips en suggesties om 
bv. oefeningen beter vol te houden en beter te denken aan het 
innemen van medicijnen. 

Online cursus ‘Omgaan met pijn’
In het voorjaar van 2016 is de online cursus Omgaan met pijn 
gelanceerd. Het is een gezamenlijk product van Spierziekten 
Nederland en het SWP. De cursus is een mix van theorie en veel 
praktische tips. Het helpt de patiënt zelf de regie te houden 
over zijn (chronische) pijn en bevat veel input van ervarings-
deskundigen en pijnbehandelaars. De cursus Omgaan met pijn 
staat op de website http://www.pijnpatientennaar1stem.nl/ en 
op spieracademie.nl. Deelnemers betalen een kleine tegemoet-
koming in de kosten van 95 eurocent. Subsidie van het Fonds 
Nuts Ohra en het Revalidatiefonds maakten dit project mogelijk.

Voorlichting studenten  
Geneeskunde
Op 29 november jl. waren Anja Posthuma en Jan de Lange 
samen met nog een aantal patiëntenverenigingen aanwe-
zig op de voorlichtingsbijeenkomst aan 2e jaars studenten 
Geneeskunde van de VU in Amsterdam. Dit is een regelmatig 
terugkerende activiteit. De doelstelling van deze voorlichting is 
dat deze studenten zich verdiepen in chronisch patiënten. Zij 
stelden vragen zoals: Waar lopen wij tegenaan? Wat zijn onze 
wensen ter verbetering van de zorg? Wat kunnen artsen daar 
aan doen? De studenten waren zeer geïnteresseerd in onze 
zeldzame aandoening HME-MO.  Zij zullen voor hun studie een 
opdracht moeten schrijven voor een verbeterplan.

Het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland wenst u 
prettige feestdagen en een zo gezond mogelijk nieuw jaar.

Marion Post, Anja Posthuma, Artur Widera, Jan de Lange, Wim 
van Dijke en David Huijbregts

Onze 20e landelijke HME-MO dag is gepland op 
zaterdag 10 juni 2017.

Noteert u deze dag alvast in uw agenda!
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Actie Wouter Eijkman

Het begin
Wouter Eijkman is een fietsfanaat. Hij heeft 
weliswaar HME-MO, maar dat belet hem 
niet om jaarlijks vele kilometers op de 
teller te zetten. Hij is enthousiast lid van 
de wielerclub ‘Maximus Stampers’, maar 
vindt het ook leuk om zijn fietshobby in 
te zetten voor een goed doel. Zo heeft 
hij in 2015 deelgenomen aan de Alpe 
d’Huzes. In datzelfde jaar kwam het idee 
naar boven om iets te doen om meer 
bekendheid te geven aan HME-MO. Al 
snel werd dit gecombineerd met de al 
langer aanwezige wens om de Mont 
Ventoux te bedwingen en zo ontstond 
de actie ‘Route Cinglé du Ventoux voor 
HME-MO’. 

De actie
Er werd op Facebook pagina 
geopend waarop Wouter zijn actie 
uitgebreid gepromoot heeft. Men-
sen konden hem en zijn fietsmaatje 
Koen van Cuijck sponsoren voor het 
beklimmen van de kale berg. Hun plan 
was om de berg in ieder geval drie keer te 
bedwingen. 
Daarnaast organiseerde hij een spinning 
marathon en plaatste op diverse plekken 
collectebussen voor het goede doel. Op 
de Facebookpagina vertelde hij regel-
matig over de voortgang van de training 
en andere wetenswaardigheden. Het 
uiteindelijke doel van de actie is voor Wouter: veel 
meer bekendheid voor HME-MO 
zodat er veel meer geld komt voor 
onderzoek en wie weet ooit in de 
toekomst een medicijn tegen de 
aandoening.

Trainingstochtje
Als aanloop naar de tocht in Frankrijk 
hebben Wouter en Koen met nog 18 
fietsmaten op 4 juni een tocht gereden 
die begon bij het OLVG in Amsterdam (het 
expertisecentrum voor HME-MO) waar 
veel klinisch onderzoek wordt gedaan en 
het merendeel van de HME-MO patiën-
ten in behandeling zijn. Het eindpunt 
was de afdeling Pathologie van het 

LUMC in Leiden (daar wordt onderzoek op celniveau gedaan 
naar de aandoening). De route liep ook langs 

Utrecht waar op dat moment de 
landelijke dag van de HME-MO 
Vereniging plaatsvond. Tijdens 
deze dag heeft Wouter verteld 
over zijn motivatie om met deze 
actie te beginnen en iedereen 
opgeroepen er bekendheid aan te 
geven.

Landelijke aandacht
Op het punt van aandacht voor 
de aandoening is Wouter geslaagd 
in zijn opzet: het tv programma 
Kruispunt heeft opnames gemaakt 
van hun tocht de Mont Ventoux 
op. De uitzending op 25 september 
resulteerde in een flinke toename van 
het aantal bezoekers van onze web-
site. Voor wie het programma gemist 
heeft, op de website www.hme-mo.nl 

is een link te vinden en kunt u de 
uitzending alsnog bekijken.
In het programma is te zien dat 
het niet meevalt om naar boven te 
fietsen. De afstand (ruim 20 kilome-
ter) lijkt uiterst overzichtelijk, maar 
de helling maakt de tocht een ech-
te uitdaging. Ook de temperatuur 
en de enorme hoeveelheid vliegen 
onderweg maken het niet makke-
lijk. Voor Wouter zelf is het behalen 
van de top een bevestiging en 

een illustratie van hoe hij in het leven 
staat: er is misschien een aantal dingen 
die je niet kunt, maar er zijn ook een 
heleboel dingen die je wel kunt. En 
je leven wordt een stuk prettiger 
wanneer je daar meer naar kijkt.
Ook in financieel opzicht is zijn ac-
tie een succes geworden. Er is een 
bedrag van maar liefst 3800,- euro 

ingezameld voor het Onderzoeksfonds HME-
MO. Als vereniging zijn wij heel blij 

met de inzet van Wouter, Koen en 
vele anderen en ontzettend trots 
op het geweldige resultaat dat ze 
behaald hebben!

Fietsactie Mont Ventoux een groot succes!
Op 28 juli beklommen Wouter Eijkman en zijn fietsmaatje Koen van Cuijck tot driemaal toe de Mont Ventoux in Frankrijk. Deze actie leverde 
een mooi bedrag op en op 12 november overhandigden Wouter en Coen een prachtige cheque aan het bestuur. De opbrengst is bestemd 
voor onderzoek naar HME-MO.



Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

Er zijn verschillende aanvullende zorgverzekeringen 
waarbij u een vergoeding kunt krijgen voor het lid-
maatschap van een patiëntenvereniging. Een overzicht 
vindt u onder andere op de volgende sites:

www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/
lidmaatschappatientenvereniging.aspx
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergoe-
dingen/lidmaatchap-patientenvereniging
www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/lidmaatschap-pa-
tientvereniging
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Vraagbaak

1. Mijn zoontje heeft HME-MO en ik loop tegenwoordig regel-
matig aan tegen problemen waardoor hij niet goed mee kan 
op school en thuis. Daarom wil ik voor hem een PGB aanvragen. 
Hoe gaat dat in z’n werk?
Voor uw zoontje een PGB (Persoon Gebonden Budget) aanvragen 
is niet zo eenvoudig. U zult eerst moeten bepalen waarvoor u een 
PGB nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn om meer begeleiding 
voor uw zoontje of een hulpmiddel wat nodig is voor uw zoontje. 
U kunt zich hiervoor melden bij het Wmo-loket van uw gemeente. 
U geeft bij dit loket aan wat het probleem van uw zoontje is. In 
de meeste gevallen volgt er daarna een onderzoeksgesprek (= 
keukentafelgesprek). Daarin wordt het probleem geanalyseerd en 
wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden. Wanneer hiervoor een 
maatwerkvoorziening wordt afgesproken dan heeft u de keuze om 
deze voorziening als ZIN (Zorg In Natura) te krijgen of als PGB. Bij 
een Zorg in natura krijgt u de begeleiding of het hulpmiddel van 
een zorgverlener waarmee uw gemeente een contract heeft. Maar 
bij de keuze voor een PGB krijgt u een budget om zelf een zorgver-
lener te kiezen. Daarmee sluit u een zorgovereenkomst, die nadat 
uw gemeente deze heeft goedgekeurd, wordt doorgestuurd naar de 
SVB (Sociale Verzekerings Bank). U krijgt dit budget dus niet zelf in 
handen. u krijgt hiervoor het zgn. trekkingsrecht. De facturen gaan 
naar de SVB en zij zorgen ervoor dat de zorgverlener betaald wordt. 
Let op: in beide gevallen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. 
De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen 
en van het beleid van uw gemeente. U ziet dat uw wens voor een 
PGB  niet zo simpel te realiseren valt. Succes gewenst.

2. Inmiddels ben ik 34 jaar en heb helaas HME-MO. Nu ga ik nog 
wel regelmatig naar de orthopedisch chirurg. Daar worden om 
de 2-3 jaar scans gemaakt. Ik realiseer me heel goed dat ik zo’n 
5% kans heb dat een exostose kwaadaardig wordt. Wel vraag ik 
me af hoe ik in de tussenliggende tijd zelf kan merken dat een 
exostose kwaadaardig dreigt te worden?
Goed dat u nog regelmatig een orthopedisch chirurg bezoekt. 
Inderdaad is het risico dat een exostose (osteochondroom) kwaad-
aardig (chondrosarcoom) wordt zo’n 5%. Tegenwoordig wordt er in 
gespecialiseerde ziekenhuizen, zoals het OLVG, eens in de  2-3 jaar 
een full-body MRI gemaakt. Deze overzichts-MRI moet beoordeeld 
worden door een gespecialiseerde radioloog. Hierbij kunnen plek-
ken die een risico zijn en verdacht worden op een chondrosarcoom 
in kaart gebracht  en onderzocht worden. Gelukkig groeien de 
kwaadaardige tumoren langzaam en is de kans dat de kwaadaar-
digheid gevaar veroorzaakt niet zo snel aanwezig. 
In de tussentijd kunt u zelf alert zijn op bepaalde signalen. Wanneer 
een voor u bekende osteochondroom groter wordt of wanneer een 
osteochondroom die eerder geen pijn deed wel pijn gaat doen en 
dit niet over gaat, is dit voor u een reden om een afspraak te maken 
met uw orthopedisch chirurg voor verder onderzoek.

3. Ik ben iemand met HME-MO. Nu heb ik eigenlijk al jaren pro-
blemen met pijn op de plek onder mijn knie aan de buitenkant 
van mijn been. Dat kan soms erg veel pijn doen en een doof 
gevoel geven. Ik ben er al eens voor bij mijn orthopeed ge-
weest. Daar is een foto gemaakt en de orthopeed vertelde mij 
dat er een exostose zat op het kopje van mijn kuitbeen, maar 
dat kon niet echt veel kwaad. Toch ben ik er niet gerust op. Wat 
kan ik het beste doen?
Helaas is de plek waar u een exostose (osteochondroom) heeft een 
bekende plek voor mensen met HME-MO. Het betreft inderdaad het 
kopje van het kuitbeen (fibula). Het vervelende is dat er aan de bui-
tenkant van dit kopje een belangrijke zenuw, de nervus peroneus, 
loopt. Het gevaar is dat die zenuw op die plek beschadigd raakt 
door de groei van een osteochondroom. Dat geeft pijn en soms ook 
uitval. Die uitval kan zich uiten in een klapvoet, dat gaat gepaard 
met het niet meer kunnen heffen van de voet. Daarom kan het 
raadzaam zijn om een operatie te ondergaan. Tijdens deze operatie 
wordt op een zeer zorgvuldige wijze de zenuw bloot gelegd en zo 
geplaatst dat er ruimte genoeg is om de osteochondroom te ver-
wijderen. In het expertisecentrum voor HME-MO, het OLVG, wordt 
deze operatie door de orthopedisch chirurg samen met de plastisch 
chirurg uitgevoerd. Tijdens deze operatie wordt het volledige kopje 
van het kuitbeen verwijderd. Dat blijkt geen enkel probleem op te le-
veren. Iemand kan prima zonder een kopje van het kuitbeen. Bij elke 
operatie zijn er risico’s en bij deze operatie is er een zeer kleine kans 
dat er door een complicatie een beschadiging ontstaat aan die 
belangrijke zenuw. Vaak is dit gelukkig van tijdelijke aard. Blijvende 
schade is een zeldzaamheid. 

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 
algemene zin beantwoord. Voor specifieke persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw behandelend arts, 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 mannen met HME-MO binnen 
het AMC verloopt voorspoedig. De 
onderzoekers zijn druk bezig met 
de verwerking van de data. Dat 

betekent dat er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen 
zijn te melden. Zodra er meer informatie bekend is, komen wij 
er in een volgende Newsflash op terug.

Nienke Rorije, arts-onderzoeker AMC

LUMC-onderzoek op afdeling 
Pathologie
Voor wat betreft het wetenschappe-
lijk onderzoek: Prof. dr. Judith Bovée 
was in juni uitgenodigd in Florida 
om een verhaal te houden op het 
wetenschappelijk congres van de 

Amerikaanse HME-MO vereniging. Het was goed om te zien dat 
het onderzoek op het gebied van HME-MO volop in beweging 
is. Het onderzoek dat haar groep doet in het LUMC richt zich 
met name op de chondrosarcomen (kwaadaardige ontwikke-
ling van exostosen/osteochondromen). Op de afdeling Patholo-
gie van het LUMC is onder andere aangetoond dat de nieuwste 
vormen van kankertherapie, namelijk de immunotherapie, 
mogelijk toegepast zouden kunnen worden bij chondrosar-
comen, maar dan alleen in een zeer selecte subgroep van de 
gedifferentieerde chondrosarcomen.
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.
Zoals in de vorige Newsflash al gemeld, kunnen mensen niet 
meer mee doen met dit onderzoek.
De gemeten data worden nu geanalyseerd.
Ook is men op dit moment druk bezig met het achterhalen 
van de DNA-analyses (indien bekend) van zowel de mensen 
die mee hebben gedaan als van een andere, eerdere populatie 
mensen waar men ook onderzoek naar heeft gedaan. Dat is een 
hele klus en valt wat tegen voor wat betreft het werk hieraan.
Ramzi Khalil, promovendus LUMC, Afdeling Pathologie

Universiteit Maastricht 
vakgroep Revalidatiegenees-
kunde
Momenteel worden er gesprek-
ken gevoerd tussen prof. dr. Rob 
Smeets en nog een aantal men-
sen van zijn vakgroep uit Maas-
tricht met dr. John Ham van het OLVG. Hierbij wordt gekeken 
in hoeverre het onderzoek uit 2005 (HME-MO en de gevolgen 
hiervan in Nederland, Ham/de Lange) als basis nog meer data 
heeft opgeleverd die alsnog verwerkt kunnen worden. 
Dit sluit aan bij de wens van leden die deze onderzoeksvraag 
hebben ingediend.
Prof. dr. Rob Smeets Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UMC 
Maastricht en verbonden als revalidatiearts bij Revalidatiecentrum 
Blixembosch Eindhoven en onderdeel van de Libra-groep.  Lid van 
onze Medisch Advies Raad

Universiteit Antwerpen Afde-
ling Medische Genetica
In Antwerpen wordt door prof. dr. 
Wim Wuyts samengewerkt met 
de onderzoekers uit het OLVG. 
Dat betreft het onderzoek naar de 
relatie tussen de mutatie in het 
DNA met de uiterlijke kenmerken van HME-MO (genotype met 
fenotype).
Dit project samen met o.a. het OLVG loopt zoals gepland en op 
dit ogenblik is reeds een groot deel van de  HME-MO patiënten 
in het OLVG genetisch nagekeken. We zijn op dit ogenblik alle 
data aan het analyseren.
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 stu-
dies zijn in volle gang, een aantal 
zijn in de afrondende fase en een 
aantal wetenschappelijke artike-
len zijn ingestuurd of geplaatst in 
internationale tijdschriften. 
 
Lopende wetenschappelijke 
onderzoeken
Genotype-fenotype studie (mutatie DNA en verschijnselen)
Dit onderzoek loopt in het kader van het internationale Tran-
scan project dat samen met o.a. Antwerpen wordt uitgevoerd. 
Doel van dit onderzoek is inzicht geven in het vóórkomen van 

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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DNA veranderingen bij HME-MO patiënten. Daarnaast worden 
de DNA veranderingen vergeleken met uiterlijke kenmerken. 
Op deze wijze proberen de onderzoekers 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 wordt gekeken 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 osteochondro-
men. Een en ander zal zijn weerslag vinden in diverse publica-
ties. 

Oproep:
Reeds 441 mensen doen aan dit onderzoek naar genotype-fe-
notype en iedereen is nog steeds welkom om deel te nemen. 
Voor iedereen die interesse heeft of meer informatie zoekt, is 
arts-onderzoeker Mark Flipsen bereikbaar via e-mail: m.flipsen@
olvg.nl.
 
Nieuwe wetenschappelijke publicaties
In de vorige Newsflash werd het al aangekondigd dat het vol-
gende artikel was ingediend. Dat is inmiddels geplaatst: 
- Correction of ankle valgus by hemiepiphysiodesis using the 

tension band principle in patients with multiple hereditary 
exostosis. van Oosterbos M1, van der Zwan AL1, van der 
Woude HJ2, Ham SJ3. J Child Orthop. 2016 Jun;10(3):267-73. 
doi: 10.1007/s11832-016-0742-8. Epub 2016 May 27.

Een samenvatting (abstract) stond al in de vorige Newsflash 
maar herhalen we hieronder:
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.
Een ander artikel wat is verschenen:
- Multiple Osteochondromas (MO) in the forearm: a 12-year 

single-centre experience. Ham J, Flipsen M, Koolen MKE, van 
der Zwan AR, Mader K. Strategies Trauma Limb Reconstr. 
2016 Nov;11(3):169-175. Epub 2016 Oct 13.

Presentaties
Op het SICOT Orthopaedic World Congress in Rome zijn in sep-
tember de resultaten gepresenteerd van drie studies. Chantal 
Welsink heeft een presentatie gegeven over de resultaten van 
operatieve verwijdering van het kuitbeenkopje. Daarnaast zijn 
door Mark Flipsen twee presentaties gegeven over de behan-
deling van osteochondromen aan de onderarm: een overzicht 
van de huidige wetenschappelijke literatuur en resultaten van 
onderarmoperaties met een externe elleboog fixateur. Er werd 
enthousiast gereageerd op de voordrachten met interessante 
reacties uit het publiek.
 
Daarnaast zijn in oktober twee presentaties gegeven over de 
resultaten van onderarmoperaties op het DKOU congres in 
Berlijn. Deze gingen over de resultaten van operaties waarbij 
osteochondromen werden weggehaald, maar ook over opera-
ties met correctie van de stand van de onderarm. Er wordt op 
dit moment gewerkt aan de wetenschappelijke publicaties van 
de verschillende gepresenteerde studies.

Mark Flipsen, arts-onderzoeker en de orthopedisch chirurgen, drs. 
Arnard van der Zwan en dr. John Ham, OLVG Amsterdam, Landelijk 
Expertisecentrum voor HME-MO. John Ham is tevens voorzitter van 
onze Medisch Advies Raad.

Onderzoeksvragen
Als reactie op voorgaande oproep voor wensen voor weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van HME-MO zijn er tot 
nu toe drie wensen ingebracht door leden van onze vereniging. 

1. Op welke wijze beïnvloedt de verstoorde aanmaak van hepa-
ransulfaat  de groeisnelheid bij kinderen. 

2+3. Door twee mensen werd gevraagd om te kijken naar 
specifieke problemen van mensen met HME-MO bij het ouder 
worden.

Onderzoeksvraag 1 is onderdeel van onderzoeksrubriek 2. 
Basaal onderzoek.
Deze vraag zal binnenkort besproken worden in onze Medisch 
Advies Raad.

Onderzoeksvraag 2+3  is onderdeel van onderzoeksrubriek 5. 
Gevolgen.
Deze vragen hebben inmiddels al aandacht gekregen. Zoals 
hierboven genoemd zijn er al gesprekken gevoerd over dit 
onderwerp tussen de onderzoekers van de Revalidatiegenees-
kunde van het UMC Maastricht en onderzoekers van het OLVG 
Amsterdam.

Maar er kunnen zeker nog vragen ingediend worden.

?

?

?
?
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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 inderdaad ook klopt. 
Vanuit deze grondslag voor wetenschappelijk onderzoek willen we graag uw mening horen. Daarom nodigen wij u uit 
om de vragen 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 categorie van HME-MO dit betreft.
Ook wanneer uw vraag niet valt binnen één van de genoemde categorieën, stel hem dan gerust..

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 rechtstreeks 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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HME-MO en sociale media

Drie goede vragen
Als je naar de arts of verpleegkundig specialist gaat voor on-
derzoek of behandeling, dan heb je meerdere mogelijkheden 
waaruit je kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek 
het beste bij jou of je kind past, hangt van een aantal zaken af. 
Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, van leefstijl en 
omstandigheden, van je beroep en je wensen. Het is belangrijk 
om samen met jouw arts deze zaken op een rijtje te zetten. 
Dit kun je doen door de http://3goedevragen.nl/ te stellen die 
zijn geformuleerd vanuit de campagne van Patiëntenfederatie 
Nederland en de Federatie Medisch Specialisten.

Deze vragen zijn:
1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
3. Wat betekent dat in mijn situatie?

De ‘3 goede vragen’ kunnen helpen goede informatie te krijgen.

Broodje aap? Of niet?
Het internet is een onuitputtelijke bron voor allerlei informatie. 
Van lekkere gerechten tot de prachtigste foto’s van verre werel-
den in fantastische interstellaire nevels. En natuurlijk ook voor 
informatie over HME-MO. 
Een belangrijk punt wat we wel eens vergeten is hoe betrouw-
baar de informatie is, die we op internet kunnen vinden. Een 
gerecht dat niet lukt is niet zo erg. Verkeerde informatie over 
een medische aandoening zoals HME-MO kan wel vervelende 
consequenties hebben.

Welke bron?
Wat is echt en wat is ronduit onzin op Internet? Lang niet altijd 
is dat verschil heel duidelijk. Kijk eerst eens naar de bron. Sociale 
media zijn geen bron. Hooguit meningen, maar zelden zijn 
deze gechecked op waarheid. Wees altijd kritisch over bewerin-
gen die je daar aantreft. Eén persoon die iets meldt (n=1) is te 
weinig om daaraan conclusies te verbinden. Maar zelfs als daar 
meerdere personen op reageren met “dat heb ik ook” zegt nog 
steeds heel weinig. Vaak zijn allerlei beweringen volledig onge-
relateerd aan elkaar, ook al lijkt er mogelijk op het eerste gezicht 
wel een verband. Een mooi voorbeeld over correlaties die toch 
eigenlijk niets met elkaar te maken hebben is te vinden op de 
site Spurious Correlations (http://www.tylervigen.com/spu-
rious-correlations). Daar is bijvoorbeeld te zien dat er een hele 
goede correlatie is tussen het aantal mensen die overlijden na 
uit een rolstoel te zijn gevallen en het aantal advocaten in West 
Virginia. Twee zaken die helemaal niets met elkaar te maken 
hebben, maar toch een relatie lijken te hebben.

Dit gebeurt ook vaak bij allerlei onderzoeken, die slecht wor-
den opgezet. Er worden verbanden gevonden, die niets met 
elkaar te maken hebben, maar door onvoldoende kennis van 
de personen die het interpreteren toch tot waarheid worden 
verheven.

Hoe dan om te gaan met informatie op internet? 
Stel jezelf enkele vragen: Wat wordt er beweerd? Door wie? 
Zit hier een redactie achter? Wetenschappers? Wat is de 
achtergrond van de schrijver? Heeft hij/zij zichzelf de kennis 
bijgebracht (wat niet meteen verkeerd hoeft te zijn, maar wees 
er wel voorzichtig mee) of heeft hij een speciale opleiding of 
ervaring in het betreffende vakgebied? Staat er een datum 
bij? Veel broodje-aap-verhalen komen om de paar maanden 
/ jaren weer terug, vooral op de sociale media, omdat het niet 
duidelijk is dat sommige verhalen al tientallen jaren oud zijn. Is 
de betreffende informatie ook nog op andere gerenommeerde 
sites terug te vinden?

Onderaan dit artikel zijn enkele sites opgenomen, welke het 
bestuur van de vereniging als betrouwbaar ziet. Probeer daar 
informatie te controleren.

Conclusie
Het internet is een mooi medium, maar net als in de normale 
wereld, moeten we altijd voorzichtig zijn met informatie die we 
daar aantreffen. Wees kritisch is het devies. Dan kunnen we er 
veel gemak van hebben en veel over de aandoening HME-MO 
leren.

www.hme-mo.nl
https://www.olvg.nl/afdelingen/orthopedie/medische_in-
formatie/hereditaire_multiple_exostosen_multiple_oste-
ochondromen_hme_mo
http://www.mheresearchfoundation.org/

David Huijbergts

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



Wat is ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite 
voor de Nederlandse gezondheidszorg waar 
mensen hun ervaringen met de zorg delen 
met elkaar. De website biedt u informatie om 
te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het 
beste past. ZorgkaartNederland is een website 
van Patiëntenfederatie Nederland.

Waarom ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de 
zorg. De waarderingen van patiënten laten zien 
hoe mensen zorg ervaren. ZorgkaartNederland 
biedt daarnaast ook andere informatie over de 
kwaliteit van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld in 
onze vergelijkingshulpen. 
Die kunt u gebruiken om te kijken welk zieken-

huis voor uw aandoening het beste voldoet aan uw wensen.

Voor zorgaanbieders is ZorgkaartNederland een instrument 
waarmee ze zien wat volgens patiënten goed gaat en wat beter 
kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben van Zorgkaart-
Nederland, kunnen o.a. in een dashboard de waarderingen 
monitoren en zien welke trends er zijn.
  
Voor Patiëntenfederatie Nederland is ZorgkaartNederland een 
manier om patiënten een stem en daarmee ook invloed te 
geven. Want in de zorg gaat het om u, of u nou vaak of af en toe 
bij een dokter komt.
Help mee en schrijf ook een waardering over uw zorgaanbieders.

Ga naar: https://www.zorgkaartnederland.nl/

Meldt uw ervaringen op Zorgkaart Nederland
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Kiezen zorgverzekering
Wel of niet een nieuwe zorgverzekering??
Het jaar loopt weer langzaam ten einde. Dit betekent dat we onze zorgverzekering weer mogen wijzigen of overstappen naar een 
nieuwe verzekeraar. Een nieuwe zorgverzekering afsluiten is op zich niet moeilijk. De juiste keuzes maken om tot de meest ge-
schikte verzekering te komen is helaas wat lastiger. Waar moet je allemaal rekening mee houden als je een nieuwe zorgverzekering 
kiest? Dat lees je in dit artikel. 

Kiezen?
Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Onlangs 
kwam in het nieuws dat je als consument maar liefst 1.300 
opties hebt bij het kiezen van je zorgpolis. Dat maakt het niet 
bepaald overzichtelijk. Goed dus om te weten wat belangrijk is 
om op te letten als je de verschillende verzekeringen gaat ver-
gelijken. Hieronder hebben we daarom enkele aandachtspun-
ten voor je op een rijtje gezet die kunnen helpen bij het maken 
van een gedegen keuze. 
Ook wanneer je tevreden bent over je huidige zorgverzekeraar 
doe je er goed aan om alle voorwaarden nog even te bekijken. 
Verzekeraars willen namelijk nog wel eens hun prijzen en polis-
voorwaarden wijzigen in het nieuwe jaar. 

De basisverzekering 
De zorg in het basispakket van de verzekering is voor iedereen 
gelijk. De overheid bepaalt dat. Wat er in dit pakket zit, wijzigt 
wel ieder jaar. Het kan dus zijn dat voor zorg die eerst vanuit 
de basisverzekering werd vergoed, nu geen vergoeding meer 
gegeven wordt. Kijk dit dus goed na en kies eventueel voor een 
aanvullende dekking voor de zorg die je wel nodig hebt maar 
waarvoor geen basisdekking is. 

Aanvullende dekkingen 
Naast de zorg in het basispakket kun je je via aanvullende dek-
kingen ook verzekeren voor extra zorg. Veel gekozen aanvullen-
de dekkingen zijn bijvoorbeeld extra tandartszorg, fysiotherapie 
en alternatieve geneeswijzen. Hier hangt uiteraard een prijs-
kaartje aan. Het is daarom slim om goed in te schatten welke 
zorg je in 2017 denkt nodig te hebben. In sommige gevallen zal 

het goedkoper zijn om de extra zorgkosten zelf te bekostigen in 
plaats van hier extra premie voor te betalen. 

Vergelijking maken 
Als je een goed beeld hebt van de zorgbehoefte kun je een 
vergelijking maken tussen de verschillende verzekeraars. Er zijn 
meerdere websites waar je ze langs de meetlat kunt leggen. 
Het is verleidelijk om voor de goedkoopste te gaan, maar houd 
hierbij ook rekening met de randvoorwaarden. Denk bijvoor-
beeld aan hoe de verzekeraars worden beoordeeld op service 
en of er sprake is van vrijheid in ziekenhuiskeuze. 

Eigen risico verhogen 
Als je weinig medische zorg denkt nodig te hebben in het nieu-
we jaar, kun je er voor kiezen om het eigen risico te verhogen. 
Je betaalt dan maandelijks minder premie. Wanneer je echter 
onverwachts meer zorg nodig hebt, zul je hier een hogere 
eigen bijdrage voor moeten betalen. Het minimale eigen risico 
wordt de overheid vastgesteld en zal in 2017 uitkomen op 385 
euro. 

Collectieve verzekeringen 
Dan zijn er ook nog de zogenaamde collectieve zorgverzeke-
ringen, waarbij zorgverzekeraars korting geven aan groepen 
die als geheel een verzekering afsluiten. Vaak gaat dit via 
werkgevers, maar ook via ledenverenigingen zoals bijvoorbeeld 
vakbonden. Daarnaast kun je ook via diverse websites een 
collectieve verzekering aangaan. 

www.gezondheidsplein.nl
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Yara op pad

Hoeveel mensen brengt u ongeveer onder narcose per 
dag?
Dat wisselt nogal, meestal zijn het 10 mensen. Maar soms zijn 
het er ook maar 2 of 4. Het ligt eraan welke operatie het is en 
hoe lang de operatie gaat duren. Want een grote operatie duurt 
veel langer dus dan kun je minder mensen inplannen op een 
dag.

Hoelang doet u dit werk al?
Ik doe dit werk al bijna 20 jaar.

Hoe wordt je anesthesist?
Je moet eerst studeren voor dokter, dat duurt 6 jaar. Daarna 
specialiseren voor anesthesist, dit duurt nog eens 5 jaar. En 
dan ben je nog niet uitgeleerd, want je moet steeds cursussen 
volgen om bij te blijven.
Er zijn ook anesthesisten die werken op een pijnkliniek, op de 
intensive care of op de trauma helikopter. Daar heb je weer 
aparte opleidingen voor.

Is het een leuk beroep?
Ja, misschien een beetje raar om te zeggen maar het is heel 
leuk. Het is best wel technisch omdat je met allerlei apparaten 
moet werken. 
En voor de rest is het contact met mensen leuk. Je ziet iemand 
maar heel kort, maar probeert dan toch om iemand op z’n 
gemak te stellen en zo rustig mogelijk in slaap te krijgen.

Wat zijn je taken naast mensen in slaap brengen?
Voor er geopereerd wordt is er altijd een gesprek met de pati-
ent. En na de operatie zorgen we voor goede pijnstilling.
Wat we ook doen is bv. bij zwangere vrouwen een ruggenprik 
zetten voor pijnstilling tijdens de bevalling.
Een pijndokter ziet allerlei mensen met pijn en probeert de pijn 
zo goed mogelijk te bestrijden.
Het volgen van cursussen is ook een taak, want je moet altijd 
blijven bijleren.

Hoe lang duurt het om mensen in slaap te brengen?
Dat gaat op zich heel snel.  Wanneer je bent overgestapt op het 
operatiebed worden allerlei apparaten aangesloten en wordt 

een infuus geprikt. Wanneer we daardoor het slaapmiddel 
inspuiten slaap je binnen een minuut, echt al na een paar tellen.

Hoe lang duurt het voordat je wakker bent?
Dat ligt eraan. Wanneer je van tevoren rustgevende medicijnen 
hebt gekregen duurt het wat langer.
Meestal ben je na een kwartier goed aanspreekbaar, maar daar 
weet je lang niet altijd nog wat van. Je bent daarna een tijdje 
slaperig, dit komt ook door de pijnstillers.

Waarom moet je een mooie droom uitkiezen?
Als je met een positief gevoel gaat slapen wordt je meestal ook 
positief wakker. Wanneer je heel bang bent wordt je vaak ook 
heel angstig wakker.
Noot van Yara: Dat herinner ik me nog wel, want toen ik een keer 
geopereerd moest worden praatte ik met m’n moeder over Center 
Parcs en toen ik wakker was praatte ik gewoon weer verder. 
Je weet zelf nooit hoe lang de operatie geduurd heeft, het is anders 
dan met gewoon slapen.

Hoe komt het dat je niks voelt tijdens de operatie?
Je krijgt allerlei medicijnen zodat je niks merkt of voelt.

Hoe wordt er voor je gezorgd tijdens de operatie?
Je wordt met behulp van apparaten heel goed in de gaten 
gehouden.
Je krijgt plakkers om te zien hoe je hart werkt.
Je bloeddruk en je ademhaling worden gemeten. En je saturatie 
(hoeveel zuurstof er in je bloed zit) en je temperatuur worden 
ook gemeten.
Bij grotere operaties houden ze ook in de gaten hoeveel bloed 
je verliest. Soms ben je van tevoren geprikt om te weten welke 
bloedgroep je hebt zodat ze  het bloed dat je teveel verliest aan 
kunnen vullen.

Zijn er nog veel fabels over narcose? En zo ja, waarom zijn 
het fabels?
Veel mensen zijn bang dat ze wakker worden tijdens een opera-
tie. Dat gebeurt bijna nooit.
Mensen zijn ook bang dat ze niet meer wakker worden. Ook dat 
gebeurt bijna nooit.

Hallo, ik ben Yara Beurskens (13) en ik heb HME-MO. Ik kom regelmatig in het OLVG voor controles en ook heb ik al diverse 
operaties achter de rug. 
Op 12 mei 2016 was het voor mij een bijzondere dag in het OLVG.
Ik mocht als eerste jeugdreporter iemand interviewen voor de Newsflash. Ik mocht zelf bepalen wie ik graag zou willen inter-
viewen, de HME-MO vereniging ging dit dan voor mij regelen.
Omdat ik al vanaf 3 maanden oud in het OLVG kom is het voor mij (raar genoeg) best wel een vertrouwde 
plek geworden. Ik wilde graag met een slaapdokter (anesthesist) praten.
Het was echt heel leuk om te doen. In het begin vond ik het een beetje spannend maar dat gevoel was snel 
over.
Als jullie nu ook mensen willen interviewen, meld je dan aan! Ik ben benieuwd wie andere kinderen gaan 

interviewen, want ik had nog veel meer mensen in het OLVG vragen willen stellen.
Hieronder lees je welke vragen ik allemaal had bedacht en de antwoorden die gegeven werden.

Interview met Lucilla Overdijk, anesthesist in het OLVG
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Het is altijd slim om te zorgen dat je goed voorbereid bent op 
een operatie, dan ben je minder bang.
Gelukkig is er tegenwoordig veel informatie en aandacht voor 
de voorbereiding. Weet je bijvoorbeeld waarom die buis in je 
keel zit, dan is het logisch en misschien minder eng.
Noot van Yara: Ik vind die buis altijd eng. Gelukkig heb ik nog niet 
meegemaakt dat ik wakker was met dat ding er nog in.

Bent u zelf wel eens onder narcose geweest?
Nee, maar ik ben er niet bang voor. Ik weet dat alles goed gere-
geld is in het ziekenhuis.
Noot van Yara: Ik vind het eigenlijk wel gezellig in het ziekenhuis, 
dus ik ben er ook niet bang voor. 

Kan je iets overhouden aan narcose?
Wat we vaak horen is keelpijn en misselijkheid. Verder is narcose 
heel veilig. Ook op de lange termijn houdt je er niks aan over. 
Het stapelt niet. Dat wil zeggen dat je niet meer klachten krijgt 
als je vaker geopereerd wordt. We onderzoeken iedereen heel 
goed van tevoren en hebben tijdens de operatie veel veilig-
heidscontroles. 

Waarom worden sommige mensen zo ziek van narcose?
Mensen die gevoelig zijn voor wagen- en zeeziekte hebben 
meer kans op misselijkheid. En wanneer je morfine of dipido-
lor krijgt heb je ook meer kans. Vrouwen hebben ook een wat 
grotere kans om na de operatie misselijk te worden. Mensen 
die roken hebben juist minder kans… Geen reden om te gaan 
roken natuurlijk .

Hoelang duurt het voor de narcose uit je lichaam is?
Je bent al snel weer wakker, dan is nog niet alles weg maar wel 
bijna. Na een week heb je meestal geen last meer van de narco-
se, maar soms wel van de operatie op zich. Je lichaam moet van 
alles repareren en dat kost energie. Daarom kun je je nog lang 
moe voelen.

Bedankt Yara Beurskens en Lucilla Overdijk voor dit leuke 
en informatieve  interview!

Wil jij ook graag een interview houden met een iemand die jou 
helpt met alles wat met HME-MO te maken heeft? Bijvoorbeeld 
in het ziekenhuis of op school of…….. ? Kom met een creatief 
idee, geef dit door aan anjaposthuma@hme-mo.nl onder de 
vermelding jeugdreporter en wie weet sta je dan in de volgen-
de Newsflash!

Yara op pad (vervolg)/MijnOLVG

MijnOLVG is een gratis service voor alle patiënten van OLVG. 
Hiermee kunnen we u niet alleen beter helpen, maar zijn we 
ook beter bereikbaar. Met het patiëntenportaal MijnOLVG kunt 
u online diverse zaken regelen en inzien. Via de bijbehoren-
de app kan dit zelfs op elk moment en elke plek. Denk aan 
afspraken maken of annuleren, onderzoeksresultaten inzien of 
vragen stellen aan de arts. Het is dan niet nodig om te bellen 
met OLVG. MijnOLVG werkt in een persoonlijke en beveiligde 
omgeving.

Welke voordelen heeft MijnOLVG?
• Een afspraak maken of annuleren, inzien van al uw afspra-

ken in OLVG.
• Een herinnering per e-mail ontvangen voor uw afspraak.
• Onderzoeksuitslagen inzien, zoals bloeduitslagen of 

weefselonderzoek (na 30 dagen). Inzien van uw medicatie, 
allergieën en brieven die zijn verzonden door uw behande-
laar in het OLVG.

• Vragen stellen aan de polikliniek waar u onder behandeling 
bent.

• Afspraken voorbereiden, bijvoorbeeld een vragenlijst invul-
len, ter voorbereiding op uw bezoek aan het ziekenhuis.

• Met gemachtigdentoegang kunt u bovenstaande zaken be-
heren als ouder, of u kunt zelf een andere persoon toegang 
geven tot uw informatie.

Is MijnOLVG iets voor u?
Elke patiënt die in behandeling is bij één van onze poliklinieken, 
kan zich aanmelden voor MijnOLVG. U heeft nodig:
• burgerservicenummer (BSN)
• mobiele telefoon
• e-mailadres
MijnOLVG is gemakkelijk in het gebruik. Uiteraard bent u niet 
verplicht om gebruik te maken van MijnOLVG. Als u het pretti-
ger vindt om persoonlijk contact te hebben, kunt u ook bellen.

Hoe vraagt u MijnOLVG aan?
Bij de balie van de uw polikliniek kunt u zich voor MijnOLVG 
aanmelden. De polikliniekassistent zorgt ervoor dat u een code 
ontvangt. Hiermee kunt u via internet de aanmelding afmaken.

Hoe vraagt u gemachtigdentoegang aan?
Wilt u toegang voor MijnOLVG regelen voor bijvoorbeeld 
voor een familielid? De polikliniekmedewerker kan u daarvoor 
het juiste formulier geven. Als de patiënt 16 jaar of ouder is, 
moet hij toestemming geven en moeten beide personen het 
formulier ondertekenen. Ook is het van belang dat u allebei een 
identiteitsbewijs kunt laten zien.

Vragen?
Kijk voor de veelgestelde vragen op www.mijnolvg.nl
Heeft u nog andere vragen? Mail dan naar Mijnolvg@olvg.nl.

MijnOLVG - Veilig en online bij uw gegevens
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Magisch Toverland
Afgelopen 8 oktober was het dan eindelijk zover. We met zijn 
allen naar Toverland geweest voor de HME-MO kinderdag. 
Hieronder twee ingezonden verhalen over de belevenissen van 
die dag.

Hallo allemaal, 
Ik vind de HME-MO kinderdag leuk. Toverland is heel leuk.           
De vulkaan is cool. Ik ben helemaal tot bovenaan gekomen!!! 
En ik ben stoer met mama twee keer in de trein geweest in het 
begin en aan het eind. Ik vond het heel spannend, maar toen ik 
er uit kwam heb ik erg gelachen.
Het allerleukste vind ik de bobslee. Ik ben er twee keer in ge-
weest, één keer alleen en één keer met papa. Alleen ging ik het 
hardste. Ik hoop dat ik nog een keer naar Toverland ga.
Groetjes Evi Laurenssen
Na een klein uurtje rijden kwamen we eindelijk aan op onze 
bestemming, Toverland! Er stonden al een paar mensen met 
armbandjes op ons te wachten bij de ingang en nog geen tien 
minuten later waren we binnen in het park. We werden meteen 

verwend met allerlei 
lekkernijen en konden 
even kennis maken met 
de andere mensen die 
ook naar de HME-MO 
kinderdag kwamen. 
Niet veel later moch-
ten de kinderen (en 
natuurlijk ook de ouders) 
het park in om zich tot de lunch te gaan vermaken.
Het was gelukkig helemaal niet druk en wachtrijen bestonden 
die dag dus ook niet.  Na een paar uur rond gerend te heb-
ben in het park kregen we wel een beetje honger en konden 
we gelukkig meteen aanschuiven aan het buffet. Het buffet 
bestond uit friet, frikadellen, broodjes  enz. Het was heel erg 
lekker! Nadat iedereen genoeg gegeten had gingen we van 
tafel en nog een paar uur plezier maken.  Om 17 uur zat de dag 
er voor ons alweer op en zijn we met een glimlach in de auto 
gestapt. Wat was dit een geslaagde dag!
Groetjes Daantje Janse (zusje van Kas en Raf Janse)

Op 9 oktober was het zo ver, de jaarlijkse HME-MO jongerendag. 
Dit jaar stond een griezelige en spannende ESCAPE ROOM XL in 
Zoelen op het programma. 
Bij aankomst begonnen we met een kopje koffie en thee met 
een stukje appeltaart. Vervolgens begonnen we met ‘nog’ ge-
zonde spanning aan het programma. 

Dit programma begon met het uitvoeren van allemaal spellen 
om hints te verzamelen die we konden gebruiken in de escape 
room. 
Het eerste spel was het maken van een puzzel, die uiteindelijk 
een plattegrond bleek. Het volgende spel was in een kleine 
donkere kamer waar we planken in de juiste volgorde moesten 
gaan leggen. Het spel daarna was het uitzoeken van de juiste 
vliegroute op de landkaart. Er was ook een spel dat we buiten 
moesten uitvoeren. We gingen om de beurt naar buiten en 
moesten daar een aanwijzing gaan zoeken en doorgeven aan 
de rest van de groep. Er waren vervolgens nog drie opdrachten 
in een donkere ruimte, die te maken hadden met het verkrijgen 
van woorden en zinnen. Het was zelf zo dat we woordenboe-
ken moesten gebruiken om een Latijnse zin te gaan vertalen. 
Alles met als doel om bruikbare aanwijzingen te verkrijgen om 
mee te nemen in de escape room. 
We hebben ook nog een potje memory gespeeld met geha-
vende barbiepoppen. Als laatste gin-
gen we een kamer in, waar allemaal 
flessen hingen met rode en zwarte 
letters, waarvan we ook weer een zin 
van konden maken.
Na geconcentreerd en met de nodige 
humor de spellen gespeeld te 

hebben was het dan 
eindelijk zo ver, we 
gingen de escape room 
in. We kregen daarvoor 
hele hoge laarzen aan, 
lieslaarzen genaamd. De 
escape room bestond 
uit drie kamers en een ondergrondse 
tunnel. Het zag eruit als een verlaten psychische inrichting, 
waar mogelijk experimenten op mensen zijn gedaan. Het zag 
er allemaal spannend uit. Aangekomen in kamer twee werd 
de spanning voor drie deelnemers onder ons iets teveel en zij 
moesten dan ook letterlijk gered worden. Er bleven toen nog 
maar twee deelnemers (Laura en Mandy) over, die gedurfd 
verder gingen naar de volgende hindernissen/kamers. Aange-
komen in de volgende kamer stond er een kist, die eigenlijk 
gekanteld moest worden, omdat daaronder zich het gat rich-
ting de tunnels bevond. Dit gat werd door Laura over het hoofd 
gezien en dat ging bijna mis doordat ze er zowat in viel. Via 
het gat toch op een veilige manier de tunnels bereikt en hierin 
stonden allemaal cijfers op de muur, die nodig waren om de 
code te verkrijgen voor het slot. Gelukkig was er de plattegrond 
uit spel één, waardoor we de uitgang konden vinden en zo zijn 
we uit de escape room ontsnapt. GEWELDIG!

We hebben daarna nog lekker gegeten, 
namelijk met een barbecue arrangement. 
En met zijn allen nog gezellig nagepraat 
over de spannende, leuke en gezellige 
dag.
Mandy Zwarts

Misschien iets teveel spanning?
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Even kleuren...



16

Geef de pen door aan: Stijn de Jong
Hoe oud ben je en waar woon je? 

Ik ben 8 jaar oud en woon in Coevorden.
 

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

Zelf heb ik HME-MO, maar ook veel van mijn familieleden hebben het. Mijn opa, 
tante, moeder, 2 broertjes en 2 neefjes.

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 
Ja dat weten ze wel. Ik heb gezegd dat ik gekke botjes heb en dat ik daarvoor vaak naar 

het ziekenhuis moet. Ook kan ik soms dingen niet zo goed, omdat mijn botjes dan gek doen.
Op school heb ik een eigen stoel en een eigen pen, en in de winter mag ik binnen blijven als mijn 

botten pijn doen.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Meestal vind ik het niet zo erg, maar soms vind ik het niet leuk om naar het ziekenhuis te gaan. Vooral als ik geope-
reerd moet worden. Gelukkig ga ik vaak samen met mijn broertjes en neefjes naar het ziekenhuis voor controle en dan 
is het samen wel heel gezellig.

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben? 
Ik probeer altijd eerst alles. Als ik iets echt niet kan, dan vertel ik dat, maar dan heb ik het wel geprobeerd.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik ga naar de Parkschool in Coevorden. Wat ik wil worden weet ik nog niet, maar ik denk iets met computers of zo..

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Engels vind ik heel leuk, en ook rekenen. Eigenlijk vind ik alles op school leuk, maar als ik iets moet kiezen wat ik 
minder leuk vind, dan is dat knutselen.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja, ik ga elk jaar samen met mijn moeder, broertje, tante en neefjes. 
Ik vind dat heel leuk, want ik doe dan leuke dingen en zie veel andere kinderen met HME-MO.
 
Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO? 
Sporten doe ik bij de fysiotherapie, ik zit daar op Fitkids. Dit is samen met een groep kinderen sporten en spelletjes 
doen om zo wat sterker en handiger te worden. Dat doe ik elke maandagmiddag.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Ik kijk graag naar Lego Ninjago, maar nog liever kijk ik filmpjes op Youtube.
 
Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst?
Eigenlijk luister ik niet zo heel vaak muziek.
 
Heb je (huis)dieren?
Nee, ik heb geen huisdieren.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker?
Het allerliefste eet ik de stamppot andijvie met spekjes van mijn oma.  Rijst en pasta vind ik echt niet lekker.

Aan wie geef je de pen door……en waarom?
Ik geef de pen door aan  mijn neefje Finn omdat hij net als ik HME-MO heeft.



17

Tijd voor een domino spelletje
Het is vrij eenvoudig om een eigen dominospel te maken van zelf gevonden kiezelstenen. 
Kiezelstenen met de nummers van nul tot en met zes en dat in combinatie (6/6, 6/5, 6/4 etc.). 

Wat heb je nodig:

* 28 platte en licht gekleurde kiezelstenen

* Een watervaste stift (zwart) om de nummers op te schrijven

* Een bewaarzakje is handig voor de stenen

* En iemand om het spel mee te spelen natuurlijk

Hoe te spelen:
1) Als je 28 stenen hebt gevonden teken je in het midden van elke steen een duidelijke scheidings-
lijn en zorg je ervoor dat aan elke kant een nummer komt te staan. Alle combinaties moeten wor-
den gemaakt (van 6/6 tot en met 0/0). Laat het eerst wel even drogen, voordat je gaat spelen. 
2) Draai alle 28 stenen om en pak er elk zeven om mee te beginnen. Wie de hoogste dubbele heeft 
mag beginnen. Heeft niemand een dubbele, dan mag diegene met de hoogste combinatie beginnen. 
3) Leg de stenen aan elkaar, waarbij de nummers met elkaar overeenkomen. Heb je geen steen 
die gelijk is aan het nummer dat op het speelveld ligt, dan zal er een extra steen gepakt moeten 
worden. Wie het eerst al zijn of haar stenen heeft aangelegd heeft gewonnen.

Veel domino plezier!

Witte chocolademelk 
200 ml melk (genoeg voor een mok) 
5 tot 6 blokjes witte chocola 
100 ml slagroom 
een handvol marshmallows 
1 theelepel hagelslag 

Voor deze extra luxe chocolademelk verwarm 
je de melk op een laag vuur. Klop ondertussen 
de slagroom stijf, maar roer wel regelmatig in 
de melk. Wanneer de melk warm is, giet deze in 
een hoog glas waar je eerst de blokjes chocola 
in gedaan hebt. Goed roeren zodat de chocola 
oplost. Dan de slagroom erop en versieren met 
marshmellows (er zijn van die leuke mini’s te 
koop) en hagelslag.
En dan: genieten maar!

Kruidige chocolademelk
180 ml melk
20 ml water
40 gram pure chocolade
1-2 theelepels donkere basterdsuiker
75 ml slagroom
een beetje gemalen nootmuskaat
een beetje kaneelpoeder
een beetje kardemompoeder

Breek de chocolade in stukjes. Breng het water 
aan de kook. Voeg de chocolade toe aan het 
hete water en roer tot de chocolade gesmolten 
is. Schenk de melk erbij en breng alles op laag 
vuur aan de kook. Roer de suiker erdoor. Klop 
de slagroom met de kaneel, de kardemom en de 
nootmuskaat dik en lobbig. Schenk de chocola-
demelk in een beker en lepel de slagroom erop.

Lekker warm voor als het koud is….

Deze winter gaat het natuurlijk sneeuwen en komt er een dikke laag ijs om op te schaatsen. Dat hopen we 
tenminste. Mocht dat niet gebeuren, dan zijn er vast toch wel tijden dat je zin hebt in een lekker warm drankje. 
Daarom hieronder een aantal ideetjes. (Wees voorzichtig bij het maken, vraag als het nodig is hulp!)
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VOGELS VOEREN - Het hele jaar door...
Wat is er nou leuker dan vogels voeren in je eigen tuin of op het balkon. Vele 
mensen doen dit alleen in de winter, omdat de vogels in deze tijd van het jaar 
niet altijd genoeg voedsel kunnen vinden. Maar het is eigenlijk niet erg om het 
hele jaar door vogeltjes te voeren in de tuin. De vogels kunnen het gehele jaar 
wel wat extra energie gebruiken. In de winter om zich warm te  houden, in de 
lente om te nestelen en hun eieren te kunnen leggen, in de zomer om hun jongen 
groot te brengen en in de herfst zijn de vogels weer bezig met het opbouwen 
van hun vetreserves. Verder gebruiken ze het hele jaar energie om hun territori-
um veilig te stellen en dus te verdedigen tegen indringers. 

Dit is wel handig om te weten voorafgaand aan het vogels voeren

Verleren de vogels dan niet om zelf voedsel te vinden?
Nee dat doen ze niet, omdat ze weten dat het een tijdelijke voedselbron is. Voedsel uit de natuur is belangrijker dan het voedsel dat 
wij ze geven. Natuurlijke bessen zitten vol met vitaminen voor de vogels en bijvoorbeeld rupsen zitten weer vol met eiwitten, wat 
voor jongere vogels erg belangrijk is om te groeien. De vogels zijn blij met een vaste plek waar voedsel aanwezig is, zodat ze altijd 
iets achter de hand hebben. Daardoor nemen de overlevingskansen van tuinvogels toe. 

Wat is geschikt vogelvoer?
Het liefst een mix van verschillende soorten zaden, pinda’s en vet. Mussen 
en duiven vinden verse kleine broodkruimels erg lekker en merels zijn dol op 
stukjes appel. Als je het durft is het natuurlijk een aanrader om vogeltjes te 
voeren met meelwormen, want hier zijn roodborstjes dol op.
Voedsel waar teveel zout in zit, bijvoorbeeld in aardappelschillen, droog 
brood en kaasrandjes zijn niet goed tuinvogels. 

Welke vogels komen voor in onze tuinen?
Woon je in een gebied met veel bos dan komen de vink, de staartmees, de 
roodborst, de koolmees, de boomklever en de groenling graag een bezoekje 
brengen. Als je geluk hebt zelfs een grote bonte specht en/of een nieuwsgieri-

ge eekhoorn. Woon je juist op het platteland, dan heb je meer kans op merel, pimpelmees, roodborst, huismus, 
heggenmus en winterkoning. Soms komt er een mooie spreeuw even wat mee-eten.  

Wij hebben katten thuis is het dan wel verstandig om te voeren?
Katten hebben een natuurlijke drang om vogels te vangen en dit kun je amper voorkomen.
De voederplek kun je wel wat veiliger maken voor de vogels. Zorg er ten eerste voor dat de plek waar 
gevoerd wordt open blijft. Dat betekent geen dichte struiken eromheen en geen dak boven de voederplek. De vogels kunnen dan zelf 
inschatten of er gevaar is of niet. Voer de vogels liever niet op de grond, maar in bomen, struiken of op een hogere voedertafel. Als 
je echt geen kat in je tuin wilt, dan kun je nog altijd tijgerpoep in je tuin leggen, want daar zijn katten wel bang voor ;-). 

Wat wordt verstaan onder een vogelvriendelijke tuin?
Dit is een tuin waar vogels kunnen eten, drinken, badderen, nestelen en broeden, schuilen en uitrusten. Je kunt naast een voederplek 
ook plekken maken voor een vogelbadje, nestkasten en vogelvriendelijke beplanting in je tuin. Verder is het belangrijk dat er reke-
ning wordt gehouden met hygiëne (voer regelmatig verversen, schoonmaken badje etc.) en de veiligheid van de vogels (huisdieren en 
ramen). 

Een leuke opdracht voor thuis
Ga eens samen met je ouders de vogels proberen te voeren in de tuin of op het balkon en let eens op 
wat voor verschillende vogeltjes allemaal voorbij komen. Geniet van al deze vogels, groot en klein en 
probeer een foto te maken van een tuinvogel of van jullie vogelparadijs. We zijn benieuwd naar jullie fo-
to’s! Je mag ze, met eventueel een verhaaltje, sturen naar nienke1919@gmail.com. Wie weet komt jouw foto 
dan wel voorbij in een volgende Newsflash….

Tip

De nationale tuinvogeltelling 

vindt plaats in het weekend 

van 28 & 29 januari

voor meer info kijk op:  

www.tuinvogeltelling.nl

Tip

Maak je eigen vogelvoer. Op 

internet zijn veel manieren 

om vogelvoer te maken 

te vinden. Zoals een appel 

uithollen en vullen met vet 

en zaden. Op de site van de 

vogelbescherming wordt 

bijvoorbeeld uitgelegd hoe je 

vetbollen kunt maken.

Koolmees
Kenmerken: Kleine vogel met gele, blauwe en zwarte veren. Witte wangen.

Verschil met de pimpelmees: De koolmees heeft een zwart mutsje op.

Winterkoninkje
Kenmerken: Heel klein, bruin vogeltje.  

Vooral opvallend: een heel kort rechtopstaand staartje.

Roodborstje
Kenmerken: Klein bruin vogeltje met een rode borst.

Pimpelmees
Kenmerken: Kleine vogel met gele en blauwe veren. Witte wangen.

Verschil met de koolmees: De pimpelmees heeft een blauw mutsje op.

Vink
Kenmerken: De vink is klein, maar ziet er een beetje dik uit. Hij heeft een dikke 

korte snavel.

Het vrouwtje is groenig/grijzig. Aan de zijkant zie je witte strepen. 

Het mannetje heeft meer kleur. Blauwgrijze kop, rossige borst en bruine rug. Aan 

de zijkant zie je witte strepen.

vrouwtje

mannetje

Tip
Op de website van de vogel-

bescherming worden diverse 

tips gegeven voor een vogel-

vriendelijke tuin en je kunt 

een gratis Magazine Vogels 

Dichterbij aanvragen via: 

www.vogelbescherming.nl/

magazine-vogels-dichterbij



Pijnpatienten naar één stem

Aangesloten organisaties
Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem 
bestaat nog steeds uit zeventien organisaties. Begin dit jaar 
heeft zich een nieuwe organisatie aangesloten: de Nederlandse 
Vereniging van Patiënten met Sternocostoclaviculaire Hyperos-
tosis, een zeldzame chronische botaandoening. Kortweg de 
SCCH Vereniging. Het SWP is blij met de komst van deze nieuwe 
organisatie. Daarnaast hebben we afscheid genomen van de 
ME Vereniging. Daarmee blijft het aantal 17 organisaties met 
wel nog enkele geïnteresseerden achter de schermen! 

Zorgstandaard
De Zorgstandaard Chronische Pijn is nagenoeg gereed! Mo-
menteel wachten we op reacties van de laatste betrokken be-
roepsgroepen voor akkoord. Ondertussen is de implementatie 
van de standaard op regionaal niveau al op verschillende plek-
ken aan de gang. Ook is de ontwikkeling van de patiëntenversie 
van de Zorgstandaard gestart. Het gaat om een handzaam en 
aansprekend vormgegeven document. Hierin staan in verkorte 
versie de belangrijkste aandachtspunten van de Zorgstandaard 
uitgelegd voor patiënten. 

Pijn Alliantie Nederland (PAN)
Plannen om de Dutch Pain Society (DPS) om te vormen tot een 
bredere federatie zijn gestrand, omdat de vier beroepsvereni-
gingen van behandelaars zijn afgehaakt. Zij steunen het doel 
om chronische pijn op de politieke agenda te krijgen, maar 
willen zich niet verenigen in officieel verband. Het plan blijft 
overeind om een nieuwe alliantie te vormen van enkele partijen 
waaronder SWP. 
De PAN bestaat straks uit enkele vertegenwoordigers van de 
beroepsgroepen van behandelaars en verpleegkundigen en af-
gevaardigden namens SWP en later meer patiëntenorganisaties, 
de industrie (farmacie, zorgverzekeraars, e.d.). Goede voorbeel-
den zijn de Longalliantie en de Diabetesfederatie. In september 
vindt weer een conferentie plaats.
 
Voucherronde 2016-2018 
Het SWP is onderdeel van het voucherproject Kwaliteit van le-
ven als één geheel. Het andere deel is het App-project Kwaliteit 
van leven, zelf doen. Voor de nieuwe subsidieronde van 2016-
2018 zijn voor het SWP-deel in totaal 4,5 vouchers verworven. 
Daarmee kan het Samenwerkingsverband bestaande en nieu-
we activiteiten blijven uitvoeren en ontwikkelen. Een noemens-
waardige activiteit is de ontwikkeling van een gezamenlijke 
zelfmanagementcursus voor de chronische pijn-patiënt om 
deze sterker te maken. Het gaat om het omgaan met je aan-
doening, ongeacht wat je hebt. De FES en Stichting Pijn-Hoop 
zijn al met een dergelijke cursus bezig. Bedoeling is om vanuit 
deze twee initiatieven te komen tot een algemene cursus voor 
alle SWP-patiëntenorganisaties (voor zover zij dit willen). Er 
wordt een werkgroep gevormd, die bestaat uit mensen uit de 
SWP-achterban. 

Website & social media 
Kijkt u wel eens op www.pijnpatientennaar1stem.nl? Daar 
verschijnen regelmatig nieuwe berichten over allerlei onder-
werpen en evenementen die te maken hebben met chronische 
pijn. Ook is SWP te vinden op Twitter en op Facebook.

Deelnemende organisaties 
Alvleeskliervereniging Nederland • Bijniervereniging NVACP • 
Dwarslaesie Organisatie Nederland • Fibromyalgie en Samen-
leving • ME/CVS-Stichting Nederland • Nederlandse Vereniging 
van Hoofdpijnpatiënten • Osteoporose Vereniging • Patiënten-
vereniging CRPS • Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie • 
RSI-vereniging • Syringomyelie Patiënten Vereniging • Stichting 
Pijn-Hoop • Vereniging van Ehlers-Danlos • Whiplash Stichting 
Nederland • Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging 
• Hereditaire Multiple Exostosen - Multiple Osteochondromen 
Vereniging Nederland
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Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem boekt resultaten

Gratis e-boek “Jong & chronisch ziek?”
Je bent jong en door je fysieke klach-
ten 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 meedoen 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.
Vraag op www.pain2power.nl je eigen gratis exemplaar 
aan en ontvang elke 2 weken gratis een “turn your pain into 
power” artikel met tips over hoe je met een chronische ziekte 
een leuk leven kunt leiden. 
www.pain2power.nl
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HME-café Zuid in Nuenen

Om 20.00 uur begon de regiobijeenkomst in Café René in het 
centrum van Nuenen. Vorig jaar is deze regiobijeenkomst niet 
doorgegaan, omdat er té weinig aanmeldingen  waren. Dit jaar 
was er een groep van negen mensen. Van de vereniging waren 
Jan de Lange, Jolanda Broos en Frans Schelbergen aanwezig. 
Gestart werd met een heftig onderwerp, namelijk een exostose 
die kan veranderen in een kwaadaardige tumor, hoewel de 
kans daarop héél klein is. Jan benadrukte vooral dat je moet 
letten op de signalen die kunnen wijzen op zo’n tumor, zoals 
een exostose die ineens op latere leeftijd, zonder aanwijsbare 
redenen of spontaan gaat veranderen of ineens pijn gaat doen 
terwijl je er eerder geen last van had.
Het volgende onderwerp wat ter sprake kwam ging over de 
kinderdag en de jongerendag. De deelname aan de kinderdag 
is elke keer goed te noemen in tegenstelling tot de jongeren-
dag. Laatste kinderdag waren er ongeveer 80 aanmeldingen. 
De jongerendag wordt helaas minder druk bezocht. Er worden 
verschillende leuke activiteiten georganiseerd, zoals skiën, 
zeilen etc. De jongerencommissie van de kerngroep die deze 
dagen organiseert, doet dat in samenspraak met het bestuur. 
De centrale vraag  is dus, “hoe maken we de jongerendag 
aantrekkelijker voor deze doelgroep.” Dat is elke keer weer een 
grote uitdaging.
De landelijk dag in Utrecht vergt een grote voorbereiding en 
organisatie.  Niet alleen om alles in goede banen te leiden, maar 
ook om het programma zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk 
te maken met verschillende thema’s en activiteiten. Dus petje 
af voor het bestuur. Elke landelijke dag wordt geëvalueerd om 
tot nieuwe ideeën te komen en activiteiten met stapjes uit te 
breiden. 
Een vraag die gesteld werd was: “Wat is het nut om mensen in 
te lichten over HME-MO?” Er kwamen twee belangrijke redenen 
naar voren. Het is ten eerste belangrijk om begrip te krijgen van 
mensen uit je omgeving, zodat er rekening mee gehouden kan 
worden. Vervolgens is aandacht onder zorgverleners belangrijk 
en dit kan zijn bij huisartsen, fysiotherapeuten en dergelijke. 
Voor de meeste mensen is het een onbekende aandoening. 
Zelfs mijn eigen huisarts is niet bekend met HME-MO. 

Een thema wat ook ter sprake kwam is een niet onbelangrijk 
onderwerp, namelijk over waar je als HME-MO patiënt terecht 
kunt  voor voorzieningen en/of hulpmiddelen. Belangrijk daar-
bij is dat je wordt bijgestaan door iemand die op de hoogte 
is van waar je als patiënt recht op hebt, zoals een cliëntonder-
steuner. Elke gemeente is verplicht je hierop te wijzen en die 
mogelijkheid gratis aan te bieden. Mogelijkheden van vergoe-
dingen voor verschillende hulpmiddelen kunnen per gemeen-
ten verschillend zijn.
Even werd ook het erfelijkheidsonderzoek aangestipt. Een 
kwetsbaar, gevoelig en emotioneel beladen onderwerp waar 
iedereen verschillende gedachten over kan hebben. 
Vervolgens werd door Jan de Lange uitgelegd wat de organisa-
tie “Ieder(in)” inhoudt. Het is een overkoepelende organisatie die 
tot stand is gekomen vanuit een samenwerking tussen twee 
organisaties, de CG-Raad (koepel van chronische zieken en 
gehandicapten) en de koepel van organisaties voor verstande-
lijke handicaps. Ook is onze vereniging lid van de koepel VSOP 
(vereniging voor erfelijke en zeldzame aandoeningen). 
Al met al een zeer interessante avond waarbij weer diverse 
onderwerpen ter sprake kwamen afwisselend met tips en 
wetenswaardigheden en persoonlijke ervaringen voor iedere 
deelnemer. 
Frank Cornelissen

Van kwaadaardigheid tot kinderdag, een gevarieerd gesprek

Nationale zorgnummer
Heeft u een vraag of klacht over uw zorg? Neem dan 
contact op met het Nationale Zorgnummer. Het NZN 
adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is. U 
kunt op de volgende manier contact opnemen met het 
Nationale Zorgnummer:

Bel 0900 – 2356780. maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 
17:00 uur (€ 0,20 cent per gesprek).

Het Nationale Zorgnummer is een samenwerking van 
Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het landelijke 
Platform GGz.

Kennisbank
In de kennisbank staan honderden 
vragen en antwoorden over zorg en 
ondersteuning. U kunt zoeken op thema, 
of in de zoekbalk het onderwerp invoeren 
waar u informatie over wenst.
In de Kennisbank typt u uw vraag of uw 
zoekterm in het zoekvenster. Vervolgens 
krijgt u alle resultaten op uw vraag te 
zien. Ga naar: https://kennisbank.patien-
tenfederatie.nl/     
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verslag HME-MO dag

Ontvangst met mooi weer
Op 3 juni 2016 was het een  zonnige en fleurige dag. Geknipt 
voor onze 19de HME-MO dag. 
De mytylschool in Utrecht is prima bereikbaar en een goede 
plek voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten. In de hoop op 
een geslaagde dag werden de voorbereidingen met uiterste 
zorg gedaan, door de vrijwilligers van de kerngroep en het 
bestuur en door de mensen van de mytylschool. Geslaagd was 
deze dag wel degelijk, door een inleidende presentatie over 
Radiologie en door de vele workshops voor jong en oud. De 
allerkleinsten onder ons konden lekker uitgebreid spelen bij de 
kinderopvang, die weer fantastisch werd verzorgd. 
Bij ontvangst was er gezorgd voor koffie en thee met wat 
lekkers. We konden deze dag genieten van het mooie meege-
brachte weer. Er was tijd voor kennismaking, tijd om met elkaar 
bij te praten en om ervaringen onderling uit te wisselen. 

Interessante inleiding
De dag werd officieel geopend door onze voorzitter Jan de 
Lange. Daarop volgde een presentatie over de ontwikkelingen 
op het gebied van radiologie bij HME-MO door dr. Henk Jan van 
der Woude. Een ieder kreeg hierdoor een beeld van alle vormen 
en mogelijkheden van radiologie voor mensen met HME-MO. 
Dit met betrekking tot het opsporen van pijnlijke locaties en 
vergroeiingen en om erge situaties voor te zijn door verdachte 
osteochondromen eerder op te sporen. Het was een bijzonder 
en leerzaam verhaal. 
Tijdens zijn verhaal konden de kinderen al wakker worden in 
het zwembad of zich uitleven bij de crea.

Verrassende onderbreking
Net voor de lunch was er een speciale binnenkomst van een 
aantal vertegenwoordigers van een bijzondere actie voor onze 
aandoening. Een hele groep wielrenners kwam naar binnen. Zij 
waren die ochtend al vroeg vanaf het OLVG in Amsterdam (het 
expertisecentrum voor HME-MO) naar Utrecht gefietst. Onder 
leiding van Wouter Eijkman werd de gehele actie, namelijk 
Route Cinglé du Mont Ventoux, uitgelegd. Een sponsortocht 
waarbij ze met zijn tweeën naar de top wilden fietsen, en dat zo 
mogelijk vier keer op een rij, om aandacht te vragen voor HME-
MO. Wouter vindt dat onbekende aandoeningen ook steun, 
bekendheid en geld voor onderzoeken verdienen. 
Na deze uitleg was er tijd voor een heerlijke lunch en onze fiet-
sers konden hierdoor even bijtanken om vervolgens hun weg 
te vervolgen naar het LUMC Leiden.

Allemaal aan de slag
Na deze lunch was het tijd voor de workshop rondes.  Kinderen 
hadden de keuze om te gaan naar een vragenuurtje met de 
dokters, crea, hapjes maken of kennis maken met de uilen in 
Nederland. Voor de volwassenen waren er twee workshops die 
ingingen op nieuwe thema’s, namelijk Embryoselectie bij HME-

MO en Psychische problematiek bij mensen met HME-MO. Deze 
thema’s werden door onze leden voorgedragen als interessant 
en waard om meer van te weten. Daarnaast was vorig jaar de 
littekentherapie een groot succes, dus deze werd herhaald om 
iedereen de kans te geven hierover te horen. Ook kon gekozen 
worden voor de oudergespreksgroep, dit keer met daarbij een 
verhaal over pijnbestrijding. 

Tenslotte
Dit jaar zagen we naast bekende ook veel nieuwe gezichten op 
deze dag en ook mensen uit België. De kerngroep en het be-
stuur willen deze mensen ook erg welkom heten. Graag zien we 
jullie volgend jaar ook op de 20e editie van deze dag verschij-
nen, samen met de mensen die dit jaar helaas niet konden. De 
datum waarmee u alvast rekening kunt houden is 10 juni 2017. 
Zijn er mensen die bijvoorbeeld goede ideeën hebben om 
deze dag nog specialer te maken binnen onze mogelijkheden, 
dan horen we graag uw suggesties via info@hme-mo.nl. 
Tot volgend jaar!

Nienke Torensma

 

Informeren, activeren en enthousiasmeren!
Algemeen verslag van de 19de landelijke HME-MO dag
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Verslag lezing Beeldvormende diagnostiek bij HME-MO tijdens de 
HME-MO dag van 4 juni jl. door dr. Henk Jan van der Woude, radio-
loog in het OLVG en lid van de Nederlandse Beentumorencommissie 
en lid van onze Medisch Advies Raad 

Indicaties en uitgangspunten beeldvorming bij HME-MO
Een aantal redenen om bij HME-MO beeldvorming te gebruiken 
zijn:
• kijken of er daadwerkelijk sprake is van HME-MO
• vaststellen hoeveel osteochondromen een patiënt heeft
• bepalen of er functionele bezwaren zijn zoals standsafwij-

kingen en mechanische beperkingen
• kijken wat de oorzaak van pijn zou kunnen zijn
• een beeld krijgen van de stand van zaken voor en na opera-

tieve ingrepen
• kijken of er sprake is van goedaardig- of kwaadaardigheid. 
Bij patiënten met HME-MO moet er rekening gehouden wor-
den met een aantal uitgangspunten. Zo moeten zij vaak, veel 
en langdurig beeldvorming ondergaan. Er is sprake van diverse 
locaties van de afwijkingen en het gaat ook om kinderen en 
(jong) volwassenen, terwijl bij veel beeldvorming de hoeveel-
heid (röntgen)straling is gebaseerd op volwassenen.

Welke beeldvorming wordt gebruikt bij HME-MO patiën-
ten?
1. Normale röntgenfoto’s
Deze worden gemaakt op basis van röntgenstraling, waarbij 
gestreefd wordt naar een lage dosis en een hoge resolutie. Het 
geeft een optimaal inzicht in de locatie, vorm en grootte van 
elk osteochondroom.  Bij de normale röntgenfoto’s zijn altijd 
(minstens) twee richtingen nodig en soms zijn extra (functione-
le) opnamen gewenst.
De röntgenfoto’s geven duidelijkheid over de plaats, grootte 
en vorm van de osteochondromen, maar ook over de beïn-
vloeding erdoor van andere anatomische structuren. Ze geven 
vormafwijkingen weer en de eventuele betrokkenheid van 
naastgelegen gewrichten. Ook geven de foto’s weer wat het 
resultaat is van ingrepen als verlengingsprocedures, stands-
correcties etc. Tevens komen eventuele verdachte kenmerken 
(groei) en relevante nevenbevindingen naar voren.

2. Dynamisch röntgenonderzoek
Naast normale röntgenopnamen is het ook mogelijk om een 
dynamisch röntgenonderzoek te doen, zoals bijv. een polsvideo. 
Hierbij worden standsafwijkingen van de pols in stilstaande 
positie en tijdens bewegen in verschillende richtingen duidelijk. 
Problemen als mechanische beperkingen, pijn en (in)stabiliteit 
van de pols komen dan naar voren.

3. Echografie
Echografie is beeldvorming op basis van (ultra)geluid vanuit 
een transducer (zender/ontvanger). Het principe is dat terugge-
kaatst geluid beeld genereert en dit is weefselspecifiek (zachte 
weefsels: vast of vochthoudend). Dit geeft, eventueel met be-

hulp van infiltratie met pijnstilling/ontstekingsremmer, duide-
lijkheid over de oorzaak van pijn in weke delen (spieren, pezen, 
banden, slijmbeurzen). Maar ook de ligging van de bloedvaten 
t.o.v. de osteochondromen en de staat van de kraakbeenkap 
worden m.b.v. echo duidelijk.  
• Voor- en nadelen echografie: echografie is veilig en altijd 

beschikbaar, maar is niet geschikt voor botweefsel en erva-
ring van de echografist is vereist.

4. Computer Tomografie (CT)
Een CT scanner is een ronddraai-
ende röntgenbuis en bevat (rijen 
van) detectoren. Daarin wordt 
een beweegbaar tafelblad ge-
schoven. De CT scan maakt zeer 
veel dunne doorsneden (mm) en 
tijdens de omwenteling worden 
vanuit alle richtingen metingen 
uitgevoerd. De absorptie van de 
straling door de weefsels wordt door computeranalyse omge-
zet in grijswaarden.
• Voordelen CT: Een CT scan geeft zeer gedetailleerde in-

formatie over skelet en organen en bereikt de anatomisch 
meer lastige regio’s als bijv. wervelkolom, borstkas en bek-
ken. Het is mogelijk om reconstructies in alle richtingen, 3D 
en total body opnamen te maken. Er is bij HME-MO geen 
contrastvloeistof nodig en het is een snelle en efficiënte 
methode. De nieuwste generatie CT scans maken gebruik 
van een lage dosis straling, maar geven een hoge kwaliteit 
waardoor een hoge resolutie reconstructie geleverd kan 
worden met gedetailleerde bloedvat afbeeldingen. 

• Nadelen CT: Als nadeel van de CT kan worden genoemd de 
hoeveelheid straling, want deze is hoger dan bij gewone 
röntgenfoto’s. Het aantal CT scans, de buisstroom, het volta-
ge en de scantijd, de grootte van de patiënt en het gescan-
de traject en de overlap tussen aangrenzende CT plakken 
bepalen het risico. Er moet daarnaast een goede balans zijn 
tussen signaal-ruisverhouding en dosis. En hoewel de kans 
zeer klein is, kan er een verband zijn tussen orgaandosis en 
straling geïnduceerde ziekten.

• CT indicatie: Voordat er wordt overgegaan tot een CT 
onderzoek wordt eerst het nut van de opbrengst van de CT 
scan afgewogen en alternatieve beeldvorming overwogen 
zoals MRI en echo. Reductie van de dosis wordt per indivi-
duele patiënt bekeken, want een ‘low-dose’ CT scan is een 
uitdaging.

• CT bij HME-MO: Bij een CT scan bij HME-MO patiënten 
ligt de nadruk op de anatomie van de botstructuren. CT 
scans worden uitgevoerd bij anatomisch lastige gebieden. 
Preoperatief kunnen er 3D beelden van de gewrichten 
worden gemaakt en het is mogelijk om een wholebody 
scan te maken. CT scans worden ook gemaakt bij ‘verdachte’ 
osteochondromen (fijne calcificaties, onscherpe grenzen, 
weke delen massa etc.).

‘MRI is een belangrijk apparaat voor de HME-MO patiëntengroep’

Verslag HME-MO dag

De illustraties bij dit verslag komen uit de Powerpointpresentatie van dhr. Van der Woude.
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5. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Het principe van MRI is gebaseerd op water-
stofatomen in een sterk magnetisch veld van 
1.5 – 3 Tesla (dit is de natuurkundige eenheid 
van magnetische fluxdichtheid en magneti-
sche polarisatie, vernoemd naar Nikola Tesla.) 
In de verschillende weefsels zitten verschillende hoeveelhe-
den waterstofatomen; deze werken als kleine magneetjes. Ze 
worden door elektromagnetische straling (‘RF’) ‘omgeklapt’. 
De energie die hierbij vrijkomt wordt gemeten en omgezet in 
(3D) beeld; dit is weefselspecifiek. De magneet staat altijd aan 
en binnen in de magneet kunnen kleinere magneetvelden 
aan en uit worden gezet (dit worden gradiënten genoemd.) 
Het schakelen van de magneetvelden veroorzaakt hoorbare 
trillingen in de spoel. Door de verschillende soorten beelden 
zijn er verschillende schakelingen en tonen te horen. De MRI 
maakt onderscheid tussen vet en water en bloed (stilstaand en 
stromend) en geeft informatie over zowel bot als zachte weef-
sels. De anatomie kan in alle richtingen worden weergegeven 
(m.b.v. grote lichaamsspoel, kleinere gewrichts- of oppervlakte 
spoelen). Soms wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof (in 
een gewricht of in een bloedvat).
• MRI bij HME-MO: Osteochondromen kunnen in alle richtin-

gen worden weergegeven, alsook de relatie tot gewrichten, 
groeischijven en andere anatomische structuren en bloed-
vaten/zenuwen. Dit kan van belang zijn voor een operatie. 
MRI kan ook ‘verdachte’ osteochondromen (op basis van de 
dikte van de kraakbeenkap) aan het licht brengen en duide-
lijkheid geven over de oorzaak van pijnlijke osteochondro-
men (slijmbeurs ontwikkeling in schouder of heup, reactie 
door druk in omgeving door bijv. oedeem).

• Kraakbeenkap dikte: De dikte van de kraakbeenkap van een 
osteochondroom is de belangrijkste indicator voor kwaad-
aardige progressie (chondrosarcoom). Met behulp van een 
MRI of CT scan kan er duidelijkheid geven worden over 
kwaadaardigheid. Een kraakbeen kap met een dikte van 
meer dan 1.5 cm wordt als verdacht beschouwd. Er bestaan 
overigens geen correlaties tussen de leeftijd van de patiënt, 
de plaats van de afwijking, de dikte van de kraakbeenkap 
en de graad van de kwaadaardigheid. Kwaadaardig komt in 
71% voor in afwijkingen in het bekken, 35% in de afwijkin-
gen in de wervelkolom tegenover 16%  uitgaand van lange 
pijpbeenderen.

• MRI bij HME-MO basis beelden: T1 (anatomie) geeft zwart 
beeld bij bot en wit bij beenmerg. Bij T2 met vetonderdruk-
king is het beenmerg zwart en water (en kraakbeen) wit. 
Optioneel is het mogelijk om met contrastvloeistof te wer-
ken om bijv. onderscheid tussen kraakbeen en slijmbeurs te 
maken en een bloedvatonderzoek d.m.v. MR angiografie.

• De MRI is een belangrijk apparaat voor de HME-MO patiën-
tengroep.

• Voordeel van de MRI: Geen straling, zeer gedetailleerde 
anatomische inzichten in elk gewenst vlak, belangrijke 
informatie voor een operatie, beste onderscheid tussen een 
goedaardig en mogelijk (beginnend) kwaadaardig oste-
ochondroom (chondrosarcoom) en als laatste: er is een Total 

body scan  mogelijk.
• Nadeel van de MRI:  tijdsintensief (30-60 min), sterk 
magnetisch veld en dit geeft een beperking voor men-
sen met bijvoorbeeld  clips in het hoofd, pacemakers, 
metaaldeeltjes etc. Verder kunnen mensen last hebben 
van claustrofobie en het ‘magnetroneffect’ (weefsels 

kunnen opwarmen door het absorberen van elektromagne-
tische straling).

• Een filmpje met de geluiden van de MRI is te vinden op: 
https://www.youtube.com/watch?v=S4DHUim_Lc8

• Nieuwe ontwikkelingen: verbetering van metaal artefact 
reductie (minder last van kleine metalen deeltjes  in het 
lichaam), beeldvorming van kraakbeen, Total body scans, 
meerdere niveaus (top-tot-teen) anatomisch en gericht op 
kraakbeen(kap), beenmergafwijkingen en screening.

6. Skelet scintigrafie/Botscintigrafie / SPECT-CT
Dit is een nucleaire techniek, waarbij licht radioactieve stof 
(technetium)  stapelt in het bot en  gemeten kan worden door 
een gamma-camera. Gekeken wordt dan naar een verhoog-
de of veranderde botombouw (bijv. bij een groeiend oste-
ochondroom). Deze techniek wordt met name als screening 
toegepast bij volwassenen. Bij SPECT wordt 3D informatie 
gehaald uit 2D beelden, en gecombineerd met CT.

7. PET-CT
Ook dit is een nucleaire techniek die werkt m.b.v. ‘licht radioac-
tieve suiker’ waarmee verandering in de stofwisseling in cellen 
in beeld wordt gebracht. De techniek wordt toegepast voor 
de identificatie van een kwaadaardige transformatie (hoge-
re graad). De techniek is niet geschikt voor het maken van 
onderscheid tussen een osteochondroom en een laaggradig 
chondrosarcoom.

Opvolging van patiënten met HME-MO
Om kwaadaardige progressie uit te sluiten is regelmatig beeld-
vormend onderzoek nodig. De frequentie is afhankelijk van o.a. 
leeftijd en locatie van de afwijkingen. Met name de risicovollere 
locaties moeten goed gevolgd worden. Belangrijk is ook om 
er rekening mee te houden dat een kraakbeenkap van 1-2 cm 
laaggradige kwaadaardigheid niet uitsluit. Het advies is om 
volwassen HME-MO patiënten te volgen d.m.v. een total body 
MRI in combinatie met een low dose CT scan.

Gestelde vragen en antwoorden vanuit de zaal
• V: Waarom wordt contrastvloeistof pas na 20 minuten on-

derzoek toegediend en niet vooraf?
A: Dat is om het verschil voor en na het contrast zichtbaar te 
maken. Contrast is overigens zelden nodig.
• V: Wie interpreteert de beelden: het apparaat of een compu-

ter?
A: Geen van beiden, dat doet de radioloog
• V: Wordt straling in de loop der jaren opgebouwd in het 

menselijk lichaam? Denk ook aan oude röntgenfoto’s, ver-
schillende technieken etc.

A: Dat is een interessante vraag die momenteel nog in onder-
zoek is.

Marion Post

Verslag HME-MO dag
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Creatief zijn met vaatwerk
Dit jaar een ander bekend ge-
zicht bij de crea: in plaats van 
in de keuken stond Mascha nu 
in het handvaardigheidslokaal 
voor de crea workshop. Veel 
kinderen hadden zich aange-
meld en konden onder andere 
aan de slag met servies.
Er waren kopjes, schotels en 
borden die beschilderd konden 
worden. Je kon ze gewoon apart 
beschilderen, maar er ook een 
mooie etagère van maken. 
Zo’n ding met meerdere verdie-
pingen waarop je cupcakes of 
koekjes serveert. Die zou goed 
van pas kunnen komen voor 
de resultaten van de ‘hapjes’ 
workshop. Daar werden namelijk 
cupcakes gebakken…
Sommigen moesten even op 
weg geholpen worden, maar de meesten gingen al snel aan de 
slag. 
Er werd gezellig gekletst, gewerkt en gesnoept en voor je het 
wist was het alweer tijd voor het volgende programma onder-
deel. Een aantal kinderen/jongeren had voor de tweede keer 
crea gekozen en had dus meer tijd om er een echt kunstwerk 
van te maken. 
Voor zover het qua tijd lukte werd het beschilderde servies in de 
oven gebakken, zodat de verf er goed op bleef zitten. Degenen 
voor wie dat niet meer lukte, kregen de gebruiksaanwijzing 
mee voor thuis.
Wie geen zin had om met kop en schotels aan de slag te gaan, 
kon ook kiezen om een lampenkapje te versieren. Daar kon van 
alles voor gebruikt worden: lint, stiften, verf, speciaal papier enz. 
Er werden hele mooie lampenkapjes gemaakt die nu vast een 
aantal kamers heel gezellig maken! 
Het resultaat was aan het eind van de dag weer te bewonderen 
op de ‘tentoonstellingstafel’. 

Anja Posthuma

Mjammie muffins....
De meesten hadden bij de 
crea al iets gemaakt om ze 
mee te kunnen presente-
ren, maar nu moesten ze 
dan ook gebakken worden: 
muffins! De ene ronde 
was er een gezellig klein 
groepje meiden en bij 
de andere ronde waren 
gelukkig ook jongens van 

de partij. Samen gingen ze 
aan de slag.
Heel ijverig werd er beslag 
gemaakt en een smaakje 
uit gekozen. Doordat er 
steeds een jonger en een 
wat ouder kind samen-
werkten konden ze elkaar 
goed helpen. Meten 
en wegen is soms best 
moeilijk.

Na een tijdje had iedereen de vormpjes 
gevuld en konden ze de oven in.
Tijdens het bakken kon alvast nagedacht worden over de 
versiering. Sommigen wisten precies hoe ze het gingen versie-
ren, anderen moesten er even over nadenken. Er waren veel 
kleurtjes om uit te kiezen. En er waren handige stempeltjes 
om allerlei mooie vormpjes te maken. Uiteindelijk werden het 
allemaal prachtige creaties die vol trots aan de ouders werden 
getoond.
Kortom, het was een erg leuke, gezellige workshop onder 
leiding van Petra Lip.

Jolanda Broos.

Waterratten...
Het is altijd weer heerlijk om te kunnen zwemmen tijdens 
de HME-MO dag. Een goed begin van de dag: lekker wakker 
worden door het water. Veel beter natuurlijk dan naar een saaie 
inleiding te luisteren.
De eerste groep kinderen lag al om half 11 in het water en rond 
half twaalf was de tweede groep aan de beurt. Dit keer werd 
het zwemmen verzorgd door Gerdine Figge-Rus, een aardige 
en lieve zwemjuf. 
Er waren leuke waterspelletjes bedacht, vrij zwemmen kwam 
om de hoek kijken en wie kon er ook alweer watertrappelen? 
Natuurlijk hebben verschillende kinderen ook wel stiekem hun 
beste bommetje geoefend. 

De sfeer was erg gezellig. Er werd goed samengewerkt, maar ie-
dereen was toch ook stuk voor stuk fanatiek bezig in het water.
Natuurlijk zouden de kinderen de hele dag wel willen zwem-
men, dus in dat opzicht is de tijd helaas vrij kort. Samengevat 
was het genieten van het enthousiasme van alle kinderen. Er 
was veel lol en waterpret en er waren leuke spelletjes. Dankje-
wel juf Gerdine, hopelijk tot de volgende keer!

Nienke Torensma
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Vijf kinderen ontdekken hoe de mysterieuze uilen in Nederland 
leven en eruit zien. Mysterieus zijn de uilen, omdat ze voorna-
melijk in de avond en nacht actief zijn en dat is nou juist het 
tijdstip dat wij slapen en de uilen dus niet zien. 
Er zijn zes soorten uilen in Nederland, die er elk weer anders 
uitzien. De uil is namelijk aangepast aan zijn leefgebied om 
daar zijn voedsel te zoeken. De ene uil heeft oranje ogen, zodat 
hij nog in de schemering kan jagen en bij de andere uil zijn de 
ogen pikzwart en die jaagt juist diep in de nacht. 
Uilen kunnen 4x zo goed zien als mensen en kunnen wel 270 
graden draaien met hun hoofd. Dat ziet er best gek uit, maar 
het is erg nuttig om in alle hoeken te kunnen zien. 
Het allerbelangrijkste voor een uil is zijn gehoor. Een uil kan met 
zijn scherpe gehoor precies bepalen  waar het geluid vandaan 
komt en in welke richting het zich beweegt. De prooi van de uil 
wordt dus gevonden met behulp van zijn ogen, hoofd en oren. 
Een uil wil ook graag zijn prooi verrassen en doet dat door bijna 
geluidloos te vliegen. De uil heeft speciale veertjes die het ge-
luid van de wind dempen en zorgen voor minder wrijving. De 
prooi hoort de uil niet aankomen en door de enorme klauwen 
wordt de prooi gepakt.

Een prooi is een lekker hapje voor de uil, maar wat staat er 
allemaal op zijn menu? 
Om daarachter te komen wordt er met behulp van uilenballen 
gekeken wat een uil gegeten heeft. 

De uil slikt zijn prooi meest-
al in één keer door, maar 
kan de botten en haren 
niet verteren. De botten 
en haren worden in een 
soort bal uitgebraakt. Als 
(bot)onderzoeker wordt 
er gekeken van welk 
dier deze botten afkomstig 
zijn. In zo’n uilenbal worden 
bijvoorbeeld schedeltjes, 
ellepijpen, bekkens, kuit-
benen, ribben en kaakjes 
gevonden. Alle gevonden 
botjes worden verzameld 
en naast een zoekkaart 
gelegd. De meeste  bot-
jes die in de braakballen 
gevonden werden 
behoorden tot een spitsmuis (een kleine muis) of 
een woelmuis (een grotere muis). De kinderen zijn enthousiast 
bezig geweest om de botjes los te peuteren, te sorteren en 
tenslotte te kijken bij welk dier ze hoorden. Super!

Nienke Torensma 

Uilen, wat eten die nou eigenlijk?

Huidtherapie is een relatief nieuw paramedisch beroep. Een 
huidtherapeut behandelt gezonde, zieke of beschadigde huid. 
Er werken momenteel zo’n 800 huidtherapeuten in Nederland. 

Wat kan een huidtherapeut betekenen voor HME-MO-patiën-
ten? Huidtherapeut Anne Merel van Elp legde het uit tijdens de 
workshop huidtherapie. Een huidtherapeut behandelt onder 
andere littekens. De huidtherapeut kan bijvoorbeeld helpen als 
er bewegingsbeperkingen ontstaan door de littekens of als het 
litteken vastzit.
Na de eerste 8 weken na het ontstaan van het litteken, kan 
micromassage van de littekens helpen om ze goed te laten ge-
nezen. Bij de massage is vocht in de huid inbrengen belangrijk. 
Het type crème doet er niet toe, maar de massage is belang-
rijk. In het begin kan een litteken alleen ingesmeerd worden. 
Daarna kan de massage worden opgebouwd door eerst met 
de duim te masseren en daarna met huidplooitjes. Zo wordt de 
bovenlaag van de huid soepel gehouden. Massage kan direct 
als de wond dicht is tot 2 jaar nadat het litteken is ontstaan.

Medical taping kan helpen om littekens die vastzitten te mo-
biliseren. Kleine stukjes tape, op een speciale manier geknipt, 
worden kruislings op het litteken geplakt. Doordat er een klein 
beetje spanning op die stukjes tape zit, worden de huidlagen 
ten opzichte van elkaar iets bewogen. Dat helpt om een litte-
ken soepel te houden.
Als littekens erg zichtbaar zijn, kunnen ze worden vervaagd 
door camouflagetherapie. Het litteken wordt dan bedekt met 
een camouflagecrème in de kleur van de huid. Deze crème is 
veeg- en waterbestendig maar geneest niet. De huidtherapeut 
helpt bij het bepalen van de juiste kleur van de camouflagecrè-
me. 
Na de uitleg mochten alle deelnemers in 2 groepen zelf aan de 
slag. De ene groep ging proberen om zelf een litteken te ca-
moufleren. Het bleek al snel dat het niet makkelijk is om precies 
de kleur van je huid te bepalen. De andere groep kon oefenen 
met het knippen en aanbrengen van de medical tape. Ook 
dat bleek nog een kunst apart, die sommige deelnemers toch 
verrassend snel onder de knie kregen.

Meer informatie over het werk van de huidtherapeut is te 
vinden op www.huidtherapeut.nl

Ghislaine Widera

Littekenmassage belangrijk bij genezing
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Vragenuurtje met de dokters 

Tijdens het vragenuurtje van dr. Ham en dr. van der Zwan 
mochten allerlei vragen gesteld worden door kinderen. Een 
beetje spannend was het voor de meeste kinderen 
wel, maar gelukkig pikten de dokters het goed op. Bij 
de groep met wat jongere kinderen begonnen de 
dokters zelf ook met vragen stellen, zodat snel daarna 
de kinderen zelf de smaak te pakken kregen.

In de wat oudere groep werden er allerlei vragen zoals of je je 
zorgen moest maken als iemand een kwaadaardige bottumor 
had gehad in de familie.  En waar de dokters de metalen platen 
bewaren die ze soms in knieën en enkels zetten. Waarom word 

ik zo misselijk na een operatie? 
Ook werd er verteld over de 
verschillende ziekenhuisopna-
mes en operaties. Het was erg 
leuk om aan de dokters zo maar 
dingen te kunnen vragen buiten 
het ziekenhuis.

Verslag van de workshop ‘Psychische Problematiek’  

Eén van de workshops georganiseerd tijdens de landelijke HME-
MO dag ging over psychische problematiek. Uit de evaluatie 
van de HME-MO dag van 2015 bleek dat er behoefte was aan 
een workshop over deze problematiek. De bijeenkomst werd 
geleid door drs. Toon van Helmond, GZ psycholoog bij de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen.

De workshop viel uiteen in twee delen: 
1. De bespreking van de resultaten van het onderzoek naar 

problemen bij HME-MO.
2. Discussie over verschillende aspecten van het leven met 

een aandoening.

Het onderzoek naar de gevolgen van HME-MO
Aan dit onderzoek (2008, Ham en de Lange) hebben naast 99 
kinderen,184 volwassenen HME-MO patiënten deelgenomen: 
75 mannen en 109 vrouwen. Deelnemers waren gevraagd om 
een vragenlijst in te vullen, gebaseerd op de WOMAC en RAND-
36 modellen. Het onderzoek werd verricht om problemen van 
HME-MO en de invloed ervan op patiënten in dagelijks leven in 
kaart te brengen.

Een paar conclusies:
• In 80% van de gevallen was er sprake van een zichtbare 

deformiteit.
• 7% had te maken met ontwikkelingen die leidden tot malig-

niteit.
• 65% van de respondenten had een betaalde baan. Niette-

min moest 28% een andere baan gaan zoeken en had 21% 
aanpassingen in werk(omgeving) nodig als gevolg van de 
problemen veroorzaakt door HME-MO.

• 13 van de 184 personen waren arbeidsongeschikt verklaard.
• 46% was gestopt met sportactiviteiten.
• 83% van de mensen heeft met pijnklachten te maken. Van 

deze mensen heeft 38% elke dag pijn, bij 18% ging het om 
ernstige pijn en 30% heeft dagelijks medicatie nodig.

• Pijn heeft een sterke invloed op het leven van de deelne-
mers: bij 15% in verband met dagelijkse activiteiten, 14% 
had daardoor slaapproblemen, 9% ervoeren problemen in 
contacten met anderen, bij 10% was het een sterke factor 
bij het bepalen van hun stemming.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat HME-MO 
een sterke invloed kan hebben op de kwaliteit van leven van 
patiënten.

Psychische problemen
Welke potentiële gevolgen kan zo’n aandoening hebben voor 
de psychische gesteldheid van patiënten? Toon van Helmond 
heeft hierbij naar soortgelijke gevolgen verwezen bij verschil-
lende reumatische aandoeningen. Het gaat hier bijvoorbeeld 
over:
- Fysieke gevolgen: pijn, beperkingen, vermoeidheid;
- Emotionele gevolgen: angst, somberheid;
- Sociale gevolgen: sociale beperkingen, isolement
Deze gevolgen gelden niet voor iedereen en niet in dezelfde 
mate. Ze kunnen aanleiding geven tot ontwikkeling van verde-
re problemen en zijn daardoor risicofactoren.
De verschillende manieren om om te gaan met deze pro-
blemen zijn in principe in twee groepen te verdelen. Er kan 
worden gezocht naar oplossingen op een cognitieve niveau of 
er kan worden gekeken naar aanpassingen in gedrag en levens-
stijl. De verwerking van de situatie en inzicht in de problemen 
bij de patiënten (wat moeten zij ontwijken en wat omarmen) is 
hierbij noodzakelijk.

Bij het omgaan met de gevolgen van HME-MO is het belangrijk 
om de “do’s” en “don’ts” te onthouden. Machteloosheid, catas-
trofische instemming, passieve vermijding van problemen en 
contacten helpen niet bij de oplossing van de problemen. 
Gebrek aan steun vanuit de omgeving werkt tegen. Bij zulke 
symptomen zou men psychologische steun en hulp moeten 
gaan zoeken. Over de “don’ts” is in het algemeen meer bekend 
dan over de “do’s”.
Bij de “do’s” horen: actief zoeken naar het oplossen van pro-
blemen, zoveel mogelijke mobiliseren en zoeken naar sociale 
steun, zelfredzaamheid en acceptatie.
Aan het einde van de workshop werden er enkele mogelijke 
scenario’s besproken over hoe men met de aandoening kan 
omgaan. De rol van de eigen gedachten en gevoelens kwam 
ook ter sprake. Het gaat om hulp vragen en ontvangen, een 
inspanning leveren om over de aandoening te praten met 
anderen, steun zoeken bij lotgenoten en aangeven aan de 
omgeving wat men wel kan doen en wat niet.
Artur Widera

HME-MO kan grote invloed hebben op het dagelijks leven
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Lachgas?? Verslag gespreksgroep ouders 

Ook dit jaar was er weer veel animo voor de gespreksgroep 
ouders door verpleegkundig specialiste i.o. Linda Schuiten en 
GZ Psycholoog Sonja Deden, beiden werkzaam in het OLVG. Dit 
jaar in een iets andere opzet.
Er was aandacht voor sedatie met lachgas voor kinderen bij 
ziekenhuisopname en (traumatische) ingrepen. Duidelijk werd 
uitgelegd wat hier de voordelen van zijn. Door sedatie wordt 
het angstmechanisme beïnvloed en het bewustzijn vermin-
derd, waardoor een opname, pijn, en eventuele traumatische 
ervaringen minder scherp worden gevoeld. Kinderen krijgen 
nog wel alles mee, maar de randjes worden minder scherp, 
waardoor tegen een volgende opname of ingreep, wat vaak 
noodzakelijk is door de HME-MO, minder wordt op gezien. 

Lachgas is een onschuldig middel dat wordt toegediend met 
behulp van een mondkapje. Het werkt binnen een paar minu-
ten en na een paar minuten is het weer uitgewerkt. Het kind 
heeft weinig last van het lachgas. Het neemt het angstgevoel 
weg en de meeste kinderen voelen minder snel pijn. De meeste 
kinderen herinneren zich na de behandeling alleen een prettig 
gevoel. 

Aan het begin van de workshop waren er nog veel vragen, 
onduidelijkheden en toch ook wel een beetje afwachtende ou-
ders. Dit kwam mede door de naam sedatie, een term waarvan 
veel aanwezigen nog nooit hadden gehoord. Door de dui-
delijke powerpoint presentatie die gegeven werd door Sonja 
en Linda, en de vragen die gelijk gesteld konden worden en 
beantwoord werden, werden ouders enthousiaster. Misschien 
toch maar een keer proberen, klonk het bij de meeste mensen. 

Kortom, een leuke, duidelijke workshop met veel nieuwe infor-
matie.
Tanja en Ineke Eisinga

PGD, een intensief traject
 

Deze workshop 
werd geleid 
door drs. Nienke 
Muntjewerff, arts 
prenatale diag-
nostiek klinische 
genetica Maas-
tricht UMC+.  
PGD staat voor 
pre implantatie 

genetische diagnostiek. Dit is een 
methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige 
genetische aandoening, waaronder HME-MO, voorkomen kan 
worden. 
Voor PGD is een IVF behandeling noodzakelijk. Hierbij wordt de 
eicel met de zaadcel buiten het lichaam bevrucht. Na 3 dagen 
wordt in het laboratorium één cel afgenomen van de embryo’s. 
Deze cel wordt dan onderzocht op de aan- of afwezigheid van 
HME-MO. Op basis van deze uitslag worden alleen de em-
bryo’s zonder genetische afwijking op de vierde of vijfde dag 
in de baarmoeder teruggeplaatst.  Er wordt maar één embryo 
teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw. De eventuele 
overgebleven embryo’s worden ingevroren voor een eventuele 
volgende behandeling. Om een zo goed mogelijk resultaat te 
krijgen is het van belang dat er DNA materiaal aanwezig is van 
het koppel, ouders en het liefst ook van een broer of zus van de 
HME-MO patiënt. Hiervoor is alleen DNA middels bloedprikken 
geschikt. 

PGD is een intensief programma. Er wordt 
namelijk gewerkt met hormonen en er 
zijn verschillende ziekenhuisbezoeken 
noodzakelijk. Het gehele traject, vanaf het 
moment dat de PGD wordt uitgevoerd 
tot een daadwerkelijke zwangerschap, 
duurt gemiddeld minimaal 10 maanden. 
In Nederland zijn er vier centra die zich 
bezighouden met PGD: de universitaire 
ziekenhuizen in Utrecht, Groningen, Amsterdam en Maastricht. 
In Maastricht vindt altijd de PGD zelf plaats. De IVF behandelin-
gen die voor PGD nodig zijn, kunnen wel in de overige centra 
plaatsvinden. Doordat de PGD in Maastricht plaatsvindt, moet 
ieder koppel minimaal een keer naar Maastricht komen voor 
een behandelingsovereenkomst. In Nederland krijg je volgens 
de basisverzekering drie IVF behandelingen vergoed en een 
PGD behandeling. Mocht er een vierde behandeling nodig zijn 
en dit is medisch ook verantwoord, dan moet deze zelf betaald 
worden. 
Al met al was het een zeer interessante workshop waar ik per-
soonlijk veel van geleerd heb! 
 Joyce ter Vrugt

De kleine kinderen wilden graag weten hoe lang je naar school 
moet om dokter te kunnen worden en er werd door de dokters 
uitgelegd hoe een knie er van binnen uitziet. Er was ook een 
vraag die gesteld moest worden voor een broertje dat nog te 
klein was om deel te nemen aan deze workshop. Hij wilde heel 
graag weten wat voor auto’s de dokters hebben :) . Na een half 
uurtje waren de vragen op bij de groep met de jongste kinde-
ren. Zij zijn met zijn allen naar de kinderspeelplaats gegaan om 
daar nog wat plezier te maken.
Bij de oudere kinderen waren er zoveel vragen dat de tijd zo om 
was.
Jolanda Broos
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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 OLVG te Amsterdam is door de minister van VWS aangewe-
zen als expertisecentrum zeldzame 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.

In het LUMC te Leiden is een expertisecentrum voor bot- en 
wekedelentumoren.
Voor kwaadaardige ontwikkeling van exostosen/osteochondro-
men tot chondrosarcomen (ongeveer 5%) is behandeling in 4 
aangewezen academische centra vereist: UMCG, LUMC, UMC St. 
Radboud en AMC. Via het OLVG wordt hiermee samengewerkt. 
Specialisten kunnen hierbij advies vragen bij de Nederlandse 
Commissie voor Beentumoren www.beentumoren.nl.
UITGAVE
De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van de HME-MO  
Vereniging Nederland.
REDACTIE HME-MO NEWSFLASH:
Anja Posthuma (eindredactie), Jan de Lange en Nienke To-
rensma. 
Adres: Geert Lammertslaan 8, 
8421 RT  Oldeberkoop 
tel 0516-451760, e-mail: info@hme-mo.nl
OPMAAK EN DRUK HME-MO NEWSFLASH:
Grafische Studio Van Buul te Son, Ceciel van Buul
MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Buiten de (eind)redactie: Yara Beurskens, Prof. dr. Judith Bovée, 
Jolanda Broos, Frank Cornelissen, Tanja en Ineke Eisinga,  
drs. Mark Flipse, dr. John Ham, David Huijbregts, Daantje Janse, 
Stijn de Jong, drs. Ramzi Khalil, Evi Laurenssen, Marion Post,  
drs. Nienke Rorije, Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets, Joyce ter Vrugt,  
Eva de Waal, Artur Widera, Ghislaine Widera, Prof. dr. Wim Wuyts, 
drs. A. v.d. Zwan, Mandy Zwarts
MEDISCH ADVIES RAAD:
Prof. Dr. J.V.M.G. Bovée, drs. F.Q.M.P. van Douveren,  
dr. S.J. Ham (voorzitter), Prof. dr. R.J.E.M. Smeets,   
dr. H.J. van der Woude en Prof. dr. W. Wuyts
SECRETARIAAT EN INFORMATIEDESK
tel. 0516-451760 of 0499-479293 
e-mail: info@hme-mo.nl
website: www.hme-mo.nl
Bankrekening: NL85RABO0155774123
t.n.v. HME-MO Vereniging, Oldeberkoop
Kamer van Koophandel Leeuwarden 01168710
ONDERZOEKSFONDS HME-MO
Bankrekening: NL13RABO0140649530 t.n.v. Stichting Onder-
zoeksfonds HME-MO
Kamer van Koophandel: 53118316 
Deze stichting heeft evenals de HME-MO Vereniging een ANBI 
erkenning
BESTUUR
Drs. Jan de Lange, voorzitter
tel. 0499-479293, e: jandelange@hme-mo.nl
Marion Post-Bloemhoff, secretaris
tel. 0516-451760, e: marionpost@hme-mo.nl
Artur Widera, penningmeester
e: arturwidera@hme-mo.nl
Anja Posthuma, 2e secretaris
tel. 0488-454982, e: anjaposthuma@hme-mo.nl
Wim van Dijke, algemeen bestuurslid
David Huijbregts, algemeen bestuurslid


