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Van de redactie
Enkele maanden geleden heeft ondergetekende op nogal hardhandige wijze 
kennis gemaakt de locatie ‘West’ van het OLVG. En wel met het hek dat zich tussen 
gebouw en stoep bevindt. Het was een van de weinige dagen dat het sneeuwde 
en dochterlief (inmiddels 18+, dus geen kinderafdeling meer) moest opgenomen 
worden voor een operatie. Dus samen op de trein gestapt, op Sloterdijk weer 
uitgestapt en vervolgens nog even met de metro. En dan is het een klein 
stukje lopen naar het ziekenhuis. Maar het sneeuwde, en blijkbaar hadden mijn 
schoenen te gladde zolen. Voor ik het wist maakte mijn hoofd zeer fors contact 
het stevige stalen hek… Gelijk bezorgde mensen om je heen: gaat het? Nee, 
het ging niet, het deed behoorlijk zeer. Enigszins wankel naar binnen gelopen, 
maar zie, de verpleegkundigen op de afdeling bleken uitermate vriendelijk en 
bezorgd. Ze namen voor ons beiden de tijd. De schade bleef voor mij beperkt tot 
hoofdpijn en een flinke bult. De operatie van dochterlief is prima verlopen en ze 
was erg te spreken over de bejegening door het verplegend personeel en het 
eten. Minpuntje vond ze het verouderde tv-systeem boven haar bed, dat was even 
wennen na de ‘Ollie’s’ op de locatie Oost. 

Waarschijnlijk zijn er onder u al meer mensen die inmiddels ervaring opgedaan 
hebben met geopereerd worden in ‘West’.  Voor de vereniging blijft dit een heikel 
punt. We horen verschillende ervaringen. Lastig is bijvoorbeeld dat de arts vaak 
wel op de dag van de operatie nog even langs kan komen, maar niet een dag erna 
omdat hij dan in de andere locatie is. Het zou het mooiste zijn wanneer ook de 
volwassenen gewoon in ‘Oost’ geopereerd kunnen worden, maar organisatorisch 
is dat helaas niet mogelijk. We blijven hier echter met het OLVG over in gesprek. 

Verder kijken we natuurlijk vooruit naar de landelijke dag op 10 juni. We hopen 
u dan met een stralend zonnetje te kunnen begroeten op de bekende locatie in 
Utrecht. Het belooft weer een gevarieerde dag te worden, met voor de kinderen 
en de jeugd zelfs een vleugje magie… Het programma vindt u in dit blad.

Inmiddels is ook de Algemene LedenVergadering (ALV) achter de rug. Helaas niet 
echt druk bezocht. We nemen dus aan dat dat betekent dat we ons werk gewoon 
goed doen, maar we vinden het eigenlijk wel heel prettig om gewoon eens met 
u van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van de vereniging. Als u 
volgend jaar de uitnodiging weer in uw mailbox krijgt, denk er dan eens over om 
te komen. We zijn altijd benieuwd naar nieuwe ideeën en gezichtspunten!

Vorig jaar heeft u kunnen lezen hoe Wouter Eijkman ondanks de aandoening 
HME-MO toch een behoorlijk sportieve uitdaging aanging en welk een succesvol 
verloop dat had. Deze keer kunt u lezen hoe Ellen v.d. Velden besloot niet in 
beperkingen maar in mogelijkheden te denken en wat dat voor haar betekende.

De bekende rubrieken zijn ook in deze Newsflash weer aanwezig: column 
(over een dame met het hart op de tong), nieuws van het bestuur, vraagbaak, 
onderzoek en ontwikkeling en niet te vergeten de Kidsflash. Daarin deze keer 
iemand met een bijzondere hobby…

We wensen u veel leesplezier en hopen u uiteraard te zien op 10 juni!

Namens de redactie,
Anja Posthuma
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Door Eva de Waal

“Kom zitten kind. Mijn tas neemt een hele stoel in beslag, wat 
een schande.” De oma haalt haar handtas van één van de twee 
stoelen van de bushalte en wenkt dat ik kan zitten. Ik knik 
vriendelijk, neem plaats en haal mijn boek Le mot qu’il faut 
tevoorschijn. Niet alleen de lente staat voor de deur, maar ook 
de tentamenperiode waarin onder andere mijn Franse woor-
denschat wordt getoetst. Het boek trekt haar aandacht. “Welke 
taal is dat?” Ik antwoord haar dat ik in het eerste jaar van de 
opleiding Franse taal en Cultuur zit, aan de Radboud Universi-
teit in Nijmegen. Zelf is ze meer van de Italiaanse taal, geeft ze 
aan. “Jarenlang op vakantie geweest. Als kind al, toen ze met 
haar ouders en broers in Amsterdam woonde. Het familie-uitje 
van het jaar.” Ik luister naar haar enthousiasme voor de Italiaanse 
taal en sla het boek half dicht om niet ongeïnteresseerd over te 
komen.

Vervolgens geeft ze zonder dat ik ernaar vraag de verklaring 
hoe zij uiteindelijk in het Gelderse dorpje Wijchen terecht is 
gekomen. Ze was op zoek naar avontuur en trok de 
stoute schoenen aan. Ze plaatste een advertentie in 
de krant waarin ze aangaf op zoek te zijn naar een 
weduwnaar. Die vond ze. In Nijmegen. Zonder er ook 
maar één seconde over na te denken pakte ze haar 
spullen om bij een jonge weduwnaar in te trekken 
die ook nog eens twee peuters had. “Dat kwam mooi 
uit want ik had altijd al gezegd: een man hoef ik niet perse, 
maar een kind wel.” Haar operatie was begonnen: zonder de 
beste man in te lichten, stopte ze met de pil. Ook dit vertelt ze 
schaamteloos. “Je raadt het nooit: ik raakte direct zwanger en 
mijn zoon, och een pracht van een jong, werd geboren op Va-

lentijnsdag.” Hoe snel ze haar spullen inpakte om naar Nijmegen 
te verhuizen, zo snel pakte ze ook weer haar spullen om bij haar 
man te vertrekken nadat de buit binnen was. 

De bus komt eraan. We staan op en checken in. Ik wens haar 
een prettige reis toe en ga achterin de bus zitten. Terwijl ik we-
derom mijn boek Le mot qu’il faut open sla, hoor ik dat ze haar 
volgende slachtoffer heeft uitgekozen: de buschauffeur. Ik besef 
dat ik niet zo open ben als deze vrouw. Nooit geweest. Zou dat 
door mijn ziekte HME-MO komen? Zou ik daardoor minder snel 
mezelf bloot kunnen geven ten opzichte van anderen? Eén ding 
is zeker: een open boek bij uitstek, dat is deze vrouw. 

Eva de Waal

Open boek

Column Eva
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Nieuws van het bestuur
Ledenaantal
Het blijft een verrassing dat we ondanks een relatief kleine 
patiëntengroep nog steeds een groeiende vereniging zijn. In-
middels staat de teller op 264. Dat is een heel mooi aantal, maar 
we hopen ondertussen stiekem wel dat we de mijlpaal van 300 
ook nog halen. 

Algemene ledenvergadering 
(ALV)
Waarschijnlijk hebben we op 8 april een record gevestigd voor 
wat betreft de kortste ALV. Ondanks een uitgebreide aankon-
diging waren er slechts 2 leden aanwezig, waarvan er 1 in de 
kascommissie zat. Natuurlijk is het prettig om snel te kunnen 
vergaderen. Het is soms ook heel fijn om eens van een heleboel 
leden te horen wat er leeft en hoe we het doen als vereniging. 
We doen ons uiterste best om u van de goede informatie te 
voorzien, om uw belangen te behartigen en mee te praten over 
het expertisecentrum, maar wellicht heeft u hele andere idee-
en. Dan is zo’n vergadering een uitgelezen kans om die naar 
voren te brengen. Dus wanneer u volgende jaar de uitnodiging 
weer onder ogen krijgt, denk dan niet gelijk: dat is niks voor mij, 
maar meldt u gewoon aan. 

Samenstelling bestuur
Gelukkig kunnen we melden dat ons bestuurslid Wim van Dijke 
weer geheel hersteld in ons midden is. Alleen nu in de functie 
van 2e penningmeester. Tijdens de ALV is Artur Widera met 
algemene stemmen aangenomen als bestuurslid en hij heeft 
de taak van penningmeester op zich genomen. Het bestuur be-
staat nu uit 6 personen. David Huijbregts zal zich o.a. bezig gaan 
houden met zaken die een wat projectmatiger karakter hebben.

Financiën
We zijn een financieel gezonde vereniging. Met de inkomsten 
uit de contributies en de subsidie kunnen we prima rondko-
men. Het is wel elk jaar even afwachten of het subsidiesysteem 
van Fonds PGO op dezelfde wijze voortgezet wordt.
In april zijn de automatische incasso’s voor de contributie weer 
geïnd of heeft u een factuur toegestuurd gekregen. Ook met 
onze nieuwe penningmeester kunt u gerust overleggen wan-
neer u de contributie op de een of andere manier niet (geheel) 
kunt betalen. Het zou jammer zijn wanneer u alleen daarom 
geen lid meer kunt zijn van onze vereniging.

Samenwerking pijnpatiënten 
naar 1 stem
Sinds 2016 zijn wij lid de organisatie ‘Samenwerkingsverband 
Pijnpatiënten naar één stem’ (SWP) . Deze heeft tot doel van 
mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem te laten 
horen in het overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) 
industrie, verzekeraars, de politiek en overheden. Hierbij wordt 
gestreefd naar verbetering van de pijnzorg in Nederland vanuit 
patiëntenperspectief. Er zijn 17 patiëntenorganisaties aangeslo-
ten. De vouchers van PGO Support (elk jaar € 18.000) die wij te 
besteden hebben gaan hierheen. Deze vorm van financiering 
stopt waarschijnlijk na 2018. Daarom wordt er binnen de SWP 
gekeken naar een andere vorm van financiering. Het zou bij-
voorbeeld mogelijk zijn een vereniging te vormen. Men is bezig 
met het opstellen van statuten. We vinden het belangrijk om 
hierbij betrokken te blijven omdat pijn één van de belangrijkste 
verschijnselen bij HME-MO is. Zaterdag 1 april jl. zijn 2 mijlpalen 
gerealiseerd voor betere pijnzorg voor mensen met chronische 
pijn: de Nederlandse pijnalliantie P.A.I.N. is officieel gestart en de 
Zorgstandaard Chronische Pijn is opgeleverd. Meer informatie is 
te vinden op de website http://www.pijnpatientennaar1stem.nl.

Expertisecentrum OLVG
Er wordt in principe elke 3 maanden overleg gevoerd met 
de kinderafdeling van het OLVG. Begin maart is er weer een 
overleg geweest. Een belangrijk gesprekspunt was het oplopen 
van de wachtlijst voor kinderen. Verschillende mensen hadden 
doorgegeven dat hun kind wel erg lang moest wachten op een 
operatie. Dit heeft alles te maken met de reorganisatie binnen 
het OLVG waarbij in principe de orthopedische operaties naar 
locatie West zijn verplaatst. Omdat binnen het kader van het ex-
pertisecentrum al was afgesproken dat de orthopedie voor kin-
deren in Oost zou blijven, komt daar geen verandering in. Het 
probleem is alleen dat er met de verhuizing van orthopedie ook 
veel minder tijd in de operatiekamers van Oost is voor HME-MO 
operaties. Voorheen werd de tijd verdeeld tussen volwassenen 
en kinderen en kon er makkelijk geschoven worden. Dat kan nu 
niet meer. Ook was er maar 1 dag per week orthopedie opera-
tietijd. Die tijd werd gevuld met scoliose en HME-MO patiëntjes. 
Inmiddels is er door het management van de operatiekamers 
structureel meer tijd geregeld voor HME-MO, zodat de wachttij-
den hopelijk weer korter kunnen worden.
Verder wordt er een wetenschappelijk onderzoek gestart naar 
de transitie van 18 jarigen naar de volwassenafdeling. Tegen-
woordig is dat ook een overgang naar een andere locatie. 
Er loopt op de kinderafdeling momenteel al een wat kleinscha-
liger onderzoek door een verpleegkundige in opleiding tot 
kinderverpleegkundige, maar het is de bedoeling dat er ook 
een groter onderzoek gestart wordt wat alle aspecten van de 
transitie meeneemt. 
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Nieuws van het bestuur
Operaties in het Medisch 
Centrum Alkmaar
De problematiek voor wat betreft het oplopen van de (toch al 
lange) wachtlijst voor operaties aan het kuitbeenkopje in het 
Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is toegenomen. 
De operaties aan het kuitbeenkopje bij HME-MO patiënten 
kunnen op dit moment alleen maar uitgevoerd worden in een 
gezamenlijke operatie door dr. Kanhai en dr. Ham in het MCA. 
Toename van de indicaties voor deze operaties heeft gezorgd 
voor een te lange wachtlijst. Helaas betekent dit dat dege-
nen die op deze operatie wachten nog langer de zenuwpijn 
houden. Dat is erg vervelend. De afspraak was tot nu toe dat dr. 
Ham eenmaal per kwartaal deze operaties uitvoert in het MCA 
samen met dr. Kanhai. Voor dr. Ham gebeurt dit zelfs in zijn vrije 
tijd. Af en toe is er een mogelijkheid om een extra maandag-
middag te opereren. Dat ging altijd prima. 
De reden waarom deze operatie samen met dr. Kanhai uit-
gevoerd wordt, is de extra zorgvuldigheid die deze operatie 
verlangt. Het is van het grootste belang dat het kuitbeenkopje 
“bloot” wordt gelegd door een ervaren plastisch chirurg als dr. 
Kanhai. Hij is in staat om de zenuw die over dit kuitbeenkopje 
loopt, de Nervus Peroneus, niet te beschadigen. Terwijl dit een 
serieuze complicatie is bij deze operatie. Gelukkig zijn er tot nu 
toe nauwelijks complicaties aan de orde geweest. Dr. Ham kan 
samen met dr. Kanhai deze operatie uitstekend uitvoeren. Het 
is gebaseerd op specialisatie en veel ervaring. Eigenlijk is het op 
dit moment de beste oplossing die voorhanden is in Nederland 
op dit gebied.
In het overleg met dr. Ham hebben wij er ook op aangedron-
gen om voor dit probleem toch naar een goede oplossing te 
kijken. Een wachttijd van een jaar is iets wat je niet wilt. Op de 
korte termijn zal dit probleem echter niet opgelost kunnen 
worden. Wij moeten als bestuur van de HME-MO Vereniging 
nog een organisatorisch overleg met de afdeling orthopedie 
plannen. Dit hebben wij één tot tweemaal per jaar. Daar zullen 
wij deze problematiek zeker agenderen. 

Mytylschool Ariane de 
Ranitz Utrecht
U heeft het vast al gemerkt; we hebben dit jaar onze landelijke 
HME-MO dag op 10 juni weer gewoon in de Mytylschool in 
Utrecht. Even dreigde dit niet meer te kunnen. Wij zijn altijd 
prima huurders geweest en er waren ook nooit geen klach-
ten over ons. Dat was bij andere huurders wel eens anders. 
Gelukkig hebben we in een goed gesprek met de directeur van 
de school kunnen afspreken dat we dit jaar gewoon gebruik 
kunnen maken van de school. Er is wel een contract afgespro-
ken en de prijs is aanzienlijk verhoogd. Er wordt nu per jaar, in 
december voorafgaand aan de landelijke HME-MO dag in juni 
van het jaar daarop, een afspraak gemaakt. Ook zal de school in 
de toekomst worden verbouwd resp. vernieuwd. Maar dit zullen 
we op tijd horen. We zijn hier erg blij mee. Want degenen die 
wel eens aanwezig zijn geweest op de landelijke HME-MO dag 
weten dat de school alle voorzieningen heeft die we we nodig 
hebben, zelfs een zwembad.

Training bestuur en  
kerngroep
Omdat we graag op een zo goed mogelijke manier met z’n 
allen willen werken, volgen we hier regelmatig trainingen voor. 
De ene keer wat meer ludiek, de andere keer wat ‘serieuzer’. 
In maart zijn we onder leiding van Joke Zephat, trainer en 
coach, bezig geweest met de rollen die iedereen in de groep 
heeft. Aan de hand van de uitkomsten van een vragenlijst over 
teamrollen (soms heel verrassend) zijn we met elkaar in gesprek 
geweest over ieders bijdrage aan het geheel. Het was een waar-
devolle middag waarmee we weer verder kunnen.

Even voorstellen

Mijn naam is Artur Widera.
Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering op 8 april 2017 werd ik gekozen als bestuurslid 
van de HME-MO Vereniging. Binnen het bestuur is afgesproken dat ik de taak van penningmees-
ter op me neem.

Ik ben 49 jaar, getrouwd en jurist van beroep. Ik heb zelf HME-MO en onze twee kinderen van 9 
en 12 hebben ook HME-MO. Ik ben sinds 1999 al actief binnen de vereniging als kerngroeplid 

en nu dus penningmeester. Ik neem bij deze de verantwoordelijkheid voor de financiën van de Vereniging over van 
Wim van Dijke in een zeer goede staat. Het is aan mij om te zorgen dat het zo blijft. Gelukkig blijft Wim bestuurslid en 
zal hij mij ondersteunen als 2e penningmeester. Ik ga mijn best doen om een goede bijdrage te leveren aan het verder 
ontplooien van de activiteiten en plannen door het bestuur. Voor alle vragen omtrent de financiële kwesties ben ik 
bereikbaar per e-mail (arturwidera@hme-mo.nl) en ook in persoon aanspreekbaar tijdens de HME-MO dag binnenkort. 
Tot zien op 10 juni in Utrecht!

Jan de Lange, voorzitter
Marion Post, secretaris
Anja Posthuma, 2e secretaris 
Artur Widera, penningmeester
Wim van Dijke, 2e penningmeester
David Huijbregts, bestuurslid projecten
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Ellen van der Velden

‘Laat jezelf eens nakijken’. Dat zou ik tegen je hebben gezegd,  
als je vroeger tegen mij had gezegd dat ik marathons zou gaan 
lopen. Aan gym had ik een hekel. Ik zat vaker langs de kant, dan 
dat ik mee deed. In mijn puberteit ging er geen jaar voorbij zon-
der operatie. Op mijn middelbare school werd ik de terminator 
genoemd, omdat er van die gave pinnen uit mijn arm staken.

Eind vorig jaar heb ik mijn derde marathon gelopen in iets meer 
dan 3,5 uur. Net alsof het de normaalste zaak van de wereld 
was. Wat is er in hemelsnaam in de tussentijd gebeurd? Hard-
lopen met een botaandoening als HME-MO dat kan toch he-
lemaal niet? Tenminste, als ik mijn ouders zou moeten geloven 
die dit misschien wel duizend keer tegen mij hebben gezegd.

Op mijn achttiende heb ik mijn laatste operatie gehad. Toen 
ik eenmaal daarvan hersteld was, ben ik alles gaan uitprobe-
ren wat ik maar kon verzinnen. Parachutespringen? Waarom 
niet. Een half jaar afstuderen in El Salvador? Leek me wel een 
uitdaging. Bergbeklimmen dan? Ik zou het op zijn minst kunnen 
proberen.

En zo is het ook met hardlopen begonnen. Stap voor stap. 
Steeds vaker en steeds verder. Bij mijn eerste vijf kilometer 
kwam ik als een van de laatsten over de finish. Trots dat ik was! 
Ik zie mezelf nog door het centrum van Tilburg lopen. Daarna 
ben ik de ene hardloopwedstrijd na de andere gaan doen. Ik 
ben inmiddels de tel kwijt geraakt. Tegenwoordig ben ik zelfs 
een van de snellere deelnemers.

Mijn eerste marathon was die van Rotterdam in 2011. Pas 
een paar kilometer voor de finish realiseerde ik me dat ik het 
echt zou volbrengen. Nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn! 
Vervolgens heb ik in 2015 de Jungfrau marathon in Zwitserland 
gedaan. Een prachtige marathon met 1.800 hoogtemeters en 
een finish met uitzicht op de Jungfrau, de Mönch en de Eiger. 
En eind vorig jaar dus de marathon van Verona. Het ging heel 
goed, vanaf het begin tot aan het einde in hetzelfde tempo 
gelopen, met een mooie eindtijd als resultaat.

Waar het schip gaat stranden, weet ik niet. Zolang het kan en 
het goed gaat, ga ik door. Een aantal jaar geleden moest ik van 
mijn moeder aan mijn orthopeed opbiechten dat ik aan hardlo-
pen deed. Ze dacht dat die mij wel tot de orde ging roepen. Dat 
viel tegen. Dr. Van Mourik gaf aan dat het helemaal geen kwaad 
kon, zolang ik maar niet aan triatlons zou gaan beginnen.

Zo zie je maar, misschien is niet alles, maar er is wel veel moge-
lijk met HME-MO. Ook al zijn je armen en benen nog zo scheef 
en zitten ze vol rare uitsteeksels. Als je het maar probeert. Je 
komt er vanzelf  achter wat wel en wat niet gaat. Het doet af 
en toe een beetje pijn. En soms kom je jezelf tegen. Maar dat is 
snel vergeten, als je je grens weer een stukje verder heb gelegd.

Ellen van der Velden

Marathons lopen met HME-MO? 



HOEZO NIKS VOOR JOU?!

Stichting Onbeperkt Genieten zet zich in om jonge 
mensen met een onzichtbare fysieke aandoening of 
chronische ziekte weer te laten genieten van kunst en 
cultuur. Wij gunnen iedereen een leven vol muziek, 
kunst, theater en andere culturele belevingen. We halen 
de drempels weg om dit ook mogelijk te maken voor 
hen die daarvoor net dat beetje extra nodig hebben.
Wil jij weten wat we voor jou kunnen doen? Kijk dan op 
http://www.onbeperkt-genieten.nl/ naar de agenda, 
de een-op-een activiteiten of neem contact met ons 
op! We denken graag mee binnen de mogelijkheden 
die je hebt.
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Vraagbaak

1. Regelmatig bereikt ons de vraag hoe men een machtiging bij 
de zorgverzekeraar kan verkrijgen voor langdurige fysiotherapie 
bij een chronische ziekte als HME-MO. Hoe gaat dat in z’n werk 
en welke code moet gebruikt worden?
Graag willen wij hierover uitleg geven. Want langdurige fysiothe-
rapie bij HME-MO kan erg belangrijk zijn. Dat kan zijn een periode 
na een operatie maar zeker ook bij langdurige klachten aan spieren 
en gewrichten. Het soepel houden van het lichaam bij HME-MO 
door fysiotherapie is zeker van belang bij patiënten met HME-MO 
die wat ouder worden. Het gaat bij de langdurige fysiotherapie om 
de Chronische lijst pathologieën. In die lijst staat bij Orthopedische 
aandoeningen: de VNZ-code 12 en daarna (vallend onder art. 2.6 ) 
B1. De omschrijving hierbij is: Aangeboren afwijkingen of defecten 
van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen. Er moet een 
medische noodzaak voor zijn en de diagnose moet gesteld worden 
door een specialist. Wanneer u deze procedure volgt,  dan moet het 
goedkomen.

2. Ik ben nu 50 jaar en heb mijn hele leven meegedaan met 
alles. Gestudeerd, fulltime gewerkt en privé genoten van ons 
leuke gezin met alles wat daar aan lichamelijke activiteiten 
bij komt. Maar nu lukt het me steeds minder om het fulltime 
werken als manager vol te houden. Helaas ben ik 8 maanden 
geleden ziek thuis komen zitten vanwege heftige pijnen op ver-
schillende plekken door HME-MO. Ik ben nu onder behandeling 
van een pijnpolikliniek. De pijn is nu wel minder, maar ik blijf 
erg moe en ik zie er erg tegenop om weer te gaan werken. Ook 
mijn bedrijfsarts heeft zijn twijfels of het wel weer zal lukken. 
Stoppen met werken is wel erg rigoureus maar al zou ik maar 
wat minder kunnen werken. Maar hoe gaat dat in z’n werk?
Erg jammer dat de klachten door HME-MO bij u zo heftig zijn dat 
fulltime werken waarschijnlijk een probleem wordt. Maar helaas is 
dit een bekend gegeven bij mensen met HME-MO. In ons onder-
zoek naar de gevolgen van HME-MO in Nederland (2008, Ham en 
de Lange) gaf 28% (33 van de 119) aan met het werk te hebben 
moeten stoppen vanwege de klachten door HME-MO. Sommige 
hiervan hebben ander werk gevonden wat minder belastend was. 
Maar in uw geval is uw werk niet erg lichamelijk belastend. Maar 
de continuïteit en belastbaarheid met het werk komt wel in het 
gedrang. Minder werken is geen vrijwillige keuze, maar u wordt 
gedwongen door uw gezondheidssituatie. Het is nu belangrijk 
om in overleg met uw bedrijfsarts en leidinggevende een plan te 
maken voor de toekomst. Voor het korter werken komt het UWV 
in zicht. Dat moet goed voorbereid worden. Juist omdat HME-MO 
een zeer zeldzame ziekte is, zult u niet snel een arts van het UWV 
tegenkomen die de ziekte kent. Het is belangrijk deze arts goed voor 
te lichten. U kunt daar het onderzoeksrapport van bovengenoemd 
onderzoek gebruiken. Het staat in het besloten deel van onze 
website. Maar ook is naar aanleiding van dit onderzoek een artikel 
in het gerenommeerde Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift 

The Journal of Bone and Joint Surgery gepubliceerd. Dit kunt u bij 
ons opvragen. Hopelijk lukt het u om goed in gesprek te blijven met 
uw bedrijfsarts en de artsen en arbeidskundigen van het UWV. Bij 
vragen kunt u altijd bij ons terecht.

3. Bij ons melden zich af en toe mensen die enchondromen 
hebben. Zij denken dat ze daarmee ook HME-MO hebben. Maar 
dat is niet per definitie zo. Daarom hieronder het verschil.
Enchondromen worden nogal eens verward met osteochondro-
men. Bij enchondromen zitten de bottumoren in het bot (centraal) 
en bij osteochondromen zitten de bottumoren aan de buitenkant 
van het bot (decentraal). De enchondromen ontstaan net als bij os-
teochondromen voornamelijk in de pijpbeenderen zoals de vingers, 
armen en benen. Wanneer iemand veel enchondromen heeft,  dan 
wordt dit de ziekte van Ollier genoemd. Bij veel osteochondromen 
wordt gesproken over Multiple Osteochondromen (= HME-MO). 
Om het nog iets ingewikkelder te maken: mensen met HME-MO 
hebben soms ook enchondromen. Overigens dienen volwassenen 
met de ziekte van Ollier ook alert te zijn,  omdat de enchondro-
men kwaadaardig kunnen worden (chondrosarcomen). Net als 
bij volwassenen met HME-MO dient men daarom om de 2-3 jaar 
gecontroleerd te worden. Gelukkig is er in het Expertisecentrum voor 
HME-MO in het OLVG te Amsterdam ook veel ervaring met de ziekte 
van Ollier. Eveneens is er veel ervaring op dit gebied in het expertise-
centrum voor bot- en wekedelen in het LUMC te Leiden.

Naast medische vragen kunnen er ook andersoortige vragen aan de orde komen. Wanneer de antwoorden op zulke vragen 
ook voor anderen interessant zijn, worden ze eveneens in deze rubriek geplaatst. Uw vragen worden voorgelegd aan één van 
de ons bekende deskundigen, zoals leden van onze Medisch Advies Raad. Maar ook aan anderen. De vragen worden in alge-
mene zin beantwoord. Voor specifieke persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw behandelend arts of therapeut of andere 
deskundige. Hebt u ook vragen voor deze rubriek,  dan kunt u die stellen via ons secretariaat.
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AMC vaatonderzoek bij 
HME-MO
De afdeling Inwendige Genees-
kunde van het AMC is bezig met 
onderzoek naar de rol van
van een suikerlaagje in de wand van 
de bloedvaten, de zgn. endothelial 

surface layer, in de zout- en
waterbalans van het lichaam bij mannen van 18 – 40 jr met 
HME-MO. 
Er zijn geen deelnemers meer nodig voor dit onderzoek. De 
onderzoekers zijn bezig om de resultaten te analyseren. We 
hopen hier op termijn meer over te kunnen zeggen en zullen 
de resultaten publiceren.

Nienke Rorije en Eliane Wenstedt, arts-onderzoekers AMC

LUMC-onderzoek op afdeling 
Pathologie

Vici-beurs voor onderzoek naar 
sarcomen
LUMC-onderzoeker Judith Bovée 
heeft een prestigieuze Vici-beurs 
van 1,5 miljoen euro gekregen van 

de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). Met dat geld gaat prof. Bovée van de afdeling Patholo-
gie kijken hoe sarcomen ontstaan en hoe je ze kunt tegengaan.
Sarcomen zijn een zeldzame groep tumoren die voorkomen in 
de botten en weke delen, zoals de weefsels die zich onder de 
huid, rondom de organen en botten of in de ruimtes daartus-
sen bevinden. “Jaarlijks krijgen in Nederland circa 800 patiënten 
een sarcoom. Het zijn vaak jonge mensen. 300 van hen worden 
behandeld in het LUMC”, aldus prof. Bovée.  

Stamcelonderzoek 
Zij gaat met haar Vici-beurs kijken hoe sarcomen precies ont-
staan. “Het onderzoek bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler is 
het stamcelonderzoek, waarbij we in stamcellen een genetische 
afwijking stoppen die ook in een sarcoom voorkomt. Daarna 
kijken we wat de gevolgen zijn voor de cel. Als we de molecu-
laire paden weten, dan weten we waar we medisch kunnen in-
grijpen om de groei van tumoren tegen te gaan. En dan weten 
we of dat bijvoorbeeld met bestaande medicatie mogelijk is.” , 
legt prof. Bovée uit. 
Het tweede deel van het onderzoek richt zich op het uittesten 
van mogelijke medicijnen. Als een tumor bij een patiënt wordt 
weggehaald, gaan de verwijderde tumorcellen naar het labora-
torium. Die laten onderzoekers groeien om mini tumoren – zo-

genoemde micro-sarcs – te vormen. Deze mini tumoren lijken 
veel op de sarcoom in de patiënt. “Deze tumorcellen geven we 
dan de medicatie die mogelijk kan ingrijpen op de tumorgroei.”, 
zegt prof. Bovée
  
Therapie op maat 
Het doel is om een medicijn te vinden die het beste de 
tumorgroei voor een specifieke patiënt weet te remmen. Prof. 
Bovée licht toe: “In de toekomst willen we therapie op maat 
bieden. Als een patiënt is geopereerd, willen we de verwijderde 
tumor cellen gebruiken om te bekijken op welke medicatie 
deze tumor gevoelig reageert. Zo kunnen we patiënten beter 
behandelen.” 

Osteochondromen van HME-MO patiënten
In dit onderzoek gaan we ook stamcellen maken van verwij-
derde osteochondromen van patiënten met HME-MO. Deze 
stamcellen dienen dan als basis om te onderzoeken welke ge-
netische veranderingen er bij komen in het geval van maligne 
ontaarding. HME-MO patiënten die in het LUMC geopereerd 
worden zullen worden gevraagd om hun toestemming om het 
verwijderde materiaal te gebruiken voor dit onderzoek.

Vici 
Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappe-
lijke premies van Nederland. NWO kent dit jaar 34 Nederlandse 
onderzoekers een Vici-subsidie toe. De financiering is bedoeld om de 
komende vijf jaar onderzoek te doen.  

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. Deze stof is bij mensen met HME-MO, door 
het gen wat HME-MO geeft, anders.
Ook voor dit onderzoek zijn geen deelnemers meer nodig. Er 
wordt momenteel hard gewerkt om de data te analyseren. We 
zijn benieuwd naar de resultaten. Zodra we hier iets van horen 
dan laten wij dit horen.

Ramzi Khalil, promovendus LUMC, Afdeling Pathologie

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 kunt u contact 
opnemen met jandelange@hme-mo.nl
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Universiteit Maastricht vak-
groep Revalidatiegeneeskunde
De gesprekken die plaatsvinden 
tussen Prof. dr. Rob Smeets van 

de UMCM en nog een aantal mensen van zijn vakgroep uit 
Maastricht met dr. John Ham en ander onderzoekers van het 
OLVG verlopen voorspoedig. 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 opge-
leverd die alsnog verwerkt kunnen worden.  Dit sluit aan bij de 
wens van leden die deze onderzoeksvraag hebben ingediend. 
Zie ook onder OLVG.
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 be-
treft het onderzoek naar de relatie 
tussen de mutatie in het DNA met 

de uiterlijke kenmerken van HME-MO (genotype met fenotype). 
Zie onder OLVG 
Prof. dr. Wim Wuyts, Centrum Medische Genetica, Universiteit /Uni-
versitair Ziekenhuis Antwerpen. Lid van onze Medisch Advies Raad

Onderzoek Expertisecentrum 
HME-MO in het OLVG

LOPENDE WETENSCHAPPELIJKE 
STUDIES
Genotype-fenotype studie
Dit internationale onderzoek is 

opgezet in samenwerking met HME-MO expertisecentra uit zes 
verschillende landen. Doel van dit onderzoek is inzicht geven in 
welke DNA veranderingen er zijn die HME-MO kunnen veroor-
zaken. Daarnaast worden de verschillende DNA veranderingen 
vergeleken met uiterlijke kenmerken. Deze informatie zou 
handvatten kunnen geven voor de behandeling van HME-
MO, of om HME-MO patiënten beter te kunnen inlichten en 
adviseren. Deze studie loopt nog en we nemen graag HME-MO 
patiënten voor deze studie aan. Deelname houdt in dat er 
bloed wordt afgenomen, dit wordt in Antwerpen geanalyseerd 
op veranderingen op de EXT1 en EXT2 genen. Uitslagen blijven 
gecodeerd en alleen beschikbaar voor de onderzoekers, maar u 
kunt deze uitslag indien gewenst wel zelf opvragen. 
Bent u in het verleden in het OLVG behandeld, doet u nog niet 
mee met deze studie maar zou u dat wel willen? Voor meer 
informatie kunt u dan terecht bij Mark Flipsen, arts-onderzoeker 
in OLVG, Amsterdam. (m.flipsen@olvg.nl)
Over dit onderzoek zal dr. John Ham u informeren in een 
inleiding op onze landelijke HME-MO dag 10 juni a.s.

Exostosectomy, Ulnar Lengthening and Radial Correction 
Osteotomy for Masada type I deformity in patients with 
Multiple Osteochondromas
In het OLVG zijn veel HME-MO patiënten in het verleden 
behandeld aan de onderarm. Bij dit onderzoek kijken we naar 
patiënten die langere tijd geleden geopereerd zijn, en verge-
lijken we gegevens van voor de operatie met die van nu. We 
weten dan bijvoorbeeld in welke mate pijnklachten afnemen, of 
hoe de beweeglijkheid van de onderarm veranderd. Vervor-
mingen van de onderarm zijn onder te verdelen volgens de 
zogenaamde Masada classificatie, waarbij we ons hierbij richten 
op de Masada typen 0 en 1. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met prof. dr. Bulstra van het UMCG in Groningen 
en bevindt zich op dit moment in onderzoeksfase. 
 
Total Body MRI in patients with Multiple Osteochondromas
Om osteochondromen en de gevolgen daarvan goed in beeld 
te brengen zijn er verschillende diagnostische technieken. 
Vaak worden er röntgenfoto’s gemaakt, maar soms is met een 
echo of juist een MRI een bepaalde afwijking beter te zien. Om 
erachter te komen in welke gevallen MRI een toegevoegde 
waarde heeft, bekijken we de uitslagen van Total Body MRI’s 
(TBMRI’s) die in het OLVG verricht zijn. Dit zijn MRI’s waarbij het 
hele lichaam wordt gescand. Bij enkele ziektebeelden werd al 
eens zo’n TBMRI gedaan, maar dat we dat nu in het OLVG ook 
bij HME-MO doen is best bijzonder. Inmiddels zijn er al meer 
dan 130 TBMRI’s verricht en gescored. Met dr. van der Woude, 
radioloog en specialist op dit gebied, wordt nauw overlegd 
over de uitvoering van deze studie. 
Over dit onderzoek zal dr. Henk Jan van der Woude u infor-
meren in een inleiding op onze landelijke HME-MO dag 10 
juni a.s.

Nieuwe wetenschappelijke studies
In het OLVG start binnenkort een nieuw onderzoek dat zal 
gaan over de alledaagse problemen die optreden in het leven 
van HME-MO patiënten. Dit onderzoek zal worden geleid door 
Ihsan Amajjar, arts-onderzoeker, dr. Ham (beide werkzaam 
in het OLVG) en prof. dr. Smeets uit het Medisch Universitair 
Centrum Maastricht. Deelname houdt in dat er vragenlijsten 
beantwoord worden. Zodra de studie van start gaat wordt de 
HME-MO patiëntenvereniging daarvan op de hoogte gebracht. 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over 
dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Ihsan Amajjar 
(i.amajjar@olvg.nl) 

Afgesloten wetenschappelijke studies
Radial Head Resection and Hemi-interposition Arthroplasty 
in Masada type II deformity in patients with Multiple Oste-
ochondromas
Bij een bepaalde vervorming van de onderarm kan een operatie 
worden uitgevoerd waarbij het kopje van het spaakbeen wordt 
verwijderd. Dit wordt alleen in specifieke gevallen uitgevoerd 
(bij zgn. Masada type 2 deformiteiten), waardoor er in de we-
tenschappelijke literatuur (wereldwijd) weinig over geschreven 
is. In OLVG hebben we een (relatief ) grote groep van patiënten 
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met deze behandeling, die is uitgevoerd met dr. Mader. Door 
middel van vragenlijsten hebben we de resultaten van deze 
behandeling geanalyseerd, en deze resultaten worden nu 
verwerkt tot een wetenschappelijk artikel. We willen nogmaals 
iedereen bedanken voor het invullen van de vragenlijsten.
 
Congressen en symposia
Op het 18e EFORT congres in Wenen komende 31 mei tot en 
met 2 juni zullen twee presentaties gegeven worden vanuit 
het HME-MO onderzoeksteam in OLVG. Op dit congres zullen 
drs. Flipsen en dr. Mader (Asklepios Klinik Altona, Hamburg) de 
resultaten presenteren van het verwijderen van osteochondro-
men aan de onderarm, het verlengen van de ellepijp, en correc-
ties aan het spaakbeen. Daarnaast worden in een 2e presentatie 
de resultaten gepresenteerd van operaties waarbij het kopje 
van het spaakbeen verwijderd wordt. 
 

Afgelopen 2 maart werd het symposium Kinder Orthopedisch 
Centrum Amsterdam: fysiologie of toch pathologie? gehouden 
in OLVG Oost. Dit symposium werd georganiseerd door het 
Kinder Orthopedisch Centrum Amsterdam (KOCA), een samen-
werkingsverband van negen kinderorthopeden in OLVG, Vrije 
Universiteit Medisch Centrum (VUmc) en het Emma Kinder-
ziekenhuis/Academisch Medisch Centrum (AMC) in de regio 
Noord-West Nederland. Hierbij werden door dr. S.J. Ham en drs. 
A.L. van der Zwan presentaties gehouden over het herkennen 
en behandelen van problemen bij HME-MO, gericht aan huis-
artsen, jeugdartsen en fysiotherapeuten.
 
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

De Medisch Advies Raad van de HME-MO Vereniging Nederland ontvangt graag onderzoeksvragen van mensen met HME-MO.

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 doorge-
ven 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 onder-
zoek 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 onderzoeks-
vragen 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 voorge-
legd en dat zij inhoudelijk reageren. De vragen waar mogelijk wetenschap-
pelijk 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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Esther Hopstaken
Betrokken en enthousiast
Een interview met Esther Hopsta-
ken-Blanksma, polikliniek assistente 
orthopedie

Wie op een willekeurige don-
derdag een afspraak heeft op de 
polikliniek orthopedie van het 
OLVG  locatie Oost, komt daar 
meestal in contact met een enthousiaste en goedlachse dame: 
Esther Hopstaken-Blanksma. Zij is de polikliniekassistente van dr. 
Ham en dr. V.d. Zwan. Zij loopt zich het vuur uit de sloffen om 
van alles voor iedereen te regelen en daarom willen we haar 
graag d.m.v. een interview een beetje in het zonnetje zetten. 
Op een donderdagmorgen spreek ik met haar via de telefoon 
(want dan hoef je er niet speciaal voor te reizen).

Persoonlijk
Opvallend is altijd dat ze iedereen bij naam kent en weet hoe 
de gezinnen in elkaar steken. Desgevraagd vertelt ze dat ze daar 
geen moeite voor hoeft te doen. “Ik heb gewoon een heel goed 
geheugen voor gezichten en de verhalen die daarbij horen.” Ze 
vindt het belangrijk dat mensen niet het gevoel hebben dat 
ze een nummer zijn, maar voor zover dat mogelijk is op hun 
gemak zijn.

Veranderende werkplek
Esther is opgeleid tot doktersassistente. Een keuze voor de 
gezondheidszorg zat er waarschijnlijk al vroeg in. Haar opa was 
lang geleden directeur van het Dijkzigt Ziekenhuis. Toen ze als 
kind af en toe eens meeging en daar rondkeek, leek het haar 
wel wat om in een ziekenhuis te gaan werken als ze groot was. 
De stage voor haar opleiding was dan ook in een ziekenhuis en 
niet bij een huisarts.
Ongeveer 22 jaar geleden is ze begonnen  in het OLVG, eerst 
op een soort flexbaan. Ze wisselde regelmatig van werkplek. 
In oktober 20 jaar geleden kwam ze bij orthopedie en is daar 
blijven hangen. Ze heeft daar veel zien veranderen. In het begin 
waren er maar 4 orthopeden, inmiddels zijn het er wel 14. En 
nog een heleboel artsen in opleiding. Sinds een jaar of 4 werkt 
ze met veel plezier als polikliniekassistente voor dr. Ham en drs. 
V.d. Zwan.

HME-MO
Van HME-MO hoorde ze voor het eerst zo’n 10 jaar geleden. En 
meestal zijdelings via de collega die toen nog de polikliniekas-
sistente van dr. Ham was. In de loop van de jaren kreeg ze een 
beter beeld van de aandoening, zeker nu ze zelf polikliniekas-
sistente van de HME-MO specialisten is. “Je hoort verhalen van 
mensen over wat de invloed is in hun dagelijks leven. En soms 
kom je een artikel tegen, bv. in het laatste nummer van ‘Zorg 
voor Beweging’ (een uitgave van de Nederlandse Orthopae-
dische Vereniging). Het verhaal van de familie Huijbregts wat 
daarin beschreven staat, vind ik heel boeiend om te lezen.”

Praktische zaken
Nu ze toch aan de lijn is, kan ze misschien gelijk even uitleggen 
hoe het tegenwoordig werkt met het maken van afspraken. 
“De agenda’s op de poli zijn niet langer dan 2 maanden. Wie na 
bv. een half jaar of een jaar weer op controle moet komen, krijgt 
op dit moment weer een oproep. Met zo’n systeem hebben we 
al eerder gewerkt, maar vanwege de fusie lukte dat even niet 
meer. Nu is het weer zo dat bij een afspraak over langere tijd er 
een memo wordt opgeslagen in de computer.  Dat memo komt 
dan weer boven  wanneer de afspraak daadwerkelijk gemaakt 
kan worden. Er gaat dan een bericht naar de patiënt.”
Op de vraag aan Esther of ze nog tips heeft, zegt ze dat ze het 
heel handig vindt dat er een folder is die uitgedeeld kan wor-
den aan nieuwe patiënten. Ze zou ook goed vinden wanneer 
die patiënten ook de informatie kunnen lezen die op de dvd 
staat. Zelf vindt ze dat een goede en uitgebreide informatie-
bron. Daarop leg ik even uit dat iedereen die lid wordt van de 
vereniging vanzelf de dvd thuisgestuurd krijgt.
Verder vindt ze het jammer dat de operaties voor volwassenen 
nu verplaatst zijn naar de locatie West omdat dan ‘even tussen-
door naar boven lopen om bij een patiënt te kijken’ niet meer 
mogelijk is.

Tenslotte
Esther, bedankt dat je hier even tijd voor vrij kon maken. En na-
mens alle HME-MO patiënten: we hopen dat je ook de volgen-
de 20 jaar nog met hetzelfde enthousiasme op de polikliniek 
zult werken!

Anja Posthuma

De website met toegankelijke vakantiever-
blijven in Nederland en daarbuiten

Zoek, vind en boek uw toegankelijke B&B, hotel, 
vakantiewoning of camping op www.zonderbe-
perking.nl

Hebt u of één van uw reisgenoten een lichame-
lijke beperking en zoekt u een vakantiebestem-
ming voor een korte- of langere vakantie of voor 
een weekendje weg? Zoek, vind en boek dan op 
Zonderbeperking.nl die hotels, b&b’s, vakantie-
woningen, groepsaccommodaties en campings 

die ook toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Van drempelvrij tot volledig aangepast.
Via een handig zoekfilter vindt u die vakantiebestemmingen die vol-
doen aan uw wensen en behoeftes. De accommodaties variëren van 
B&B tot groepsaccommodaties, van eenvoudig tot luxe en van drempel-
vrij tot volledig aangepast. Bent u slecht ter been, gebruikt u een rolstoel, 
heeft u een chronische ziekte, bent u slechtziend, slechthorend of volle-
dig zorgafhankelijk? Zonderbeperking.nl heeft een geschikt vakantiever-
blijf voor u. Zonderbeperking.nl is dé website met ruim 300 toegankelijke 
vakantieverblijven in Nederland en diverse andere Europese landen. De 
website geeft uitgebreide informatie over toegankelijkheid, de aanwezi-
ge voorzieningen en de mogelijkheden voor zorg tijdens uw vakantie.



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.
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Jaarverslag 2016-Activiteiten 2017

Wie biedt meer?
Uit de lengte van het jaarverslag (7 pagina’s!) blijkt wel dat we 
een vereniging zijn waarin niet stilgezeten wordt. Toverland, 
Escaperoom XL, Utrecht…. allemaal bekende woorden voor de-
genen die het afgelopen jaar een activiteit van onze vereniging 
meegemaakt hebben. 
Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten, 
met daaraan gelijk maar vastgeknoopt wat de plannen zijn voor 
het lopende jaar.

Landelijke HME-MO dag
Zo’n honderd grote en kleine mensen waren vorig jaar op de 
eerste zaterdag van juni bij elkaar in Utrecht voor onze jaarlijkse 
ontmoetingsdag. Voor veel mensen een gelegenheid om elkaar 
weer eens te spreken, voor wie nog niet eerder geweest was 
een mogelijkheid om contact te leggen met lotgenoten. Ieder-
een kon na de inleiding (over radiologie) en de lunch aan de 
slag in diverse workshops. Voor de volwassenen was er een wat 
serieuzer programma, met o.a. een verhaal over Pre-implantatie 
Genetische Diagnostiek (PGD) en een workshop over psychi-
sche problemen bij HME-MO. Bij de kinderen was het serieuze 
gedeelte vertegenwoordigd door een vragenuurtje met de 
dokters. Ze konden zich ook uitleven bij de crea, uilenballen 
uitpluizen of iets lekker maken in de keuken.
Uit de waardering met een dikke 8,5 bleek dat men het een 
geslaagde dag vond.
Dus op naar de landelijke dag van dit jaar. Dat wordt alweer de 
20e editie! En het belooft een gevarieerde dag te worden, met 
een magisch tintje voor de jeugd.

Kinder- en jongerendag
Voor de locatie van de kinderdag hoefde niet lang nagedacht 
te worden: Toverland! Een prima plek om te zijn, met zowel 
binnen- als buitenactiviteiten. En geschikt voor (bijna) alle leef-
tijden. Een grote groep kinderen heeft zich hier op 8 oktober 
dan ook prima vermaakt. Zo goed dat we van veel kanten te 
horen kregen: kunnen we volgend jaar niet gewoon weer hier 
naartoe? Dat leek ons een uitstekend idee, dus in het najaar is 
iedereen opnieuw welkom in Toverland.
Jongeren houden wel van een beetje spanning en sensatie, was 
het idee. Daarom werd de jongerendag op 9 oktober gehouden 
in Escaperoom XL in Zoelen. In eerste instantie viel het met de 
spanning nog wel mee. Gewoon wat opdrachten doen om 
informatie te verzamelen die je in de escaperoom nodig had. 
Toen kwam het echte werk en werd de spanning voor een 
aantal jongeren toch teveel. Slecht 2 dapperen lukte het om 
op eigen kracht te ontsnappen. Maar iedereen was het er wel 
over eens dat het een hele gave dag was. Ook voor het komend 
najaar wordt de spanning opgezocht: in Roosendaal is er een 
mogelijkheid om te karten en …..

HME-café
Voor het eerst dit jaar geen regioavonden, maar een HME-café. 
Het lag hopelijk niet aan de naam, maar helaas is er maar 1 

(gelukkig zeer geslaagd) café geweest. In het zuiden. 
In november proberen we het gewoon opnieuw. Het liefst op 
4 plekken verspreid in het land. Een avond om gezellig bij te 
kletsen, maar ook informatie uit te wisselen en elkaar te onder-
steunen. We gaan voor minstens 40 deelnemers.

Facebookgroepen
Sinds 2012 beheert de vereniging 3 besloten Facebookgroepen. 
Met name bij de volwassenen zijn er aardig wat leden, zo’n 
175. Het is een actieve groep, er worden regelmatig berichten 
geplaatst. Deze berichten worden pas geplaatst na goedkeu-
ring van de moderators. Het is wel goed om te blijven beseffen, 
dat informatie die niet door de vereniging verstrekt wordt, 
doorgaans geen wetenschappelijk verantwoorde informatie is. 
Het blijven berichten van en voor leden onderling, die natuurlijk 
wel degelijk waardevol kunnen zijn. We gaan er daarom vanuit 
dat er ook dit jaar van de Facebookgroepen veelvuldig gebruik 
wordt gemaakt.

Overig
Bovenstaande activiteiten vonden plaats in het kader van 
lotgenotencontact. Tevens werd er veel informatie verstrekt 
o.a. via onze website, de  HME-MO Newsflash en de digitale 
nieuwsbrieven.
Een ander belangrijk aandachtspunt is de belangenbeharti-
ging. Die kreeg vorm door overleg met de koepels, de Medisch 
Advies Raad, het Expertisecentrum HME-MO het OLVG en de sa-
menwerkingsorganisatie ‘Pijnpatiënten naar 1 stem’. Ook dit jaar 
zullen deze overleggen op de agenda staan en wordt u daarvan 
op de hoogte gehouden via de gebruikelijke kanalen.

Financiën
Gelukkig konden we weer beschikken over voldoende finan-
ciële middelen. Daarvoor zorgen de lidmaatschapsgelden en 
de subsidie. Maar we ontvangen ook giften. Het afgelopen jaar 
bijvoorbeeld via een geweldige sponsoractie van Wouter Eijk-
man. Hij heeft hiervoor op de fiets drie keer de Mont Ventoux 
beklommen!! Het resultaat was bijna 5000,- euro ten behoeve 
van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HME-MO.

Als bestuur en kerngroep zijn we blij dat we al deze activiteiten 
voor (en met) u kunnen organiseren. 

Samenvatting jaarverslag 2016 en activiteitenplan 2017



Jongerendag/Kinderdag
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Ja echt, jij kunt vliegen! Oftewel het gevoel hebben dat je met 
een vaartje van 275 km per uur door de lucht gaat. En het leuke 
is: je hoeft er niet voor uit een vliegtuig te springen! Indoor 
skydiven biedt de mogelijkheid om te zweven alsof je een vrije 
val maakt. Puur op de kracht van de wind.
Op zondag 8 oktober 2017 gaan we met de deelnemers van de 
jongerendag naar Indoor Skydive Roosendaal voor een uniek 
dagje uit.

Natuurlijk ga je pas de windtunnel in, nadat je je goed hebt 
voorbereid. Je krijgt uitgebreide instructies voordat je de wind-
tunnel instapt en gaat indoor skydiven.
Je gaat uiteraard niet alleen de tunnel in. Iedereen die komt 
indoor skydiven bij Indoor Skydive Roosendaal krijgt uitsteken-
de begeleiding van een professionele instructeur.
O ja, wanneer je nog geen 18 bent, moet je wel toestemming 
hebben van je ouders.

Na deze ongetwijfeld onvergetelijke ervaring staat er nog meer 
op het programma. Een onderdeel waar jullie al bekend mee 
zijn: karten! Laat het racemonster in je los en probeer iedereen 
te snel af te zijn.
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, er zal genoeg te 
eten en te drinken zijn.
Hier wil je natuurlijk bij zijn, dus reserveer de datum alvast in je 
agenda!

Voor alle duidelijkheid:
Voor wie? Iedereen van 16-26 met HME-MO
Wat? (Indoor) skydiven en karten
Wanneer? Zondag 8 oktober 2017 vanaf 13.00 uur
Waar? Indoor Skydive Roosendaal
Opgeven? Houd de website in de gaten, daar wordt aange-

geven hoe en wanneer je je op kunt geven.

Op zaterdag 7 okto-
ber is het weer zover: 
de kinderdag!
Ontdek of er een ware 
Griekse held in jou schuilt. 
Stap Troy Area binnen en her-
leef de oude heroïsche mythen 
uit ver vervlogen tijden. Beleef 
de gewichtloze boottocht van de 
Griekse krijgers in schommelschip 
Scorpios. Eenmaal aan wal zie je 
met eigen ogen het houten Paard 
van Troje, waarmee de listige 
krijgers de stad wisten te over-
meesteren. Neem plaats in een van de strijdwagens en overwin 
de legendarische Troy: de snelste, langste én hoogste houten 
achtbaan van de Benelux. 

Weet je ondertussen al waar we heengaan? Natuurlijk, Tover-
land! Er is voor kinderen van alle leeftijden van alles te doen.
In de Magic Forest staan drie reusachtige torens, de Towers 
of Adventures. Hoog boven de andere bezoekers klim je via 
touwbruggen, rollerbanen en netten helemaal van de ene naar 
de andere kant.
Voor de echte avonturiers heeft Toverland een uitdagend sur-
vival parcours. Klim op grote hoogten over touwen, bruggetjes 
en dunne balkjes. Natuurlijk word je goed gezekerd.
Of slee in een rotvaart van de berg af in de Alpenrutsche. Hou 
jij hem onder controle? Hij maakt zijwaartse bewegingen én 
draait daarnaast ook nog eens om zijn eigen as…
Vind je het niet erg om nat te worden? De boomstam-
men-wildwaterbaan Backstroke start in de Magic Forest, maar 
de grootste splash maak je buiten. Met een geweldige duik 
van 15 meter eindig je in de vijver van de Tovertuin. Of beleef 
een wildwateravontuur op Djengu River. Door het hart van de 
Magische Vallei stroomt een woest kolkende rivier. Wil je tot in 
het diepst van de vallei doordringen en alle geheimen ontrafe-
len? Ga dan op expeditie en laat je in één van de ronde bootjes 
meevoeren op de stroom. Maar pas op voor de Dwervels die je 
onderweg nat willen maken….
Kijk ook eens op www.toverland.nl. 

Ondertussen heb je uiteraard super veel zin 
gekregen om mee te gaan. Dus vraag je 
ouders om onze website www.hme-
mo.nl in de gaten te 
houden (of doe dat 
gewoon lekker zelf ). 
Daar wordt verteld 
hoe en wanneer je je 
op kunt geven.

Kinderdag: Troy!

Jongerendag: Ik kan vliegen!
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Even kleuren...
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Geef de pen door aan: Finn Peek
Hoe oud ben je en waar woon je?

Ik ben 7 jaar, en ik woon in Schoonoord.

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

Ja, ik heb zelf HME-MO, en mijn moeder, tante, opa en neefjes ook.

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 
Ze weten het wel, want ik heb het wel een keer verteld. Maar ik heb het niet helemaal 

uitgelegd.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Ik vind het niet zo erg.

Heb je nog goede tips voor andere kinderen die ook HME-MO hebben? 
Gewoon lekker veel spelen en verder niks bijzonders.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Mijn school heet de Slagkrooie. Ik zit in groep 4, en ik weet nog niet wat 
ik wil worden later.

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Rekenen vind ik het leukste. Taal het vervelendste.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja, daar ga ik elk jaar heen. Gezellig.

Heb je hobby's of doe je aan sport?
Mijn hobby is gamen.

En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO? 
Er is helemaal niets wat ik wel wil maar niet kan.

Wat zijn je favoriete tv-programma's? 
Pokemon vind ik heel leuk.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst?
Dat weet ik niet precies, gewoon muziek van de radio.

Heb je (huis)dieren? 
Nee, ik heb geen huisdieren.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker? 
Ik eet het liefst patat. 
Nasi vind ik helemaal niet lekker.

Aan wie geef je de pen door en waarom?
De pen geef ik door aan Monika Widera, 
ik ben benieuwd naar haar antwoorden.
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Het is alweer mei

Wist je dat 6 mei internationale bellenblaasdag is? 
Misschien krijg je deze Kidsflash na 6 mei in je brieven-
bus, maar bellen blazen blijft leuk. En bellenblaassop is 
makkelijk zelf te maken.

Ingrediënten:
• ½ kop (100 ml) afwasmiddel 
 (groene Dreft is het beste)
• 2 koppen (400 ml) warm water
• 2 theelepels suiker

Bereiding:
Roer de suiker door het warme water totdat het is 
opgelost. Voeg daarna het afwasmiddel toe en roer 
voorzichtig door zodat het niet te veel gaat schuimen. 
En klaar is je bellenblaas zeepsop!

Wil je nou graag van die hele grote bellen kunnen blazen, 
dan lukt dat waarschijnlijk beter met het volgende 
recept:

Recept voor als je de tijd hebt
Dit mengsel moet een dag rusten maar is wel erg goed! 
Gebruik dit recept dus als je even de tijd hebt. Je kunt 
hier zowel veel kleine bellen mee blazen als hele grote 
stevige.
• 1 kop (200 ml) afwasmiddel
• 8 koppen (1,6 l) warm water
• 4 theelepels glycerine 
• 100 gram suiker

Bereiding: (laat hier even een volwassene bij helpen)
Meng de suiker met het warme water en roer goed 
door totdat alle suiker is opgelost. Voeg daarna het 
afwasmiddel en de glycerine toe en roer voorzichtig 
(het moet niet te veel schuimen) totdat alles gemengd is.
Laat dit mengsel een dag staan en probeer het dan uit. 
Het kan zijn dat je bellen te zwaar zijn en daardoor te 
snel naar de grond zakken. Voeg dan wat water toe en 
probeer opnieuw, net zo lang tot de bellen licht genoeg 
zijn.

Om hele grote bellen te kunnen blazen, heb je natuurlijk 
nog wel ‘gereedschap’ nodig. Een bellen-blaas-stok 
is makkelijk zelf te maken. Je hebt nodig: 2 stokken, een 
flink stuk touw en een (metalen) ringetje. 
Op You Tube zijn filmpjes te vinden over je het in elkaar 
moet zetten, bv. op https://www.youtube.com/wat-
ch?v=GsctuvlHo9I

O ja, bellen blazen (en zeker van die hele grote) doe je 
natuurlijk wel buiten… 
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Cliniclowns !!

Wanneer je al eens ge-
opereerd bent, ken je ze 
vast wel uit het zieken-
huis: de Cliniclowns. Het 
is altijd reuze gezellig als 
ze langskomen voor een 
praatje, liedje of wat 
anders. Maar wist je dat 
je ze ook kunt ontmoeten 
wanneer je gewoon thuis 
bent?
Via je mobiel, tablet of 
computer kun je met de 
CliniClowns App wanneer 
je wilt contact hebben 
met de CliniClowns. Je 

kunt dan webcammen met de clowns, liveshows en film-
pjes bekijken en berichten sturen naar je vrienden.
Het voordeel van de app is dat je de clowns ook kunt 
zien wanneer ze net een andere dag in het ziekenhuis 
zijn dan jij. Of wanneer je net naar de operatiekamer 
was toen ze er waren.
De CliniClowns App is gratis te downloaden in de App 
store en Google Play en voor iedereen toegankelijk. Om 
te kunnen webcammen en chatten met de clowns moet 
je lid worden. Kinderen met een chronische ziekte of 
handicap tot en met 18 jaar kunnen gratis lid worden 
van dit interactieve gedeelte.

En dit vinden je ouders leuk: er is een goede controle. 
Bij de Cliniclowns checken ze aanmeldingen van nieuwe 
leden en controleren ze de website elke dag. Bovendien 
bieden ze technische ondersteuning om alles zo soepel 
mogelijk te laten verlopen.

Kom je gauw online?

	
	
	

      Woordzoeker 
                Zoek de woorden en streep ze door!	

	

	

	

lente   groen  natuur  lucht 
voorjaar  knoppen  eieren  nestjes 
kikkerdril  tulpen  geel   insecten 
bloemen  wandelen  rups   lammetjes 
vogels  kikkers  groeien  vlinders 
maart  mei   april 
	

	

Het Van Dale Junior dokterswoordenboek

Ben je wel eens ingeënt? Moet je zusje binnenkort een 
beugel? Ken je iemand die allergisch is? Als je bij de dok-
ter, de tandarts of in het ziekenhuis komt, hoor je vaak 
allerlei moeilijke woorden. In dit boek worden veel van 
die woorden uitgelegd. En hoe spreek je dat moeilijke 
woord eigenlijk uit? Staat er gewoon fonetisch bij. 
Superleuk: de Vlaamse woorden zijn ook opgenomen.
Tussendoor kom je soms ook nog leuke, boeiende we-
tenswaardigheden te weten.

Het Van Dale Junior dok-
terswoordenboek is 
geschreven door Jannes 
van Everdingen en Arnoud 
van den Eerenbeemt en het 
is geïllustreerd door Roger 
Klaassen. Vanaf ca. 10 jaar.

ISBN10 9066480874
ISBN13 9789066480872



Op 28 oktober ging ik naar huis.

Tycho Mousset

Even voorstellen
Ik ben Tycho. Ik ben 12 
jaar. Ik houd van sporten 
en muziek maken.
Ik heb 6 jaar celloles 
gehad, maar moest stop-
pen, omdat ik teveel pijn aan mijn arm 
kreeg. Vervolgens ben ik begonnen met  
zangles en daarna met gitaarles. Iedere 
week heb ik les met mijn bandje.
Toen ik klein was zat ik op zwemles en 
balletles. Daarna ben ik gaan schaatsen, 
skeeleren en shorttracken. Vooral short-
track vond ik heel leuk.
Toen ik 7 ½ was, ben ik ook op scher-
men gegaan. Eerst 1 keer per week, 
toen 2 keer en nu 3 keer en soms ga ik 
ook naar de regiotraining in Alkmaar. 

Allerleukste hobby
Net als mijn vader, mijn zus, mijn 
opa en mijn oom heb ik HME-
MO. Als ik scherm heb ik daar niet 
zoveel last van, want dan ben ik 
heel geconcentreerd bezig en 
let ik er niet op. Na de training 
loop ik soms moeilijk, maar dat 
trekt weer weg. 
Sommige oefeningen bij de 
conditietraining doe ik niet 
mee, omdat het teveel pijn 
doet of omdat ik niet lenig genoeg 
ben. Als ik geraakt wordt op een bot, doet 
dat ook even heel veel pijn, maar dat 
gebeurt niet zo vaak. Het fijne van scher-
men is dat de partijtjes maar kort duren en 
je dan steeds tijd hebt om even te gaan 
zitten en uit te rusten voor de volgende 
partij. Dat is vooral mentaal zwaar en de 
wedstrijddagen zijn lang.
           
Wat is schermen?
Schermen is een hele oude vechtsport. 
Er zijn drie verschil- lende wapens: 

floret, degen en 
sabel. Ik scherm 
met een floret. 
Daarmee moet je 
de tegenstander raken op zijn romp. 
Je draagt een elektrisch vest dat 
registreert als je geraakt wordt. 
De scheidsrechter houdt in de gaten 
wie de aanval had of de aanval 
overnam, want wie aanvalt krijgt 

het punt. Je draagt veel beschermende kleding: 
een ondervest, eventueel een borstplaat, een dik 
vest en een elektrisch vest, een hele stevige broek 
en een masker. 
Bij een wedstrijd spelen we meestal een poule van 
4 of 5 wedstrijden. Daarna wordt er een tableau 
gemaakt, waarbij het de bedoeling is dat de spelers 
die de poule het beste geschermd hebben, elkaar pas 
in de finale tegenkomen. De wedstrijdjes duren in de 
poule maximaal 2 of 3 minuten. Degene die het eerste 
4 of 5 punten maakt, heeft gewonnen. Na de poule ga 
je elimineren. Dan speel je om 8 of 10 gewonnen pun-
ten. De eliminaties duren maximaal 2 keer 3 minuten. 
Als je dan verliest, lig je eruit. De hele wedstrijd duurt 
vaak van 10:00 uur (9:00 uur aankomen en opwarmen) 
tot tenminste 14:00 uur of soms zelfs tot 17:30 uur.
Ik scherm 1 of 2 wedstrijden per maand. 

Toernooien
Ik heb dit schooljaar in mijn categorie 7 toernooien 

geschermd en daarvan heb ik er 4 gewonnen, 
ook één in Brussel en één in Duitsland. Van 
de meer dan 60 partijen verloor ik er maar 4. 
Vorig jaar werd ik 19e bij een heel groot in-
ternationaal toernooi in Parijs waar schermers 
aan meededen van over de hele wereld. Ik sta 
nu 2e op de ranglijst.
De meeste punten kun je halen op grote 
toernooien in het buitenland. Over 2 jaar kan 
ik punten gaan verzamelen voor de Europese 
ranglijst. Daarvoor moeten we een sponsor zien 
te vinden, want dan kost één toernooi soms wel 
€ 500,-.

Dubbele overwinning
Mijn mooiste overwinning was die van afgelopen 
november in Ter Apel: Wapen van Vlagtwedde. Ik 
werd op 27 oktober geopereerd. Ze hebben een 
grote knobbel uit mijn rechterenkel weggehaald, 
een grote knobbel uit mijn rechter bovenarm en 
een kleine van mijn linker sleutelbeen. Omdat ik zo 
graag aan het toernooi mee wilde doen, ben ik na 
10 dagen al weer voorzichtig gaan trainen. Op 12 
november, 16 dagen na de operatie,  schermde ik het 
toernooi - waar ook Duitsers en Denen aan meededen 
-  en ik won !
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En garde...

Op 27 oktober ben ik geopereerd.

Mijn trainer Alex.

Mijn trainer Floris. Ik ben de rechter schermer en doe een uitval.

12 november win ik een groot toernooi
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Programma HME-MO dag
Programma landelijke HME-MO dag zaterdag 10 juni 2017
10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
 Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de KINDEROPVANG (gehele dag 

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

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

10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 - 12.00 uur: Twee Inleidingen:
1. Resultaten van de full body MRI’s. Inmiddels bij 130 HME-MO patiënten in het OLVG gemaakt. Inleiding 
wordt gehouden door dr. Henk Jan van der Woude, radioloog OLVG Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam
2. Eerste resultaten van het Europees Transcan onderzoek naar de relatie tussen de verschijnselen van HME-
MO (fenotype) en de soort mutatie in het DNA (genotype). Inleiding wordt gehouden door dr. S.J. Ham, 
orthopedisch chirurg OLVG Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam.

12.00 – 12.45 uur: Lunchpauze

12.45 - 14.00 uur: 
1e ronde WORKSHOPS Volwassenen
- workshop 1 Oudergespreksgroep o.l.v. Sonja Deden en Wieneke Zijlstra, GZ-psychologen beiden verbonden aan afdeling 

Kindergeneeskunde van het OLVG, Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam
- workshop 2  Omgaan met operatie o.l.v. Maaike Heutink, medisch biologe en gezondheidscoach
- workshop 3  Kennismaken met Yoga, o.l.v. Clasine van Erp, yogalerares
- workshop 4  Wat kan ergotherapie betekenen voor HME-MO? o.l.v. Karen van der Muuren, ergotherapeute

1e ronde WORKSHOPS Kinderen en Jeugd 
- workshop J3 Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema
- workshop J4  Clinic Paravolleybal o.l.v. Said Mezlay van het nationale paravolleybal team
- workshop J5  Goochel/mindf*ckvoorstellingen o.l.v. John Negenkerken, goochelaar en mentalist
- Chillhoek  Er is gelegenheid voor de jeugd om te chillen in een aparte hoek

14.00 - 14.15 uur: Theepauze

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

2e ronde WORKSHOPS Kinderen en Jeugd 
Dezelfde workshops als in de 1e ronde

Vanaf 15.30 uur: Afsluiting met een drankje en een hapje

Er is weer een TOP-programma voor 

je samengesteld. Meld je snel aan, 

via de button op onze website 

www.hme-mo.nl. 

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

Inleiding
10.45 – 12.00 uur: 
Dit keer worden er 2 inleidingen gehouden. 
De eerste inleiding wordt gehouden door dr. Henk Jan van der 
Woude, radioloog OLVG Expertisecentrum HME-MO, Amster-
dam. Vorig jaar op onze landelijke dag heeft dr. van der Woude 
in zijn inleiding over radiologie bij HME-MO genoemd dat er 
de laatste tijd bij mensen met HME-MO regelmatig gebruik 
gemaakt wordt van de full body MRI. Deze speciale MRI maakt 
opnames van “kop tot teen” en is bedoeld om evt. verdachte 
osteochondromen eerder op te sporen. Inmiddels zijn er al 130 
van deze full body MRI’s gemaakt in het OLVG. De resultaten 
hiervan zijn op een rij gezet en daarover zal dr. van der Woude 
zijn inleiding houden.
De tweede inleiding wordt gehouden door dr. S.J. Ham, ortho-
pedisch chirurg OLVG Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam. 
Zijn inleiding gaat over de eerste resultaten van het Europees 
Transcan onderzoek. Dit onderzoek loopt al een paar jaar en 

het OLVG is hier zeer actief in. Het gaat hierbij om de relatie 
tussen de verschijnselen van HME-MO (fenotype) en de soort 
mutatie in het DNA (genotype). Inmiddels zijn er in het OLVG al 
450 mensen met HME-MO die hebben deelgenomen aan dit 
onderzoek. Dr. Ham zal in deze inleiding de resultaten tot nu 
toe presenteren.
Voor de goede orde kan gemeld worden dat Mark Flipsen, 
arts-onderzoeker orthopedie OLVG, met vakantie is tijdens de 
landelijke dag. Maar hij is nadrukkelijk betrokken bij de voorbe-
reidingen van beide inleidingen. 

Workshops
Net zoals voorgaande jaren hebben we ook de komende HME-
MO dag weer verschillende workshops en activiteiten georgani-
seerd voor zowel kinderen als volwassenen. De workshops in de 
middag voor de kinderen en volwassenen duren 75 minuten.

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

Het jeugdprogramma is opgesplitst in een ochtend- en een 
middagdeel. 
In het ochtenddeel kunnen zij 2 activiteiten volgen of in de 
chillhoek blijven; in het middagdeel zijn er 3 activiteiten die 
tweemaal worden gehouden. Ook dan is de chillhoek beschik-
baar.

Voor de volwassenen zijn er in de middag dit jaar 4 workshops 
te volgen. Ook deze worden tweemaal gehouden.

KEUZEPROGRAMMA VOOR DE JEUGD 

Graag compleet invullen
Wij verzoeken u om op het aanmeldingsformulier per per-
soon duidelijk de voorkeurskeuze voor zowel het ochtend- 
als het middagprogramma aan te geven (dat betekent 
dus 4 keuzes per kind) en de leeftijd van de kinderen te 
vermelden.
De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformu-
lieren bepaalt de deelname; wij proberen zoveel mogelijk 
rekening te houden met de aangegeven voorkeuren. Voor 
opgavemogelijkheid zie verderop. 

Ochtend: Ronde 1: 10.30 -11.15 uur 

J1 Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge-Rus, docent aan de Mytyl-
school Utrecht.

Gerdine Figge is ook dit jaar gelukkig weer bereid om het 
zwemmen te begeleiden. Het water is heerlijk warm, wel 32 
graden! Onder leiding van Gerdine kunnen jullie weer allerlei 
activiteiten ondernemen in het water. Er zijn verschillende 
materialen die gebruikt kunnen worden en het gaat vooral om 
samen plezier maken. Het is wel vereist dat je een zwemdiplo-
ma hebt. Vergeet niet om je zwemkleding en een handdoek 
mee te nemen. En geef ook even door wat je leeftijd is en welke 
zwemdiploma’s je hebt. 

J2. Crea-club voor alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema
Al jaren op het programma 
en ook al jaren een succes: 
de crea-workshop. De hele 
dag is er de mogelijkheid 
om je met allerlei materialen 
creatief uit te leven. 

Toelichting op het programma van de 19e landelijke 
HME-MO dag op 10 juni 2017
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Dit jaar kun je al je talenten inzetten bij het maken van een 
dromenvanger. Dromenvangers zijn afkomstig van de Indianen. 
Zij vangen slechte dromen in een net en laten goede dromen 
door.
Houd je meer van spanning? 
Dan kun je een zenuwspiraal of 
bibberspiraal maken. Een span-
nend spel, dat je nu helemaal 
zelf kan maken. Tot ziens in de 
Crea-club!

Chillhoek, de hele dag beschikbaar 
Oké, je wilt dan wel mee naar de HME-MO dag maar je hebt 
a-b-s-o-l-u-u-t geen zin om je voor de één of andere workshop 
in te schrijven. Nou, dan hebben we goed nieuws: er is ook de 
mogelijkheid om gewoon NIKS te doen. Alleen lekker hangen, 
beetje klieren met je meegebrachte mobiel/Nintendo, beet-
je kletsen andere workshopmijders (of niet), wat chips eten, 
glaasje fris erbij… Kortom, lekker een dagje chillen. Wij zorgen 
voor de hangbank, chips en fris; jullie zorgen voor je mobieltje/
Nintendo en aanverwante artikelen.
O ja, je mag natuurlijk ook een laptop meenemen en wat films, 
maar voor zowel de laptop als de films ben je zelf verantwoor-
delijk…
 
Ochtend: Ronde 2: 11.25-12.15 uur  

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

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

Chillhoek, de hele dag beschikbaar 

Middag: Ronde 1: 12.45 tot 14.00 uur 

J3 Crea-club voor alle leeftijden, zie toelichting bij J2.

J4 Clinic Paravolleybal 
Clinic van een topsporter
Op de landelijke HME-MO dag hebben 
jullie de kans om van een topsporter 
een clinic te krijgen. Het gaat om Said 
Mezlay. Hij speelt sinds 2002 paravol-
ley, zeg maar zitvolleybal, in het nati-
onale team van Nederland. Dit team 
bereidt zich voor op (kwalificatie voor) 
de Paralympische Spelen en staat voor 
meer dan sport alleen. De missie is 
overwinnen. De ultieme overwinning 
is die op jezelf. Boven je beperkingen 
uitstijgen. Gaan voor wat wel kan. Daar 
geloven zij met elkaar in. Voor dit team 
is een beperking de start van een nieuwe droom. Nog meer 
over dit team is te vinden op hun website:
http://www.paravolleyheren.nl/

Said zelf zal zijn persoonlijke verhaal vertellen. Door een ver-
lamd been kan hij niet meer de valide sport spelen. Maar des te 
fanatieker is hij bij deze aangepaste sport. Want ook voor deze 
zitvolleybal is een goede conditie erg belangrijk. Dat betekent 
veel trainen.
Er worden door Said Mezlay 2 clinics gehouden op deze dag. 
Eén voor kinderen t/m 12 jaar (basisschool) en één voor de 
jeugd vanaf 12 jaar. Nadat Said zijn eigen inspirerende verhaal 
heeft verteld wordt er natuurlijk volleybal gespeeld. Bij zitvolley-
bal kan iedereen met of zonder beperking mee doen. 
Said kent de Mytylschool goed want hij geeft samen met zijn 
teamgenoten regelmatig clinics aan de leerlingen hier.
Jullie worden van harte uitgenodigd mee te doen in deze clinic. 
Een kennismaking met deze sport is een bijzondere ervaring. 
Wij hopen dat de inspiratie, die er bij Said vanaf straalt, jullie 
een mooie ervaring geeft. Want wat er ook met je aan de hand 
is; sporten kan iedereen. Er zijn heel veel aangepaste sporten 
mogelijk wanneer je niet in staat bent om te voldoen aan de 
eisen van de valide sporten.
Graag tot in de clinic met Said!

J5 Goochelen en Mindf*ck
Op de HME-MO dag worden 2 work-
shops en voorstellingen gegeven door 
de goochelaar John Negenkerken. 
Er is een workshop en voorstelling voor 
kinderen t/m 12 jaar (basisschool) en een 
workshop en voorstelling voor de jeugd 
vanaf 12 jaar.

J5a Goochelen
* Voor de kinderen t/m 12 jaar wordt de voorstelling “De 
Goochelschool” gegeven. Deze voorstelling van Schoolgoo-
chelaar John Negenkerken is sinds de Kinderboekenweek 2005 
misschien wel zijn meest geboekte basisschoolvoorstelling. 
Honderden keren trad schoolgoochelaar en buikspreker al op. 
Het grote succes van De Goochelschool is makkelijk te verklaren 
door het feit dat deze jeugdvoorstelling alles heeft wat kinderen 
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar aanspreekt. Ze mogen zelf aan de 
slag en John zal voor een, in alle opzichten, volkomen verant-
woorde goochel- en buikspreekvoorstelling zorgen.

J5b Mindf*ck * 
Voor de jeugd vanaf 12 jaar heeft John een echte interactieve 
voorstelling zoals het populaire tv programma Mindf*ck op de 
planken staan. John is, naast dat hij goochelaar en mentalist, 
ook consulent voor diverse tv programma’s en goochelaars. Hij 
schreef boeken over goochelen en zal naast een leuke span-
nende show zeker het één en ander uitleggen zodat jezelf ook 
mensen kan mind***n en natuurlijk vertelt hij ook wel iets over 
zijn bekende vrienden.
Zorg dat je erbij bent, je wilt dit niet missen!
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Middag: Ronde 2: 14.15 tot 15.30 uur 

Workshop J3 Crea-club voor alle leeftijden
Zie toelichting bij 1e ronde.

Workshop J4 Clinic Paravolleybal
Zie toelichting bij 1e ronde.

Workshop J5 Goochel/mindf*ckvoorstellingen 
Zie toelichting bij 1e ronde.

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

KEUZEPROGRAMMA VOOR DE VOLWASSENEN 

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

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

Middag: Ronde 1: 12.45 tot 14.00 uur 

Workshop 1
Oudergespreksgroep o.l.v. Sonja Deden en Wieneke Zijlstra, 
GZ-psychologen verbonden aan de afdeling Kindergeneeskun-
de van het OLVG, Expertisecentrum HME-MO, Amsterdam
Een vast onderdeel van het programma. Een gespreksgroep 
waar ouders hun ervaringen kunnen delen. Waar loop je als 
ouders van kinderen met HME-MO tegenaan? Wat kom je tegen 
op school? Hoe bereid je kinderen voor op operaties? Wat zijn 
goede tips voor het omgaan met HME-MO in het dagelijks le-
ven?  Sonja en Wieneke zijn beiden GZ-psychologen verbonden 
aan de afdeling Kindergeneeskunde van het OLVG in Amster-
dam, waar veel kinderen met HME-MO geopereerd worden. 
Zij begeleiden veel kinderen met HME-MO en zullen ook deze 
workshop leiden.

Workshop 2
Omgaan met operatie o.l.v. Maaike Heutink, medisch biologe 
en gezondheidscoach
Een interessante workshop die mensen die geopereerd worden, 
helpt om “Relaxed onder het mes” te gaan. Maaike is opera-
tie-coach. In 2011 moest ze naar het ziekenhuis voor haar eerste 
grote buikoperatie. Die operatie was stressvol en ze had geen 

idee wat haar te wachten stond. Toen in 2012 duidelijk werd 
dat ze nogmaals onder het mes zou moeten, is ze zich mentaal 
daarop gaan voorbereiden. Ze was daardoor relaxed, had een 
positieve en proactieve instelling en was de dag na die operatie 
al weer thuis.
Maaike had niet gedacht ooit dankbaar te zijn voor een 
operatie, maar dat ís ze wel; de ervaring heeft haar enorm veel 
waardevolle kennis opgeleverd. Kennis die ze wil delen met 
andere patiënten. 
In deze workshop geeft Maaike handvatten hoe je beter met 
pijn kunt leren omgaan. Daarnaast zal ze met de groep een 
proces doen als voorbereiding op een operatie.
Voor wie alvast wat wil lezen, kijk op www.operatietips.nl/blog

Workshop 3
Kennismaken met Yoga, o.l.v. Clasine van Erp, 
Wat betekent Yoga?
Het woord yoga is afkomstig uit het Sanskriet (Oud-Indiaas). 
In het Nederlands zouden we het woord kunnen vertalen als 
“verbinden”, het is het verenigen van lichaam en geest. Dit doen 
we door middel van de ademhaling. Traditioneel gezien is yoga 
een doel om je een beter leven te geven.
De moderne opvatting van Hatha Yoga is, dat het alle fysieke 
vormen van yoga omvat.
Hatha -> ha is de zon, staat voor het vurige en mannelijke
  -> tha is de maan, verwijst naar het kalmerende en 
vrouwelijke.
Clasine laat je kennismaken met Iyengar Yoga. Kenmerkend 
hiervoor is de aandacht voor het in lijn brengen van het lichaam 
op basis van de ademhaling. Het heeft tevens het vermogen 
lichaam en geest diepgaand te beïnvloeden.
Al na korte tijd oefenen voel je positieve ontwikkelingen, zoals: 
- Minder stijfheid in spieren en gewrichten
- Meer aandacht voor jezelf
Iyengar Yoga maakt gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoor-
beeld blokken, banden, dekens, kussens etc.
Clasine hoopt jullie te kunnen ontmoeten tijdens deze work-
shop.
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Workshop 4
Wat kan ergotherapie betekenen voor HME-MO o.l.v. Karen 
van der Muuren, ergotherapeute
Iedereen verricht dagelijkse handelingen, zoals aankleden, 
koken, werken, boodschappen doen. Normaal gesproken gaan 
deze handelingen automatisch, zonder bij na te denken. Maar 
als dit functioneren moeizamer gaat, wordt pas duidelijk hoe 
ingewikkeld zoiets kan zijn.
Door ergotherapie op maat maakt ergotherapie het (weer) 
mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren, thuis, op het 
werk, tijdens studie, sport of vrije tijd.
Tijdens het intakegesprek geeft u aan wat uw praktische pro-
blemen zijn. De ergotherapeut gaat na wat voor u belangrijke 
zaken zijn. Daarna wordt een observatie gedaan van de dage-
lijkse activiteiten om zo na te kunnen gaan wat uw beperkingen 
en mogelijkheden zijn.
Van daaruit vindt de behandeling plaats. Ergotherapie kan voor 
u betekenen:
• Dat u activiteiten op een andere manier leert uitvoeren
• Dat u hulpmiddelen of voorzieningen leert gebruiken
• Dat u uw dag op een andere manier leert indelen
De ergotherapeut begeleidt en adviseert u hierin.
Karen van der Muuren is ergotherapeute met een praktijk in de 
eerste lijn. Dat wil zeggen dat zij bij de mensen thuis komt voor 
advies en begeleiding. Dat is handig want nergens zie je de pro-
blemen die iemand dagelijks tegenkomt zo goed als thuis!
Graag neemt Karen u mee in de wereld van ergotherapie. Wat 
zou een ergotherapeut voor u kunnen betekenen? In de work-

shop geeft zij uitleg over de mogelijkhe-
den die ergotherapie te bieden heeft.
Karen neemt een aantal hulpmiddelen 
mee die u kunt uitproberen. Verder zal 
er voldoende ruimte voor vragen en 
discussie zijn. Zie ook de website: 
www.ergotherapievandermuuren.nl

Middag: Ronde 2: 14.15 tot 15.30 uur 

Workshop 1 Oudergespreksgroep
Zie toelichting bij 1e ronde.

Workshop 2 Omgaan met operaties o.l.v. Maaike Heutink, 
Zie toelichting bij 1e ronde.

Workshop 3 Kennismaken met Yoga, o.l.v. Clasine van Erp, 
Zie toelichting bij 1e ronde.

Workshop 4 Wat kan ergotherapie betekenen voor 
HME-MO o.l.v. Karen van der Muuren, ergotherapeute
Zie toelichting bij 1e ronde.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de landelijke HME-MO dag via de button op onze website www.hme-mo.nl Daar kunt u aangeven 
met hoeveel personen u komt en uw voorkeur invullen voor de workshops die gehouden worden. 
Mocht u om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken van de opgave via de website dan kunt u bellen met het secretari-
aat 0516-451760 of een vraag stellen via info@hme-mo.nl
Aanmelden graag voor 2 juni 2017.

Kosten
De bijdragen voor deelname aan de landelijke dag zijn dit jaar niet verhoogd. Dat betekent:
Volwassenen 12+  € 7,50 voor leden en € 9,00 voor niet leden 
Kinderen 12-  € 2,50 voor leden en € 4,00 voor niet leden
De verschuldigde deelnemersbijdrage voor 2 juni 2017 overmaken naar:
rekeningnummer NL85 RABO 0155774123 t.n.v. HME-MO Vereniging te Oldeberkoop o.v.v. HME-MO dag en uw naam en adres.
Let op! Bij annulering binnen 14 dagen voor de HME-MO dag vindt geen restitutie plaats!

Op de website staat ook een routebeschrijving.
U ontvangt een digitale bevestiging via e-mail.

Wij hopen u te mogen begroeten op deze 

landelijke HME-MO dag op zaterdag 10 juni 2017.

Let op!

De Uncoated-waarde van het grijs
is anders dan de Coated-waarde.

Coated: 5477
Uncoated: 5467 (slagje donkerder)

Voor de magenta blijft de waarde 
hetzelfde: 214



Praat mee op het WAJONG-Forum

Van de jongeren en volwassenen met HME-MO zit er 
een aantal in de WAJONG. 
Ben jij die Wajonger en wil je je ervaringen delen met 
andere Wajongers? 
Kijk op perspectief.uwv.nl/forum en discussieer mee 
over onderwerpen die je bezighouden. Dat varieert 
van vragen over je uitkering tot ervaringsverhalen over 
leven met een beperking. Iedereen kan een discussie 
starten. De moderator heet Ellen en zij begeleidt de 
discussies namen het UWV. Het UWV webcare team 
beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Steffie helpt
Steffie.nl is een website die maatschappelijke onderwerpen op 
een eenvoudige en leuke manier uitlegt.

Op de website legt Steffie, een digitale dame, bijvoorbeeld uit 
wat een ondersteuningsplan is en hoe je zo’n plan kunt maken. 
Of wat een sociaal netwerk is en hoe je een netwerk van vrien-
den opbouwt en onderhoudt.

Moeilijke informatie makkelijk maken
Steffie maak moeilijke informatie makkelijk voor iedereen. 
Steffie is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
en mensen die moeite hebben met lezen. Maar ook andere 
mensen vinden de uitleg van Steffie prettig en handig.

Hardop en met plaatjes
Steffie houdt er rekening mee dat iedereen anders leert. Men-
sen nemen op verschillende manieren informatie op. Sommige 
mensen hebben plaatjes nodig om informatie te kunnen begrij-
pen en te kunnen onthouden. Voor andere mensen wordt het 
makkelijker als informatie hardop gesproken worden.
Bij elke uitleg gebruikt Steffie die verschillende leermethoden. 
Steffie legt hardop en met hulp van plaatjes uit wat iets bete-
kent of wat je ermee kan doen. Ook kun je met Steffie oefenen 
met de informatie, via een spel, een opdracht of een quiz.

Steffie.nl
Kijk op de website waarover Steffie allemaal uitleg geeft: www.
steffie.nl
Steffie.nl heeft 30.000 unieke bezoekers per maand. Sinds maart 
2014 is Steffie onderdeel van Ieder(in). Ieder(in) ontwikkelt het 
informatiemateriaal voor Steffie.nl samen met de doelgroep.
Je vindt Steffie ook op social media: Steffie op Facebook en 
Steffie op Twitter

bron: Ieder(in)
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Overige berichten
De Tweede Kamer wil zeg-
genschap zorg beter regelen
Mensen die zorg nodig hebben en hun organisaties, moeten 
beter hun stem kunnen laten horen. Ook moet de inspraak bij 
zorgverzekeraar veel beter worden geregeld. De Tweede Kamer 
nam twee moties aan met als doel de zeggenschap in de zorg 
te versterken. 

Om de zorg beter te laten aansluiten bij de behoefte van men-
sen met een beperking of (chronische) ziekte, moet de inspraak 
beter geregeld worden. Mensen moeten daarvoor individueel 
én collectief hun stem kunnen laten horen. 
Een meerderheid van de Tweede Kamer nam hiervoor half 
februari een motie aan, mede naar aanleiding van oproep van 
Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform 
GGz. De regering moet daarom zo snel mogelijk pilots starten 
met patiënten- en gehandicaptenorganisaties zodat de inbreng 
van mensen beter gegarandeerd en onafhankelijker kan wor-
den. Uitgangspunt is de zorgvraag van mensen. 

Zorgverzekeraars
Ook wil de Tweede Kamer dat mensen veel meer inspraak 
krijgen bij het inkoopbeleid van hun zorgverzekeraar. Verzeker-
den moeten kunnen meebeslissen over onder meer de inkoop, 
contracten en de polissen die worden aangeboden. Tot nu toe 
is die inspraak van verzekerden minimaal. Dit leidt volgens een 
meerderheid van de Tweede Kamer tot ‘legitimiteitsproblemen’ 
van zorgverzekeraars en tot niet-passende zorg.
De Tweede Kamer wil nu dat verzekerden/patiënten en zorgver-
zekeraars veel meer in samenwerking de zorginkoop regelen. 
Zo kan veel beter vanuit de echte zorgvraag worden gewerkt. 
Een praktijkteam van het ministerie (Volksgezondheid, Welzijn) 
en/of het Zorginstituut moet dit begeleiden, vooruitlopend op 
wetgeving die de inspraak gaat vastleggen.

bron: Ieder(in)
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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, 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; houd 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 Ghislaine 
Widera. 
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: Prof. dr. Judith Bovée, drs. Mark Flipse, 
dr. John Ham, Ineke de Jong, drs. Ramzi Khalil, Myriam Mousset, 
Tycho Mousset, Finn Peek, Tanja Peek, drs. Nienke Roije, Prof. dr. 
Rob J.E.M. Smeets, Ellen van der Velde, Eva de Waal, drs. Eliane 
Wenstedt, Artur Widera, Prof. dr. Wim Wuyts, drs. Arnard v.d. 
Zwan en alle workshopleiders die tekst hebben aangeleverd 
voor de toelichting op het programma voor de HME-MO dag.
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
Geert Lammertslaan 8, 8421 RT Oldeberkoop
tel. 0516-451760 of 0499-479293 
e-mail: info@hme-mo.nl
website: www.hme-mo.nl
Bankrekening: NL85RABO0155774123
t.n.v. HME-MO Vereniging, Oldeberkoop
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
tel. 0182-559062, e: arturwidera@hme-mo.nl
Anja Posthuma, 2e secretaris
tel. 0488-454982, e: anjaposthuma@hme-mo.nl
Wim van Dijke, 2e penningmeester
David Huijbregts, bestuurslid projecten


