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Van de redactie
November. Nogal wisselend weer, soms zon, soms regen en duidelijk een stuk 
kouder. Het is de tijd van de intocht van Sinterklaas, van pepernoten én van open 
dagen. Die laatsten worden georganiseerd door hogescholen en universiteiten. 
Omdat dochterlief bijna voor de keuze van een vervolgopleiding staat, begaven 
we ons op een winderige zaterdag naar Utrecht. Met het openbaar vervoer. 
En een rolstoel. De rolstoel gaf in het openbaar vervoer geen problemen. Daar 
hebben we inmiddels wel ervaring mee. Maar toen de universiteit. Die is in 
Utrecht deels gevestigd in prachtige oude panden in de binnenstad. Maar ja, in 
zeventienhonderdnogwat deden ze niet aan rolstoeltoegankelijkheid. Dus het 
eerste gebouw waar we moesten zijn bezat een mooi bordes van een trede of 
8. Er schijnen mensen te zijn die dat kunnen met een rolstoel, maar als parttime 
rolstoeler hoor ik daar niet bij. De student die ter verwelkoming onder aan de trap 
stond zag het probleem en ging naar binnen om te vragen of er nog een andere 
ingang was, zonder trappen. Die was er niet…. Nu kan ik gelukkig ook met krukken 
uit de voeten, maar dat is op natte natuurstenen treden wel een uitdaging. Het 
lukte om zonder ongelukken boven te komen en ondertussen werd de rolstoel 
door 2 aardige studenten naar boven gesjouwd. Opgelost. Bij navraag bleken we 
nou net in dat ene gebouw te zitten waar geen aanpassingen gerealiseerd zijn. 
Inderdaad, bij een volgend gebouw werd er keurig een oprijplank neergelegd. Het 
was binnen verder goed te doen. Op de vraag hoe ze dat nou doen met studenten 
in een rolstoel, werd geantwoord dat ze altijd zorgen dat de colleges in een 
toegankelijke zaal gegeven worden. 
Nu zijn universiteiten niet de enige plekken waar je als rolstoeler lastig kunt komen. 
Sommige winkels kun je ook maar beter mijden. Wel merken wij altijd dat er veel 
mensen klaar staan om te helpen of oplossingen te zoeken. Maar er is nog wel een 
slag te maken om de samenleving helemaal toegankelijk te krijgen. 
Over toegankelijkheid hadden we tijdens de jaarlijkse HME-MO dag afgelopen juni 
niet te klagen. De mytylschool is erop ingericht. Het was dan ook een gezellige dag 
waarbij opviel dat mensen na afloop rustig de tijd namen om na te praten. Wat er 
allemaal gebeurd is tijdens die dag,  kunt u in dit blad nog eens uitgebreid lezen.
Behalve de HME-MO dag waren er natuurlijk ook de dagen voor de kinderen en de 
jongeren. Vooral voor de jongeren was dat een bijzondere ervaring…
Iets anders wat de gemoederen op dit ogenblik in de social media bezighoudt is 
de ontwikkeling van een mogelijk medicijn om de groei van osteochondromen te 
remmen. Sommige geluiden doen vermoeden dat het een wonderpil is die HME-
MO kan genezen, maar dat is zeker niet het geval. Hoe het wel zit, leest u verderop.
In deze Newsflash ontbreken natuurlijk niet de vaste rubrieken, zoals die over de 
wetenschappelijke onderzoeken die er op dit moment lopen. En de Kidsflash, 
waarin Stijn iets vertelt over een heel leuk boek wat hij heeft gelezen.
We wensen u veel leesplezier!

Namens de redactie,
Anja Posthuma
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Mijn bezoekjes aan dokter Ham zijn vaak hetzelfde. Allereerst 
bespreken we de plekken waar ik op het moment van spreken 
last van heb. “Hoe gaat het met je?” opent hij dit deel van de 
afspraak altijd met een oprechte toon. “Het gaat wel”, zeg ik 
wat stoer. Ik hoor een lachje uit mijn moeders mond ontsnap-
pen. Ook dokter Ham heeft door dat de continuïteit van mijn 
bezoekjes ironie oplegt. “Zeg eens eerlijk, waar heb je echt 
pijn, Eva?” Ondertussen richten zijn ogen zich op mijn rech-
terknie, waar door mijn panty heen een flinke bult te zien is. Ik 
beantwoord zijn blik: “Ja, die wil nog weleens vervelend doen”. 
Vervolgens mijn tweede vaste klaagpunt: mijn rug, waar de pijn 
van scoliose soms geniepig uit het niets kan optreden. Normaal 
gesproken zou het onderdeel ‘pijntjes’ op dit moment ophou-
den, en zouden we overgaan op het bespreken van eventuele 
vervolgstappen als foto’s maken, een mri ondergaan of opere-
ren (de laatste optie keur ik keer op keer af, maar dat ter zijde). 
Helaas moet ik er nu een derde pijntje aan toevoegen: de bult 
op de ringvinger van mijn linkerhand, die de afgelopen jaren 
ontzettend is gegroeid en qua grootte nu akelig de aandacht 
trekt ten opzichte van mijn tengere vinger.

Het hebben van HME-MO is niet fijn, het is niet niks. Gelukkig 
zorgt het OLVG in Amsterdam ervoor dat ik gehoord word. 
Dokter Ham luistert altijd naar mij, maar ook zijn assistente Es-
ther toont altijd enorme betrokkenheid. Zij is mijn favoriet, een 
oprechte vrouw die liefde uit in haar werk. 

De gewoonte doorbroken

Column Eva

Vaak maakt ze even een praatje met papa, mama en mij. We 
komen niet uit de buurt, uit Nijmegen, waardoor ze regelmatig 
vraagt of we een goede reis hebben gehad. Meestal vraagt ze 
ook hoe het op school gaat. Ik vertelde haar ooit dat ik op dat 
moment Journalistiek studeerde en dat het afstuderen in zicht 
was. Dit is ze niet vergeten.
Op het moment dat ik deze vaste afspraak met minder positief 
nieuws een andere invulling had gegeven, maakte zij mij aan 
het lachen. “Gefeliciteerd, met je diploma journalistiek!!” zei ze 
vrolijk. Er kwam een gevoel van trotsheid in mij op: kwalen 
groot of klein, mij krijgen ze in ieder geval niet klein.

Eva de Waal
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Nieuws van het bestuur
Financiën
Zoals gebruikelijk is er in oktober subsidie aangevraagd bij 
FondsPGO en ook voor 2018 is deze toegekend. We krijgen een 
bedrag van € 22.800 voor onze activiteiten voor wat betreft 
lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Er 
zijn signalen dat het stelsel van subsidies wordt aangepast, dit 
houden we nauwlettend in de gaten.

Helaas was het ook dit jaar voor een aantal leden financieel 
niet mogelijk om hun contributie te voldoen. We willen er met 
nadruk op wijzen dat onze penningmeester altijd bereid is tot 
het zoeken van oplossingen zodat iemand toch lid kan blijven. 
Neem vooral contact op!

In de afgelopen Newsflash zijn we vergeten te vermelden dat 
we in december 2016 een aantal giften hebben gekregen. Dit 
willen we natuurlijk rechtzetten, want we zijn er erg blij mee. 
Van de familie J.T. de Valois ontvingen we € 50,- en van me-
vrouw M.H.G. Hermans-Hendrix ontvingen we € 500,- . Onze 
hartelijke dank voor deze bijdragen! Deze dank gaat ook naar 
de familie Haasnoot voor een recentere gift van € 125,-!

HME-MO Onderzoeksfonds
Een aantal van de recente- en minder recente giften waren 
bestemd voor het Onderzoeksfonds. Waarvoor hartelijk dank. 
Het fonds kan een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoeks-
projecten.  Inmiddels zijn er middelen van het fonds uitgekeerd 
voor deelfinanciering van een aantal specifieke onderzoeken. 
Uit dit fonds is onder andere een financiële bijdrage toegekend 
aan het onderzoek en het artikel van Mark Flipse over elleboog-
operaties en het onderzoek van Ishan Amajjar naar de transitie, 
overgang van kinderafdeling naar volwassen afdeling.

Samenstelling kerngroep
Annemarie v.d. Helm kan haar taken in de kerngroep niet meer 
combineren met andere bezigheden en heeft daarom afscheid 
genomen als kerngroep lid. We zijn blij met alles wat ze voor de 
kerngroep gedaan heeft en wensen haar alle goeds!
Omdat er nog 2 andere kerngroep leden door persoonlijke om-
standigheden tijdelijk niet inzetbaar zijn, is er behoefte aan uit-
breiding van de kerngroep. Er is inmiddels contact met iemand 
die aangegeven heeft belangstelling te hebben. We hopen haar 
in de volgende Newsflash aan u voor te kunnen stellen.

HME-MO Expertisecentrum 
OLVG
De afgelopen tijd horen we van leden  dat de wachtlijst voor 
operaties voor kinderen op dit moment erg lang is. Vanuit de 
opnameplanning wordt 6 tot 8 maanden aangegeven. Dit 
is voor kinderen een veel te lange periode. Eerder is met het 
ziekenhuis overeengekomen dat we als norm een wachttijd van 
maximaal 3 maanden voor een operatie van een kind met HME-
MO acceptabel vinden. 

Op 23 november jl. was er een overleg met de kinderafdeling 
waarbij dit punt aan de orde is geweest. Op het moment van 
dit schrijven is nog niet bekend wat daarvan de uitkomst is.

Voor volwassenen en kinderen loopt de wachttijd voor de 
combinatieoperatie door dr. Kanhai en dr. Ham in het Medisch 
Centrum Alkmaar erg op. Dit betreft een operatie voor het 
oplossen van zenuwpijn aan de buitenzijde van het onderbeen. 
Deze patiënten hebben veel pijnklachten, een lange wachttijd 
is daarom niet wenselijk. Gelukkig zijn er maatregelen afgespro-
ken welke zullen leiden tot een verkorting van de wachttijd. Zo 
worden deze  combinatieoperaties al een aantal malen extra 
uitgevoerd in OLVG-West.   

Ook de wachtlijst voor een afspraak bij de polikliniek is lan-
ger dan gewenst. Eén en ander heeft alles te maken met de 
verplaatsing van de operatielocatie voor volwassenen naar het 
OLVG-West. 

Vanwege bovenstaande problemen zal het bestuur zo spoedig 
mogelijk een overleg plannen met de voorzitter van de  Raad 
van Bestuur van het OLVG om aandacht te vragen voor de 
lange wachttijden en aan te dringen op een structurele ver-
betering. Eerder spraken wij al met de voorzitter over de eisen 
die gesteld worden aan een Expertisecentrum. De Raad van 
Bestuur zal deze functie optimaal moeten faciliteren.

HME-MO dag
Hebt u ook zo genoten van de gezelligheid tijdens de afgelo-
pen landelijke HME-MO dag? Veel mensen bleven na afloop van 
het programma nog even hangen om na- en bij te praten. Wat 
er allemaal gezegd en gebeurd is tijdens deze dag kunt u lezen 
in de verslagen elders in dit blad.
Het was fijn dat we weer van onze bekende locatie, de Mytyl-
school in Utrecht, gebruik konden maken. Ook het komend jaar 
kunnen we daar terecht. U bent van harte welkom op zaterdag 
9 juni en we kunnen alvast verklappen dat het programma net 
iets anders zal worden dan u de afgelopen jaren gewend bent. 
Met in ieder geval veel ruimte voor onderlinge ontmoetingen. 
Dus noteer de datum vast in uw agenda!

Medicatieontwikkeling voor 
HME-MO
Wij hebben u enige weken geleden op de hoogte gebracht van 
deze ontwikkeling. Het farmaceutische bedrijf Clementia uit 
Canada (clementiapharma.com) is zeer actief op dit gebied. Er 
zijn al diverse contacten geweest met hen. Meer informatie treft 
u aan in de rubriek “Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied 
van HME-MO”. 
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Nieuws van het bestuur
Samenwerkingsverband Pijn-
patiënten naar één stem
Al enkele jaren zijn we aangesloten bij dit samenwerkingsver-
band. Binnen dit verband wordt er hard gewerkt om chronische 
pijn als serieuze aandoening geaccepteerd te krijgen. Inmiddels 
is er een aantal doelen bereikt:
- De ombuiging naar een verenigingsvorm krijgt steeds 

meer vorm. De statuten zijn in gezamenlijk overleg vastge-
steld. Nu is de stap naar de notaris aan de orde.

- Cursus “Sterk met Pijn”: Momenteel is men bezig met een 
procedure om cursusbegeleiders te werven. De oproep 
hiervoor staat bij ons op de website en is gedeeld op onze 
social mediakanalen. Op 13 januari is er een eerste bijeen-
komst van degenen die zich hebben aangemeld. Wanneer 
zij na deze kennismakingsbijeenkomst geen interesse meer 
hebben, worden zij geen cursusbegeleider. Degenen die 
wel interesse hebben, zullen een cursus volgen, die bestaat 
uit in totaal 10 bijeenkomsten. 

 Na de zomervakantie 2018 kan de cursus voor leden van de 
aangesloten organisaties van start gaan. Hierover komt later 
meer informatie.

- Een belangrijke mijlpaal is de totstandkoming van de Zorg-
standaard Chronische Pijn. De doelen van deze zorgstan-
daard zijn: het snel herkennen van mensen met acute pijn 
die chronisch kan worden; optimale samenwerking tussen 
patiënten en behandelaars; betere zorg voor patiënten 
met chronische pijn. De standaard is ontwikkeld door een 
werkgroep bestaande uit: zorgverzekeraars en professio-
nals, waaronder anesthesisten, apothekers, en vertegen-
woordigers van ons samenwerkingsverband. Ook is er een 
patiënten versie van deze zorgstandaard opgesteld. Deze 
is inmiddels beschikbaar in brochurevorm en wordt tijdens 
de landelijke HME-MO dag op 9 juni 2018 uitgedeeld. De di-
gitale versie kunt u ook vinden op onze website. Daar staat 
ook de volledige officiële Zorgstandaard Chronisch Pijn op.

Meer informatie over het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten 
naar één stem kunt u vinden op de website: http://www.pijnpa-
tientennaar1stem.nl

Nieuwe Verkeerswet voor 
controle drugs en medicijnen
Verschillende leden, die opiaten slikken vanwege chronische 
pijn ten gevolge van HME-MO, hebben ons benaderd over de 
nieuwe verkeerswet voor controle drugs en medicijnen. Samen 
met het Samenwerkingsverband van Pijnpatiënten naar één stem 
hebben wij deze zaak opgepakt. 

De Wegenverkeerswet is aangescherpt op het gebruik van tien 
aangewezen drugs om de verkeersveiligheid te verbeteren en 
het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Afhankelijk van 
de werkzame stof hebben drugs in verschillende mate een ne-
gatieve invloed op de rijvaardigheid van de bestuurder. Drugs 

kunnen bijvoorbeeld leiden tot overmoedig rijgedrag, maar ook 
versuffen of slaperig maken. Gebruik van verschillende drugs of 
de combinatie van drugs met alcohol leidt tot een nog hoger 
risico op ernstige verkeersongevallen. Voor de controle hiervan 
wordt gebruik gemaakt van een speekseltest. 
Dat betekent dat u sinds 1 juli 2017 onder invloed van opiaten, 
medicinale wiet, maar ook AD(H)D-medicatie, niet mag deelne-
men als bestuurder aan het verkeer. 

Mensen die vanwege chronische pijn opiaten slikken zijn 
strafbaar wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Zelfs met een 
elektrische rolstoel zou dat al verboden zijn. U begrijpt dat deze 
wetgeving vooral bedoeld is voor de toename van misbruik van 
drugsgebruik in het verkeer. Het kan niet de bedoeling van de 
wetgever zijn dat mensen die vanwege chronische pijn opiaten 
slikken en hieraan gewend zijn niet meer gebruik mogen 
maken van deze noodzakelijk pijnmedicatie. Vanuit de Tweede 
Kamer zijn er inmiddels vragen gesteld aan de minister van 
Justitie en Veiligheid.

De koepel Ieder(in) heeft inmiddels een protestbrief gestuurd 
naar de politiek. De boodschap van deze brief is: “Handhaven 
van de nieuwe verkeerswet voor controle drugs en medicij-
nen is bij patiënten met chronische pijn onacceptabel. Deze 
mensen kunnen niet meer met een gerust hart aan het verkeer 
deelnemen, terwijl het gebruiken van medicatie volgens 
voorschrift juist leidt tot een betere conditie/concentratie voor 
verkeersdeelname. Daarom vragen we u om te helpen een 
eind aan deze onzekerheid te maken. Stop de handhaving bij 
mensen die kunnen aantonen dat ze de middelen gebruiken 
op voorschrift van de arts!”

Ook de beroepsorganisatie van apothekers (KNMP) heeft een 
brief met eenzelfde boodschap gestuurd aan de Tweede Kamer. 
Zij geven aan dat de wetgeving  ingaat tegen het verkeersdeel-
name-advies van de KNMP. Dit advies stelt dat gebruikers na 
twee weken weer veilig kunnen autorijden tenzij bijwerkingen 
dit in de weg staan.

Verschillende media hebben aandacht besteed aan deze onbe-
doelde consequentie van deze nieuwe Verkeerswet. We hopen 
dat er snel duidelijkheid komt. Vooralsnog is het advies om aan 
de arts die uw opiaten heeft voorgeschreven te vragen om een 
verklaring dat u de opiaten slikt op medisch advies. Wij houden 
u op de hoogte.  

Het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland

Verpleegkundig specialist 
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. 
Zij is te bereiken via de polikliniek orthopedie tel. 020-510 88 84 
vraag naar Annabet Groeneveld. U kunt bij haar terecht voor al 
uw vragen. 
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Vraagbaak

1. Volgens mijn fysiotherapeut kom ik als HME-MO patiënt in 
aanmerking voor een indicatie voor langdurige fysiotherapie. 
Dat zou op de lijst van chronische aandoeningen staan. Kun u 
me daar meer over vertellen?

Jazeker, uw fysiotherapeut heeft gelijk. De juiste codering voor de 
langdurige fysiotherapie is als volgt (de omschrijving moet ook 
precies genoemd worden). Het gaat om de Chronische lijst patho-
logieën.
Daaronder staat bij Orthopedische aandoeningen: de VNZ-code 12 
en daarna  (vallend onder art. 2.6 ) B1.
Omschrijving: Aanboren afwijkingen of defecten van het bewe-
gingsapparaat leidend tot misvormingen. 
Er moet medische noodzaak voor zijn en de diagnose moet gesteld 
door een specialist. De machtiging hiervoor dient door de arts 
aangevraagd te worden.
Wel moet u er rekening mee houden dat de eerste 21 fysiotherapeu-
tische behandelingen voor eigen rekening zijn. Daarna is de vergoe-
ding voor de langdurige fysiotherapie pas aan de orde. In de meeste 
gevallen worden deze eerste 21 behandelingen vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. Het is wel belangrijk om dat even goed na 
te gaan bij uw verzekering.
Hopelijk dat u hier verder mee komen. Succes.

2. Nu ik wat ouder (48) wordt, krijg ik steeds meer problemen 
ten gevolge van HME-MO. Plekken waar ik eerder geen last 
van had doen me steeds meer pijn. Is dat iets wat bekend is bij 
HME-MO? Maar belangrijker nog is wat kan ik eraan doen? Ik 
dacht misschien is de pijnpolikliniek een optie of misschien een 
revalidatiearts.

Dat mensen met HME-MO steeds meer problemen krijgen naarma-
te zij ouder worden, is zeker herkenbaar. Wij horen dit regelmatig 
van onze leden. Dat is ook de reden dat we dit willen opnemen in 
het onderzoek naar de specifieke gevolgen van HME-MO. Zie de in-
formatie hierover in de rubriek “Onderzoek en Ontwikkeling op het 
gebied van HME-MO” onder de titel “Onderzoek naar het dagelijks 
leven bij HME-MO patiënten” in deze Newsflash. In dit onderzoek 
zal ook specifiek gekeken worden naar de gevolgen voor de oudere 
mensen met HME-MO. We hopen dat dit onderzoek binnenkort van 
start kan gaan.

Wat u kunt doen aan uw klachten, kunt u het beste bespreken met 
uw behandelend orthopedisch chirurg. Misschien kan hij of zij u 
met een operatie helpen. Wanneer hij of zij met u kiest voor een 
pijnpolikliniek, dan kunt u terecht bij de gespecialiseerde pijnpoli 
van het OLVG. Met een goede indicatie, kunt u zeker ook terecht bij 
een pijnpolikliniek bij u in de buurt. Voor een revalidatiearts is het 
moeilijker. Er zijn weinig revalidatieartsen die gespecialiseerd zijn 
in HME-MO. Prof dr. Rob Smeets, revalidatiearts en lid van onze 
Medisch Advies Raad, is zeker gespecialiseerd in HME-MO. Vanuit 
het hele land bezoeken mensen met HME-MO hem in het Libra 
revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven. Mocht u hier meer 
informatie hierover willen, dan kunt u bij onze vereniging terecht. 
Veel succes en sterkte gewenst bij het onder controle krijgen van uw 
HME-MO met pijn.

Naast medische vragen kunnen er ook andere 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.

Lid patiëntenvereniging? Sommige zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap

Lang niet iedereen die lid is van een patiëntenvereniging, of dat wil worden, weet dat veel zorgverzekeraars de 
kosten voor dat lidmaatschap helemaal of deels vergoeden. Dat is jammer, want het bespaart mensen extra kosten. 
Bovendien kan het mensen die twijfelen lid te worden van een vereniging over de streep trekken.

Zeker nu u de mogelijkheid heeft om over te stappen, kunt u ook bekijken of uw eventuele nieuwe zorgverzekeraar 
het lidmaatschapsgeld vergoeden.

In het overzicht ‘Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2018’ vindt u een lijst van verzekeraars die het 
lidmaatschap deels of volledig vergoeden, inclusief de voorwaarden die ze hierbij stellen. Ook vindt u een opsom-
ming van verzekeraars die het lidmaatschap van een patiëntenvereniging niet vergoeden. 
Zie verder: https://iederin.nl/nieuws/17936/lid-patientenvereniging--sommige-zorgverzekeraars-vergoeden-lidmaat-
schap/
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Onderzoek

Medicijnontwikkeling bij HME-MO
U heeft eerder via een digitale Nieuwsbrief informatie gekregen 
over deze ontwikkeling. Sommigen van u hebben het mis-
schien ook al gelezen op andere sites. Er is hoopvol nieuws voor 
de behandeling van HME-MO. Voor de duidelijkheid herhalen 
we hieronder de tekst van de nieuwsbrief nogmaals.

Clementia Pharmaceuticals is een bedrijf dat zich bezighoudt 
met de ontwikkeling van medicijnen voor zeldzame botziektes. 
Dat doen ze door middel van onderzoek en klinische studies. 
Zij zijn bezig met een klinisch ontwikkelingsprogramma met 
hun molecuul genaamd palovarotene voor een ultra zeldzame 
bottoestand, genaamd Fibrodysplasia Ossificans Progressiva 
(FOP). Zij gaan hiervoor later dit jaar nieuw onderzoek starten 
bij FOP omdat er positieve resultaten waren bij de eerste fasen 
van het onderzoek.
De afgelopen drie jaar, terwijl zij hun programma voor FOP 
Clementia hebben ontwikkeld, is hun kennis van palovarotene 
uitgebreid, met de verwachting dat het ook toegepast kan 
worden bij andere ziektes waarbij ernstige problemen ontstaan. 
Daarom zal Clementia op basis van deze inspanningen dit jaar 
een tweede klinisch ontwikkelingsprogramma initiëren bij 
HME-MO. Het toedienen van Palovarotene aan muizenmodellen 
die een EXT1- mutatie (=HME-MO) hebben, waren opvallend 
positief. In het algemeen ontstonden er geen of veel minder 
osteochondromen (exostosen) of de groei ervan werd gestopt.
Dat is hoopvol nieuws, maar er zal nog veel onderzoek moeten 
worden gedaan. Het medicijn zal nog getest moeten worden 
op HME-MO patiënten tijdens klinische onderzoeken in ver-
schillende ziekenhuizen in verschillende landen. Deze onder-
zoeken zijn nu nog niet gestart. Ook nog niet in andere landen.
Het proces om uiteindelijk tot een bruikbaar en effectief 
medicijn te komen is in feite voor elk medicament hetzelfde en 
daarin worden verschillende fases beschreven. 

Het werven/selecteren van patiënten die in aanmerking 
kunnen komen om deel te nemen aan een Clinical Trial gaat 
via de specialisten van de ziekenhuizen in elk land die aan deze 
klinische onderzoeken  mee doen. Voor Nederland zullen dit de 
orthopedisch chirurgen van het HME-MO Expertisecentrum,  
dr. Ham en drs. van der Zwan zijn. Maar let op: het werven/se-
lecteren is nog niet gestart. Er zal in Nederland nog een proce-
dure gestart moeten worden waarbij een uitgebreid plan wordt 
voorgelegd aan een Medisch Ethische Toetsings Commissie. Zij 
zullen zeer kritisch zijn omdat het om de toediening van een 
medicijn gaat bij kinderen.

Normaal worden medicijnen op volwassenen getest, zo ook 
met de FOP-patiënten, waar al Fase II testen mee zijn gedaan. 
Om de groei van osteochondromen tegen te gaan zal voor 
het behandelen hiervan al op jonge leeftijd moeten worden 
begonnen. Denk hierbij aan een leeftijd vanaf 2 jaar. Dit maakt 
dat artsen en ethische commissies die de plannen moeten 
goedkeuren hier erg voorzichtig mee zijn. Het is vaak lastig in 
te schatten wat het mogelijke effect is op kinderen in de groei, 
zeker omdat de dosering gedurende jaren (langer dan 10 jaar) 
dient plaats te vinden tijdens een heel belangrijke periode in 
de groei van het kind. Hier zal dan ook zeer zorgvuldig mee 
worden omgegaan.
Zowel het Expertisecentrum voor HME-MO, het OLVG, als wij 
als HME-MO Vereniging hebben inmiddels overleg gehad met 
Clementia. 

Sinds de digitale Nieuwsbrief zijn er nog een aantal contacten 
geweest. Zo had een delegatie van de HME-MO Vereniging Ne-
derland op 6 november jl. een kennismaking met de specialist 
(medisch onderzoeker van Clementia Pharmaceuticals) die ver-
antwoordelijk is voor het onderzoek bij HME-MO. Ook daar zijn 
nog geen concrete plannen gemaakt. Het wachten nu is op de 
goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsings Commissie van 
het OLVG. Zoals al eerder in dit stuk gezegd,  zal deze procedure 
geruime tijd duren, gezien de complexiteit en het feit dat het 
om kinderen gaat.

Het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland

LUMC, onderzoek op afdeling Pathologie
Leids UMC is het Expertisecentrum voor Bot- en Wekede-
len-tumoren

Het VICI project voor onderzoek 
naar sarcomen, waarover in de 
HME-MO Newsflash van de vorige 
keer werd bericht, is inmiddels van 
start gegaan. 
Sarcomen zijn een zeldzame groep 
tumoren die voorkomen in de 
botten en wekedelen, zoals de weefsels die zich onder de huid, 
rondom de organen en botten of in de ruimtes daartussen 
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.  

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 of van andere ontwikkelingen elders. Wanneer u vragen heeft of 
meer informatie wilt kunt u contact opnemen met jandelange@hme-mo.nl.
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Onderzoek
Op dit project is nu ook een promovendus werkzaam, Tessa 
Wilpshaar, zij is op 1 september jl. gestart met het maken van 
modellen voor chondrosarcomen. Samen met Dr. Cathy Merry 
van de Universiteit van Nottingham en de afdeling orthopedie 
van het LUMC zullen we onder andere gaan kijken naar de rol 
die het EXT gen speelt bij het ontstaan van osteochondromen 
en chondrosarcomen. 
We zullen daarvoor stamcellen maken van huidcellen en 
tumorcellen van een beperkt aantal patiënten met HME-MO. 
Patiënten die in het LUMC geopereerd worden kunnen worden 
gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Bij hen zal dan 
een heel klein stukje huid worden meegenomen tijdens de 
operatie. De gemaakte stamcellen zullen vervolgens in Notting-
ham worden gebruikt voor het bestuderen van de rol van EXT 
in het maken van de suikerketens. In het LUMC zullen we deze 
stamcellen gebruiken om te onderzoeken hoe osteochondro-
men kwaadaardig kunnen worden.

Prof. dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog, hoogleraar afdeling 
Pathologie, 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 meerder lagen van het 
nierfilter voorkomt. Die is bij mensen met HME-MO anders door 
het gen wat HME-MO geeft.
Ook voor dit onderzoek zijn geen deelnemers meer nodig. Er 
wordt nog hard gewerkt om de data te analyseren. We zijn be-
nieuwd naar de resultaten. Zodra hier iets nieuws over bekend 
is laten wij u dit weten.

Drs. Ramzi Khalil, promovendus LUMC, Afdeling Pathologie

Universiteit Antwerpen Afdeling Medische Genetica
In Antwerpen wordt door Prof. dr. 
Wim Wuyts samengewerkt met 
de onderzoekers uit het OLVG. Dat 
betreft het onderzoek naar de re-
latie tussen de mutatie in het DNA 
met de uiterlijke kenmerken van 
HME-MO (genotype met fenotype). 
Zie onder OLVG onder ‘Onderzoek 

betreffende genotype-fenotype’.

Prof. dr. Wim Wuyts, Centrum Medische Genetica, Universiteit /
Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Lid van onze Medisch Advies 
Raad

Universiteit Maastricht vakgroep Revalidatiegeneeskunde
De gesprekken die plaatsvinden 
tussen Prof. dr. Rob Smeets van 

het UMCM en nog een aantal mensen van zijn vakgroep uit 
Maastricht met dr. John Ham en andere 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 verder onder OLVG  ‘HME-MO and its daily hassles’.

Prof. dr. Rob Smeets, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UMC 
Maastricht en verbonden als revalidatiearts bij Revalidatiecen-
trum Blixembosch Eindhoven en onderdeel van de Libra-groep.  
Lid van onze Medisch Advies Raad

OLVG, HME-MO Expertisecentrum

*Onderzoek naar het dagelijks 
leven bij HME-MO patiënten.
Dit is een zeer gewenst onder-
zoek als vervolg op het onder-
zoek “Multiple Osteochondro-
men en de gevolgen hiervan 
in Nederland” (2005, S.J. Ham en J. de Lange). Het is opgezet 
door mensen van het HME-MO expertisecentrum OLVG samen 
met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van UMC Maastricht. 
Hier wordt ook in meegenomen de problematiek bij de ouder 
wordende HME-MO patiënten. 

Survey studie: ‘HME-MO and its daily hassles’.  
Binnenkort start in het OLVG een surveyonderzoek over de alle-
daagse problemen die optreden in het leven van patiënten met 
HME-MO. De studie maakt gebruik van gevalideerde vragenlijs-
ten met onderwerpen over (1) vermoeidheid, (2) kwaliteit van 
leven, (3) pijn, (4) activiteiten en (5) het psychosociaal welbe-
vinden. Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van de 
gevolgen en invloed van HME-MO op iemands dagelijks functi-
oneren. Hierbij wordt ook gekeken naar welke andere factoren 
van invloed kunnen zijn op de 5 bovengenoemde categorieën, 
denk bijvoorbeeld aan de verschillende genetische afwijkingen, 
leeftijd of geslacht. 
Iedereen vanaf de leeftijd van 4 jaar kan meedoen met dit on-
derzoek. Door deelname van kinderen, jongeren en volwasse-
nen kan er onderzocht worden welke veranderingen HME-MO 
tot gevolg kan hebben naarmate men ouder wordt. 
Zodra de studie officieel van start gaat wordt er nog een bericht 
uitgestuurd. 
Verantwoordelijk:

Drs. Ihsan Amajjar, arts-onderzoeker OLVG
Dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG
Prof. Dr. Rob Smeets, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UMC 
Maastricht



8

Onderzoek
*Transitie-onderzoek
Dit onderzoek gaat over kinderen die 18 jaar zijn geworden en 
over moeten gaan van de kinderafdeling naar de volwassen 
afdeling. Hiervoor is door Ihsan Amajjar een onderzoek opgezet 
en uitgevoerd dat is gefinancierd het Innovatiefonds van het 
OLVG en door de Stichting HME-MO Onderzoeksfonds.

‘Transitional care of patients with Hereditary Multiple 
Exostosis – Multiple Osteochondramas (HME-MO): From 
paediatric to adult care’.
De overgang van kinderzorg naar volwassenzorg is een kwets-
bare periode voor jongeren met HME-MO. Deze overgang van 
zorg noemen wij transitiezorg. In het OLVG zijn hierover inter-
views gehouden met jongeren met HME-MO, de ouders en de 
zorgverleners. Daarnaast zijn er ook digitale vragenlijsten afge-
nomen. Door middel van de interviews en vragenlijsten kunnen 
we de ervaringen van de geleverde zorg in het OLVG analyseren 
en verbeteren. Het doel van dit onderzoek is jongeren met 
HME-MO beter te kunnen begeleiden tijdens de overgang 
naar de volwassenzorg. De uitkomsten worden momenteel 
geanalyseerd en verwerkt tot een wetenschappelijk artikel. Wij 
willen nogmaals iedereen bedanken voor het meedoen aan dit 
onderzoek.
Verantwoordelijk: 

Drs. Ihsan Amajjar, arts-onderzoeker OLVG
Dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG

*Onderzoek betreffende genotype-phenotype
Dit onderzoek wordt gedaan door drs. Mark Flipsen, arts-onder-
zoeker en de orthopeden dr. John Ham en drs. Arnard van der 
Zwan van het HME-MO expertisecentrum OLVG in samenwer-
king met Prof. dr. Wim Wuyts van de UV Antwerpen en onder-
zoekers van de Rizzoli kliniek in Bologna, Italië. 
Hierbij wordt gekeken naar de relatie tussen de vorm van 
DNA-mutatie EXT 1 of EXT 2 (genotype)  en de verschijnselen 
(fenotype) van HME-MO die hierdoor ontstaan. 
De eerste resultaten werden besproken door John Ham op de 
laatste landelijke HME-MO dag. Een samenvatting hiervan staat 
elders in deze Newsflash. 
Het onderzoek wordt verder uitgevoerd op dit moment en zal 
in artikelvorm verschijnen.
Er zijn inmiddels bijna 450 mensen die deelnemen aan dit on-
derzoek. Dat is een prachtig aantal want daarmee kunnen ook 
met meer zekerheid conclusies worden getrokken.
Er kunnen nog steeds mensen zich melden voor dit onder-
zoek. Voor meer informatie kunt u dan terecht bij Mark Flipsen, 
arts-onderzoeker in OLVG, Amsterdam. (m.flipsen@olvg.nl)

*De waarde van Total Body MRI
Sinds kort wordt door de afdeling radiologie van het HME-MO 
expertisecentrum OLVG gewerkt met Total Body MRI’s. Dat 
betekent dat bij volwassenen met HME-MO via zo’n MRI een 
specifiek beeld wordt gemaakt van het gehele lichaam.
Van de Total Body MRI’s die tot mei 2017 zijn uitgevoerd  is on-
derzoek gedaan door de radioloog dr. Henk-Jan van der Woude, 

dr. John Ham, orthopedisch chirurg en drs. Mark Flipsen, 
arts-onderzoeker. 
Deze eerste resultaten werden besproken door dr. Henk Jan van 
der Woude op de laatste landelijke HME-MO dag. Een samen-
vatting hiervan staat elders in deze Newsflash. Het onderzoek 
wordt verder uitgevoerd op dit moment en zal in artikelvorm 
verschijnen.

*Artikel over onderarmvergroeiingen bij mensen met HME-
MO.
Dit artikel gaat over de behandeling van Masada type 2 onder-
armdeformiteiten. Het onderzoek werd uitgevoerd door drs. 
Mark Flipsen, arts-onderzoeker, dr. John Ham, orthopedisch 
chirurg, drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch chirurg en dr. 
Konrad Mader, Hamburg Duitsland. Voor de publicatie van dit 
artikel zijn mooie kleuren foto’s geplaatst. De kosten hiervan zijn 
gesubsidieerd door de Stichting HME-MO Onderzoeksfonds.

Hieronder een samenvatting/abstract van het artikel in het 
gerenommeerde kinderorthopedisch Tijdschrift:  Journal of 
Pediatric Orthopaedics B
J Pediatr Orthop B. 2017 Oct 11. doi: 10.1097/
BPB.0000000000000496
Radial head resection and hemi-interposition arthroplasty 
in patients with multiple hereditary exostoses: description 
of a new surgical technique.
Flipsen M1, Ham JS, van der Zwan AL, Mader K.
Author information
1 a Department of Orthopaedics, OLVG, Amsterdam, The 
Netherlands b Department of Orthopaedic, Trauma, and Spine 
Surgery, Section Upper Extremity, Asklepios Klinik Altona, Ham-
burg, Germany.
Abstract
Multiple hereditary exostoses (MHE) are a rare disorder characteri-
zed by the growth of bony protrusions. Elbow involvement is found 
in a considerable number of patients and varies from the presence 
of a simple osteochondroma to severe forearm deformities and ra-
dial head dislocation. Patients encounter a variety of symptoms, for 
example, pain, functional impairment, and cosmetic concerns. Se-
veral types of surgical procedures, therefore, can be offered, ranging 
from excision of symptomatic osteochondromas to challenging 
reconstructions. In this paper, we will discuss the essential basics of 
visualizing, planning, and treatment options of forearm deformities 
in MHE. In more detail, we will describe our current surgical techni-
que as a salvage procedure for Masada type II forearm deformities 
in patients with MHE.

Naast de studie zoals beschreven in het artikel in Journal of 
Pediatric Orthopaedics B zijn er andere studies lopend naar 
resultaten van onderarm-ingrepen bij HME-MO. Deze zijn in de 
afrondende fase (Mark Flipsen en John Ham).

*Overigen
Naast bovenstaande onderzoeken zijn er diverse andere studies 
bezig.

Redactie: dr. John Ham, orthopedisch chirurg HME-MO expertise-
centrum OLVG en voorzitter Medisch Advies Raad HME-MO
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Oproep
Medisch Advies Raad van de HME-MO Vereniging Nederland 

ontvangt graag onderzoeksvragen van mensen met HME-MO

OPROEP
Nog steeds horen wij graag uw wensen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HME-MO

Ontvangt u onze 

berichten wel?

Zo nu en dan krijgen we via diverse 
kanalen te horen dat er mail van de 
vereniging niet aankomt.
Wanneer u het gevoel hebt iets te 
missen, zou het kunnen zijn dat u 
vergeten bent een wijziging van uw 
mailadres aan ons door te geven… Wij 
gebruiken in principe het mailadres 
dat u opgegeven hebt toen u lid werd 
van de vereniging. Mocht dat niet 
meer kloppen, wilt u dan het juiste 
mailadres doorgeven op info@hme-
mo.nl ?

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 wil-
len 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
2. Basaal onderzoek
3. Klinisch onderzoek
4. Radiologie
5. Gevolgen

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 genoem-
de 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 mo-
gelijk 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 verlan-
gen 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-café
HME- Café Zuid
in Café René in Nuenen op 7 november 2017

Een boeiende avond met een paar pittige onderwerpen.
Gestart werd om 20.00 uur met zes mensen rond de tafel. 

Zo kwam als eerste het thema van medicijngebruik aan bod. 
Centraal daarin staat dat ouders zich bewust moeten zijn van 
het gebruik van medicijnen bij kinderen.
Het laatste nieuws op dit gebied is dat er ook een nieuwe ont-
wikkeling gaande is.
Het bedrijf Clementia Pharmaceuticals heeft als specialisatie het 
ontwikkelen van medicijnen voor zeldzame botziekten. Bijvoor-
beeld een klinisch ontwikkelingsprogramma met een molecuul 
genaamd palovaroteen voor een zeer zeldzame bottoestand, 
genaamd Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP). Een op de 
twee miljoen mensen hebben deze zeer ernstige botaandoe-
ning.
Dit medicijn palovaroteen is toegepast  op muizen met een 
HME-MO afwijking. Daaruit bleek dat bij muizen dit medicijn 
een gunstige invloed heeft op de remming van de groei van 
osteochondromen. De groei hiervan stagneerde en in sommige 
gevallen bleven ze heel klein. Maar het mag voor zich spreken 
dat deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat en nog 
een héél lange weg te gaan heeft voordat het echt voor HME-
MO patiënten inderdaad toegepast kan worden. Maar het is in 
ieder geval een begin.
(red.: zie aparte tekst hierover in deze Newsflash)

Verder kwam even een artikel ter sprake over elleboog opera-
ties. Een interessant onderwerp uit een specifiek orthopedisch 
vakblad. 
De vraag die ook naar voren kwam is of er in bekende of actue-
le praatprogramma’s of een jongerenprogramma, bijvoorbeeld 
“Je zal het maar hebben”, op TV wel eens een HME-MO patiënt 
in beeld is geweest die uitleg kwam geven over HME-MO. 
Volgens ons is deze botaandoening nog niet echt in de schijn-
werpers komen te staan.

Tot slot hadden we het nog over erfelijkheid van HME-MO. Dit 
blijkt een gevoelig en kwetsbaar thema te zijn omdat het vooral 
zeer persoonlijk onderwerp is. 

Al met al een interessante avond.
Dankzij Café René, die de zaal gratis ter beschikbaar stelt.

Frank Cornelissen

HME-café Noord
Woensdag 15 november jl. kwamen 9 
dames bijeen voor HME-Café Noord.  In de 
mooie ambiance van hotel Lunia in Olde-
berkoop werd iedereen  ontvangen met 
een lekkere kop koffie of thee, vergezeld 
door een heerlijke muffin.

De reden van het samenzijn was natuurlijk 
om ervaringen en informatie uit te wisselen 
over HME-MO en het hebben er van. Veel 
verschillende onderwerpen kwamen aan 
bod,  constateerde ik terugkijkend op deze 
avond. 

Zo hadden we het o.a. over de stugge littekens ten gevolge van 
operaties, maar ook zenuwpijn die door sommigen werd erva-
ren. Een van de deelnemers vertelde veel baat te hebben bij 
Fasciatherapie, een behandelwijze voor het diepe bindweefsel. 
Het feit dat ouder worden met HME-MO vaak weer meer klach-
ten oplevert, werd door de wat oudere deelnemers herkend. 

Sinds OLVG Oost samen is gegaan met OLVG West zijn daar 
inmiddels ook de nodige ervaringen opgedaan. Dit leverde ook 
gespreksstof op; deze waren niet negatief, maar ook niet altijd 
positief. 

Het claustrofobische gevoel dat mensen soms ervaren bij een 
MRI scan, was ook een dankbaar gespreksonderwerp. Tegen-
woordig worden wel Virtual Reality brillen ingezet. Die hebben 
helaas niet bij iedereen het gewenste effect. 

Tot slot kwam ook het werken met HME-MO 
als onderwerp op tafel. Het leverde veel 
verhalen op over de participatiewet, de 
Wajong en de IVA (Inkomensvoorziening 
Volledig Arbeidsongeschikten). 

Inmiddels stonden er ook al lekkere 
hapjes en drankjes op tafel.  Er was  
zo veel gespreksstof dat we een half 
uurtje uitliepen. Volgens mij vond 
niemand dat erg.
 
Marion Post

HME-café West
De opkomst was niet zo groot, maar het wel gezellig. 
We hebben het gehad over wat HME in ons dagelijks leven 
betekend.

Over jeugd en toekomst, mij werd duidelijk dat we best 
doorzetters zijn.

Met grote interesse zijn we benieuwd naar onderzoek in Maas-
tricht betreffende eventueel vroegtijdige behandeling om het 
te voorkomen.
Zelf vond ik het prettig dat het in Almere was, de meeste bijeen-
komsten zijn voor mij best een aardig stukje rijden.

Alain Haasnoot
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Jongerendag

Verslag Jongerendag

Roosendaal was op zondag 8 oktober jl. een paar indoor sky-
divers rijker. We hebben dit jaar met de HME-MO jongerendag 
een gave en spannende ervaring in een windtunnel beleefd. 
Alle twintig deelnemers  (een record aantal!) hebben het 
skydive certificaat behaald met in ieder geval de vaardigheid 
altijd blijven lachen. Niemand had dit ooit eerder ervaren. Als 
aandenken is er een leuke groepsfoto gemaakt!

We kregen drie sessies van een minuut om het skydiven onder 
de knie te krijgen. Natuurlijk werden we niet alleen de tunnel in 
gestuurd en kregen we hulp van twee mannelijke instructeurs. 
De aanwijzingen van deze instructeurs moesten we aanhouden, 
zodat we de meest stabiele houding konden aannemen in de 
tunnel. Met knieën buigen en strekken bewogen we ons voort en het hoofd omhoog houden, boven onze schouders, hielp om 
stabiel te blijven zweven. En dat zweven ging na elke sessie steeds beter. De wind met snelheden van meer dan 200 km/uur deed 
zijn werk wel, je voelde deze kracht, maar je voelde totaal geen eigen lichaamsgewicht, zorgen en pijntjes. 
De laatste sessie was natuurlijk het leukste om te zien en te doen. Er gingen jongeren helemaal de lucht in tot aan het plafond. An-
deren maakten draaien om hun as of gingen links en rechts zijwaarts skydiven. Kortom, het was één en al plezier, zo met z’n allen in 
de skydive hal. 
Vliegen dat kunnen we! Ik ben benieuwd of er jongeren zijn die later echt uit een vliegtuig gaan springen.

Om de adrenaline enigszins kwijt te raken zijn we na het skydiven gaan karten. Verdeeld over twee groepen, maar individueel 
zorgen dat je de snelste rondetijd pakte. Onze jongste deelnemer kon er zeker wat van, dus dat rijbewijs wordt later ook geen 
probleem. We sloten de dag gezamenlijk af met het eten van een lekker patatje en frikandel/kroket. 
Tot volgend jaar!!

Nienke Torensma

The unlimited challenged in the air

Ik kan vliegen!
Verslag Jongerendag 2017
 
De jongerendag was een enerverende dag, waarbij maar 
liefst twee avontuurlijke activiteiten werden gedaan: indoor 
skydiven en karten.
Geen van de deelnemers had eerder ge-skydived en daarom 
was het voor iedereen toch behoorlijk spannend.  Je moet 
je laten vallen boven een mega grote ventilator en door de 
juiste houding aan te nemen ga je uiteindelijk vliegen. Met 
een beetje meer of minder hulp van de instructeurs ging dat 
iedereen behoorlijk goed af!
 
Het karten hadden we al vaker gedaan, maar was ook nu 
weer geweldig om te doen. Er werden 2 heats gereden, 
waarbij iedereen in de 2e heat  flink harder ging dan in de 
eerste.
 
Tot slot aten we nog gezamenlijk frietjes. Er werden vriend-
schappen vernieuwd, adressen, foto’s en ervaringen uitgewis-
seld. Daarmee werd een heel intensieve maar ook een hele 
gave dag afgesloten.
 
David Huijbregts 



12

Op een druilerige dag in oktober, was het weer zover: de jaarlijk-
se kinderdag voor kinderen met HME-MO en hun families. Op 
verzoek van veel kinderen vond het weer plaats in Toverland. 
Buiten was het koud, maar binnen werden we warm onthaald 
door de organisatie van Toverland, die bij de ingang voor ons 
allemaal klaarstonden. Iedereen kreeg een speciaal VIP arm-
bandje en we hadden een grote eigen ruimte. 
Een heerlijk welkom met koffie, thee, limonade en wat lekkers, 
waar iedereen van genoot. Voordat de ouders hun koffie op 
hadden, waren sommige kinderen al weg om te gaan genieten 
van alle attracties!
Ook al miezerde het af en toe wat, het hield niemand tegen om 
uitgebreid te genieten. De dappersten gingen op de motor- 
achtbaan, de Scorpios of de grote achtbaan Troy. En al was het 
nat, ook de ronde boten van de Djengu River werden goed 
bezocht. Op een gegeven moment waren er wel drie of vier 
bootjes gevuld met HME families.

Gelukkig konden we ook naar binnen. Daar was  genoeg te 
doen. Er was een autobaan voor de allerkleinsten, een klimheu-
vel/klimhoed voor oudere kinderen. Het was nog moeilijk om 
boven op die hoed te komen! Ook was er een zweefmolen, een 
achtbaan binnen en een klim/speelparadijs.  
De lunch ging er weer prima in bij iedereen: er waren frietjes, 
broodjes frikandellen, hamburgers en kipnuggets genoeg voor 
zelfs de allergrootste eters. Nadat iedereen weer het park in was 
geweest ‘s middags hebben we de dag gezellig afgesloten met 
een borrel. Alle kinderen hadden de tijd om samen te spelen en 
de volwassenen  hadden tijd om of bij te praten of om kennis te 
maken met andere ouders en ervaringen te delen. 
Het was een geslaagde dag of om met mijn kinderen te spre-
ken: We hebben allemaal fijn gespeeld en we hebben een leuke 
dag gehad! Gaan we volgend jaar weer?

Ghislaine Widera

Voor de eerste keer is na de jongerendag een korte enquête 
naar de deelnemers gestuurd met enkele vragen over wat 
men van de dag vond. Tevens werden er enkele andere vragen 
gesteld. De antwoorden op deze vragen worden gebruikt bij de 
organisatie van de volgende dag(en).
Van de 20 deelnemers hebben er 10 gereageerd; een percenta-
ge van 50% en daardoor bruikbaar om iets met de resultaten te 
kunnen doen.
 
De eerste vraag ging over de verdeling van de leeftijden. Deze 
varieerde van 16 tot aan 26 jaar. Het gemiddelde was 18.
Daarna werd de vraag gesteld wat men van de locatie vond. 
De antwoorden hierop varieerden van een 3 tot en met een 
10. Dit gaf een gemiddelde van 7.3. Dat de locatie minder werd 
beoordeeld, was waarschijnlijk te wijten aan de bereikbaarheid. 
Deze werd door 60% als ‘niet zo makkelijk bereikbaar’ en ‘best 
wel ver’ beoordeeld. 40% had geen mening over de bereikbaar-
heid. Dit is een punt dat de organisatie serieus neemt, het moet 
in principe voor iedereen te doen zijn om tijdig aanwezig te 
zijn. Interessant, maar niet geheel onverwacht, is dat ruim 45% 
met het openbaar vervoer is gekomen en 18% door iemand is 
gebracht.
De organisatie werd beoordeeld met een 8.1, waarbij de ant-
woorden varieerden tussen een 6 en 10.
 
Tijdens eerdere jongerendagen gaven jongeren aan dat ze een 
voorkeur hadden voor activiteiten op zondag, vanwege sport 
en werk op zaterdag. Opvallend is dat er nu aangegeven werd 
dat sommige jongeren het graag op een andere dag wilden, nl.; 
40% zou de dag het liefst op een zaterdag georganiseerd zien, 
40% maakt het niet uit.
Er is ook gevraagd naar suggesties voor een volgende jonge-

rendag. Hierop zijn 5 reacties gekomen, waarbij 3 x de Efteling 
is genoemd, 2 x paintball/lasergamen, 1 x bowlen, 1 x floaten 
en 1 x zipline.  Deze suggesties zijn waardevol om de interesse 
van de jongeren duidelijk te maken. De enquête heeft ook 
uitgewezen dat de jongeren toch vooral voor het onderling 
contact komen, maar ook voor de activiteiten. Het is belangrijk 
dat we die balans zo goed mogelijk maken. Dit is trouwens ook 
voor ons als organisatie de reden om in principe geen andere 
gezinsleden, vrienden, vriendinnen of ouders mee te laten 
gaan. Deze jongerendag is echt primair voor onderling contact 
tussen lotgenoten. Onze ervaring is dat wanneer er anderen bij 
zijn, de contacten moeizamer verlopen.
 
Tot slot zijn er nog de volgende opmerkingen gegeven. Daar 
zijn we als organisatie heel blij mee, want die kunnen we ge-
bruiken bij de organisatie van de volgende jongerendag!
“De dag was super gezellig, alleen de dagen erna minder, veel 
spierpijn haha. Maar dat was het waard!”
“Voor mij was het ontzettend ver reizen. Het zou fijn zijn als er 
ook rekening wordt gehouden met mensen die uit het hoge 
noorden moeten komen (Ik kom uit Groningen)”
“Indoor skydiven was super!”
“Graag de volgende keer een centralere locatie, ook was de 
lunch erg weinig”
“Goed bereikbaar zijn met OV”
“Een super leuke dag! Ik heb er erg van genoten!”.
 
Van het bedrijf ontvingen wij een mooie foto op canvas. We be-
sloten om deze foto te verloten. Zo werd de foto overhandigd 
aan Nienke Torensma tijdens het HME-café Noord.
 
David Huijbergts

Enquete Jongerendag

Enquete jongerendag/kinderdag

Verslag kinderdag. Weinig zon maar veel plezier!
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Even kleuren...
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Geef de pen door aan: Monika Widera
Hoe oud ben je en waar woon je?

Ik ben 10 jaar oud en ik woon in Gouda.

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

Ik heb zelf HME-MO. Ik heb het gekregen van mijn vader, die heeft ook HME-
MO en mijn broer heeft het ook. 

Weten je vrienden dat je HME-MO hebt en hoe heb je dat uitgelegd? 
Ik heb het in de klas uitgelegd. We waren in de klas aan het praten over beperkingen 

en toen heb ik gezegd tegen de klas dat ik ook een beperking heb. Ik heb uitgelegd dat 
ik botknobbeltjes heb en dat sommigen heel puntig zijn. Ook heb ik verteld dat ik een hele 

grote botknobbel heb onder mijn schouder, maar ik heb het niet laten zien. Ik vond het 
namelijk gek om in de klas mijn t-shirt uit te doen. 

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt? 
Soms vind ik het leuk, want daardoor ben ik heel anders dan andere kinderen. Soms vind ik het niet leuk om-
dat het me erg dwars zit. Ik vind het bijvoorbeeld vervelend als mijn enkel knakt.  

Heb je nog goede tips voor andere kinderen die ook HME-MO hebben? 
Probeer gewoon alles en leef gewoon als een normaal kind. Zeg wel tegen de juf of meester als het echt pijn doet. 

Naar welke school ga je en wat wil je later worden? 
Ik zit op basisschool de Triangel in Gouda en ik wil graag schrijfster worden. 

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst? 
Het leukste vak is geschiedenis en de vervelendste vakken zijn toestelgym en rekenen. 

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja dat is leuk. Ik vind de Crea-club het allerleukste. 

Heb je hobby's of doe je aan sport?
Ik heb veel hobby's: dansen, zingen, tekenen en knutselen. Ik zit op zwemmen.

En wat zou je willen maar kun je niet door HME-MO? 
Ik zou liever geen steunzolen hebben in mijn schoenen, maar ik kan alles doen wat ik wil. Ik heb alleen vaak pijn 
in mijn benen als mijn enkel knakt of ik veel heb gerend

Wat zijn je favoriete tv-programma's? 
The incredible Dr Pol en Jill.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het liefst?
Perfect, dat is een Poolse rockband waar mijn papa vaak naar 
luistert. Ik luister ook graag naar Paul Simon en 
Kinderen voor Kinderen.

Heb je (huis)dieren? Nee.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker? 
Het liefst eet ik chipolata's en patat. Hamburgers met aubergine en  
zoete aardappel vind ik echt heel vies.

                Aan wie geef je de pen door en waarom?
               De pen geef ik door aan Evy van Lierop. 
               Ik ben benieuwd naar haar antwoorden.
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Wat regent het toch veel hè? 
Of lijkt dat maar zo? 
Hoeveel regen valt er nou eigenlijk echt? 
Maak een regenmeter en je weet het!

Dit heb je nodig:
- een plastic fles
- kiezelstenen
- watervaste stift
- liniaal

1.  Knip een plastic fles doormidden. 
Maak daarvoor eerst een gat in de 
fles, van daaruit kun je knippen.

2.  Doe een laag kiezelstenen van ongeveer vijf cen-
timeter in de fles. Dit zorgt ervoor dat de fles 
niet omwaait.

3.  Zet het bovenste gedeelte van de fles onderste-
boven in het onderste gedeelte.

4.  Vul de regenmeter met water tot net boven de 
kiezelstenen.

5.  Met een watervaste stift zet je een streep ter 
hoogte van de waterspiegel.

6.  Zet de regenmeter buiten op een open plek.
7.  Kijk een paar dagen achter elkaar op hetzelfde 

tijdstip naar je regenmeter. Is het water geste-
gen? Zet dan een nieuwe streep op de fles. Meet 
nu met een liniaal de afstand tussen de twee 
strepen. Hoeveel millimeter regen is er gevallen?

8.  Leeg de regenmeter en vul hem weer tot aan de 
basisstreep. Meet een andere regendag op-
nieuw hoeveel regen er valt.

(met dank aan Natuurmonumenten)

En nu we het toch over regen hebben… ook dan kun 
je prima naar buiten!
Wat je daar dan kunt doen? Wat dacht je van een 
heuse modeshow van je eigen ontworpen regenkle-
ding!
Nodig een paar vrienden en/of vriendinnen uit, neem 
een rol vuilniszakken en een schaar en een rol tape. 
Vervolgens ontwerp je je eigen regenkleding. Met of 
zonder capuchon, een mooi golvend randje eraan, 
zakken erop, laat je fantasie de vrije loop. Wanneer 
iedereen klaar is volgt de modeshow, buiten in de 
regen uiteraard!

Een ander idee: waterballonnen gevecht! Nat 
worden jullie toch wel, dus hup, vullen die ballonnen 
en gooien maar! Natuurlijk ruim je wel netjes alle 
kapotte ballonnen op. Waterpistolen werken ook 
prima. Doe dit lekker dicht bij huis, zoals in de ach-
tertuin en spring daarna onder de warme douche.

En oh ja, natuurlijk overleg je eerst even met je 
ouders…..

MOPPEN

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de 
seizoenen van het jaar opnoemen?” Jantje steekt zijn vinger 
op. “Zeg het maar Jantje!” “Herfst, winter…”, begint Jantje, 
maar verder blijft het stil. “Waar blijven de lente en de zo-
mer, Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!”

Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren? Ja, want de Eiffel-
toren kan niet springen!

Ik ben mijn hond kwijt.”
“Oh help! Ga je een advertentie in de krant zetten?”
“Doe niet zo dom. Mijn hond kan toch niet lezen!”

Er staan 2 domme blondjes bij het stoplicht. 
Zegt de een: ‘Het is groen.’. 
Zegt de ander na even nadenken: ehm….. een kikker?

Kim zegt tegen Marco: ‘Wist jij dat ik zonder wekker of 
horloge weet hoe laat het is?’ ‘Wat knap, hoe dan’, antwoordt 
Marco. ‘Nou,’ zegt Kim, ‘als ik ‘s nachts op mijn balkon sta en 
trompet speel, roept mijn buurman: “Hee mafketel, het is 
vier uur ’s nachts!”’
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Heb je het boek uitgelezen?
Ja

Waarom heb je dit boek uitgekozen om te lezen?
Ik had het boek al een paar keer gelezen maar het blijft 
leuk.

Welke steekwoorden passen bij het boek?
Avontuurlijk, grappig, leuk, spannend, verrassend, 
vrolijk.

Hoe kom je aan het boek?
Als cadeau gekregen.

Zitten er plaatjes (illustraties) in het boek?
Ja, heel veel plaatjes.
Wat vind je van de plaatjes? Passen ze bij de tekst?
Erg grappig en ze passen bij de tekst.

Wat vind je leuk aan het boek?
De lijstjes van Terry wat hij wel en niet moet doen. Kijk 
maar:
Wel:
Kussengevecht met Andy houden
Verjaardagsfeestje voor de haaien organiseren
Golfslagen oefenen
Minstens 100 marshmallows eten
De papegaaien oppoetsen
Teennagels knippen
Andy raken met de bowlingbal
Alle chocolaatjes in de boomhut opeten
De papegaai kietelen
Op het dak slapen

Niet:
Uit de boomhut vallen
In het aquarium met mensetende haaien vallen
Andy aan het huilen maken

De mensetende haaien opeten
Mijn hoofd in brand steken
In bad gaan
Onder een vallende piano gaan staan
Mijn onderbroeken wassen
Niks
Enzo
Zijn been
In een huis
Grootheid!!!
Koekjes
Afsteken

Wat vind je niet leuk aan het boek?
Niks

Is er iemand uit het boek die je in het echt zou willen 
ontmoeten? Wat zou je dan samen gaan doen?
Andy en Terry
Naar de boomhut gaan 

Wil je nog iets anders vertellen over het boek?
Nee

Is het boek moeilijk of gemakkelijk te lezen?
Gemakkelijk

Zitten er moeilijke woorden in het boek?
Nee

Wil je het boek nog een keer lezen?
Ja, ik wil het boek nog een keer lezen en ook het vol-
gende boek uit deze serie. En ook andere boeken van 
deze schrijver.

Aan wie zou je dit boek aanraden?
Iedereen die van grappige boeken houdt.

De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen
Recensie van Stijn (9 jaar) over het boek: De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen
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Kind en Ziekenhuis, 28 juni 2017

Goede communicatie met kinderen leidt tot zorg die beter aansluit bij de behoeften van het kind. En beter afgestemde zorg 
leidt tot betere gezamenlijke besluitvorming en minder angst, verdriet, paniek en boosheid bij kinderen. Hoe doe je het goed, 
en wat moet je vooral niet doen? Je vindt het in de Handreiking voor zorgprofessionals. ‘Communiceren met kids in de zorg’. 

Communiceren met kinderen werkt anders dan met volwassenen. Ze verschillen anatomisch en fysiologisch en reageren emo-
tioneel anders dan volwassenen op ziekte en letsel. Kinderen en adolescenten willen graag meebeslissen over onderzoeken en 
behandelingen, en wettelijk hebben ze het recht om in elk geval geïnformeerd te worden. In artikel 5 van Handvest Kind & Zieken-
huis staat het zo: “Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor 
onderzoeken, ingrepen en behandelingen.”

Het goed informeren en betrekken van kinderen is in het belang van zorgprofessionals. Uit onderzoek is gebleken dat ze daardoor 
meer bereid zijn om mee te werken aan een behandeling, pijnlijke behandelingen geduldiger ondergaan, minder boosheid erva-
ren, hun ziekte en behandeling beter begrijpen en beter herstellen. Kinderen laten participeren in het zorgproces leidt tot zorg die 
beter aansluit bij hun behoeften.

Voor kinderen is praten met zorgprofessionals vaak spannend en ingewikkeld. Ze willen eigenlijk niet bezig zijn met praten over 
hun ziekte, opties en behandeling. Maar het gaat om hun leven, en hun mening zou dus voorop moeten staan. Hier is voor zorg-
professionals een belangrijke taak weggelegd. Stop met te veel en te ingewikkeld praten en verdiep je in de emotionele behoeften 
en cognitieve mogelijkheden van peuters, schoolkinderen en tieners. Daar wordt iedereen beter van.

Uitgangspunten voor goede communicatie met kinderen:
• kinderen zijn geen kleine volwassenen
• kinderen hebben recht op de beste medische zorg

De wettelijke rechten van kinderen per leeftijdsgroep:
• 0 t/m 11 jaar: kinderen dienen informatie te ontvangen; ouders dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven.
• 12 t/m 15 jaar: kinderen en ouders dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven.
• 16 t/m 18 jaar: adolescenten dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven. Medische geheimhouding geldt ook 

voor ouders en verzorgers.

Lees en gebruik onze Handreiking Communicatie met kids in de zorg via de link:
http://kindenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/06/Handreiking-Communiceren-met-kids.pdf

Communiceren met kinderen in de zorg: Do’s & Don’ts

Ervaringen gevraagd
Graag zouden we wat meer ervaringsverhalen 
van mensen met HME-MO willen plaatsen in de 

Newsflash. Vaak zijn ervaringsverhalen heel goed 
bruikbaar voor anderen die zich herkennen in het 
verhaal. Natuurlijk zijn er de kanalen van de social 

media, maar om het blad wat meer interactief te 
maken zouden ervaringsverhalen gewenst zijn. 

U kunt uw bijdrage sturen aan de redactie van de 
HME-MO Newsflash via info@hme-mo.nl

Wij zijn benieuwd.
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Algemeen verslag HME-MO dag
Informatie en ontspanning tijdens de landelijke HME-MO dag
Rondom de Mytylschool Ariane de Ranitz was het zaterdag 10 juni gezellig druk. Zo’n honderd kleine en grote mensen hadden zich 
verzameld om weer bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen rondom HME-MO en om deel te nemen aan de diverse 
workshops. 
Al voor het begin van de inleiding dook de eerste groep jeugd het zwembad in, terwijl de rest van de jeugd zich creatief ging 
vermaken.
Ondertussen konden de volwassenen luisteren naar een inleiding in 2 delen. Als eerste vertelde dr. John Ham over het lopende 
Transcan onderzoek. Daarbij wordt gekeken naar de verhouding tussen genotype (welke afwijking is in het DNA te vinden) en 
fenotype (welke verschijnselen heeft iemand). Het is een onderzoek dat gedaan wordt in 6 landen. Inmiddels kunnen al voorzich-
tig enkele conclusies getrokken worden, maar die geven aanleiding tot nog veel meer vragen. Elders leest u het verslag van deze 
inleiding.
Het tweede deel van de inleiding werd verzorgd door dr. Henk Jan v.d. Woude. Hij vertelde (mede namens Mark Flipsen) iets over 
de Total Body MRI’s die tegenwoordig bij veel (volwassen) mensen met HME-MO gemaakt worden als vervanging voor de nucleaire 
botscan. Ook hierover kunt u verderop meer lezen.
Na deze verhalen was het al tijd voor de lunch, die door veel mensen werd gebruikt om even bij te praten of juist kennis te maken 
met elkaar. Want ook deze keer waren er deelnemers die nog niet eerder op zo’n dag geweest waren. 
Al snel was het tijd voor het middagprogramma: de workshops voor zowel volwassenen als kinderen.
Voor volwassenen de keus uit oudergespreksgroep, ergotherapie, omgaan met operaties en (lekker ontspannen) yoga.
Voor de kinderen was er een heuse paralympische sporter aanwezig die ze de beginselen van het zitvolleybal en vooral het en-
thousiasme voor sporten bijbracht. Verder konden ze zich creatief uitleven (menig volwassene vroeg zich af waar dat gepiep toch 
vandaan kwam…). Als klap op de vuurpijl was er ook een goochelaar/illusionist die zijn kunsten vertoonde en niet te beroerd was 
om ook even wat geheimpjes te verklappen.
Aan het eind van de dag was er nog een gezellige nazit onder genot van een hapje en een drankje, waarna iedereen weer huis-
waarts keerde. Gezien de ingeleverde evaluatieformulieren gebeurde dat met een goed gevoel!

Anja Posthuma

Na afloop van de 20ste HME-MO dag is aan de deelnemers 
gevraagd hun mening te geven over de inhoud en het verloop 
van de dag. Respectievelijk 23 volwassenen en 13 jongeren en 
kinderen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt, door 
middel van het invullen van een evaluatieformulier. Hieronder 
worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd.

Evaluatie door de jongeren en kinderen
De HME-MO dag kreeg van de jongeren en kinderen een ge-
middeld overall rapportcijfer van maar liefst 9.0. Die waardering 
is nog iets hoger dan die van het aflopen jaar toen het rapport-
cijfer 8.8 werd gegeven.

Van de workshops werden de ‘Crea-club’ (wederom) en ‘Zwem-
men’ met een cijfer van 9.6 het hoogst gewaardeerd, op de voet 
gevolgd door de ‘Clinic Paravolleybal’ met het cijfer 9.4 en de 
workshop ‘Goochelen en Mindf*ck’ met een 9.0. Met een cijfer 
van 6.6 was de waardering voor de ‘Chill-hoek’ teleurstellend.

Desgevraagd gaven verschillende jongeren/kinderen als sug-
gesties voor een volgende HME-MO dag mee: Buiten spelen, 
Voetballen, Koken voor kinderen, Techniek en een Goochel-
show.

Evaluatie door de volwassenen
De volwassenen hebben de HME-MO dag een gemiddeld over-
all rapportcijfer van 8.4 gegeven; iets lager dan vorig jaar toen 
ons een 8.5 ten deel viel, maar nog altijd een mooi cijfer.

De inleiding van dr. Ham over de resultaten van het Europees 
Transcan onderzoek werd gewaardeerd met het  zeer fraaie 
rapportcijfer van 9.2; de inleiding van dr. Van der Woude over de 
resultaten van full body MRI’s bij HME-MO-patiënten moest het 
doen met een 6.6. Door één van deelnemers werd aangegeven 
dat twee inleidingen achter elkaar iets te veel van het goede 
was en een pauze tussen de twee inleidingen op zijn plaats zou 
zijn geweest. De lange zit en de complexiteit van het gebodene 
verklaren mogelijk de lagere waardering voor de inleiding van 
dr. Van der Woude.

Qua workshops werd ‘Kennismaken maken met Yoga’ met 8.8 
het hoogst gewaardeerd, gevolgd door de ‘Oudergespreks-
groep’ met 8.0, de workshop ‘Wat kan ergotherapie betekenen 
voor HME-MO’ met 7.2 en de workshop ‘Omgaan met operaties’ 
met 6.2.

Als suggesties voor een volgende HME-MO dag werden 
genoemd: een minder strakke planning met meer ruimte voor 
onder contact, aandacht voor ouder worden, advies over spor-
ten en voorlichting over soorten pijn.

Frans Schelbergen.

Evaluatie in cijfers van de 20ste landelijke HME-MO dag
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Inleiding dr. John Ham

Sinds een aantal jaren loopt er een onderzoek naar het verband 
tussen de genafwijking van HME-MO patiënten (EXT 1 of EXT 
2) en de mate waarin mensen zijn aangedaan door HME-MO. 
Deze TRANSCAN studie, waarbij ook nog gekeken wordt naar 
kwaadaardige ontaardingen, wordt uitgevoerd in 6 landen. 
Behalve Nederland zijn dat België, Duitsland, Frankrijk, Italië en 
Israël.

HME-MO in het kort
Dr. John Ham begint met kort aan te geven wat HME-MO in-
houdt. De aandoening kent veel synoniemen. De WHO (World 
Health Organisation) hanteert de term Multiple Osteochondro-
mas, wij hanteren de term HME-MO. Wereldwijd gaat men er 
vanuit dat 1 op de 50.000 mensen de aandoening heeft, maar 
in Nederland zijn er waarschijnlijk zo’n 1000 patiënten, zodat het 
hier eerder lijkt dat 1 op de 20.000 mensen HME-MO heeft. 
HME-MO is een afwijking van het skelet. Er ontstaan met 
kraakbeen beklede goedaardige bottumoren (exostosen, os-
teochondromen). Ze ontstaan op het buitenoppervlak van het 
bot en hebben binnenin een mergholte die verbonden is met 
die van het bot. Ze wijzen altijd weg van het gewricht. 

Osteochondromen komen voor aan de uiteinden van lange 
botten, maar ook op bekken, schouderbladen, ribben en wer-
velkolom. Osteochondromen kunnen gesteeld zijn of een brede 
basis hebben en komen niet voor op de schedel.
De diagnose HME-MO kan worden gesteld wanneer uit radio-
logisch onderzoek blijkt dat er tenminste 2 osteochondromen 
op de uiteinden van de lange pijpbeenderen aanwezig zijn. 
DNA-onderzoek (bloed) kan vervolgens de diagnose bevesti-
gen. Veel voorkomende klachten bij HME-MO zijn pijn, groei-
stoornissen, functiebeperkingen en psychosociale problemen 
zoals problemen op school of werk.

Veel verschillen 
Iemand met HME-MO heeft bij de geboorte doorgaans weinig 
tot geen osteochondromen. De eersten worden doorgaans 
ontdekt op de ribben. Tijdens de groeiperiode neemt het aantal 
en de grootte van de osteochondromen toe totdat het skelet 
volwassen is. Dan zijn de groeischijven gesloten en ontstaan er 
geen nieuwe osteochondromen meer.
Het is bekend dat er een grote variatie is in hoeveel oste-
ochondromen mensen hebben, hoe groot ze zijn, op welke 
plekken ze zitten, hoe snel ze groeien en in hoeverre botten 
vervormd worden (deformiteiten). Sommige mensen hebben 

maar weinig osteochondromen, anderen juist heel veel. Dege-
nen die er veel hebben, zijn niet altijd degenen de meeste pro-
blemen ervaren. Er zijn mensen met veel functiebeperkingen 
en mensen met geen of weinig beperkingen. Zowel binnen 
families als tussen families zijn er veel verschillen te vinden. 

TRANSSCAN
Eén van de doelen van de TRANSSCAN studie is inzicht te krij-
gen in deze verschillen. Er wordt ook gekeken naar wanneer en 
waarom osteochondromen soms kwaadaardig kunnen worden. 
Verder worden er DNA studies gedaan.
HME-MO is een erfelijke aandoening. In zo’n 30% van de 
gevallen is sprake van een spontane mutatie/DNA afwijking. 
Dan heeft de moeder  of vader geen HME-MO. Tot nu toe zijn 
er 2 genen bekend waardoor de aandoening ontstaat: EXT1 
op chromosoom 8 en EXT2 op chromosoom 11. Voor de 
studie is van een grote groep mensen bepaald op welk gen 
hun afwijking zit (genotype).  Ook is in kaart gebracht hoeveel 
osteochondromen ze hebben, waar die zitten en welke ge-
volgen dat voor hen heeft (fenotype). Deze gegevens worden 
vergeleken om te kijken of er een relatie is tussen EXT1 of EXT2 
en de hoeveelheid osteochondromen dan wel de mate waarin 
patiënten  last hebben. De onderzoekers hopen uiteindelijk aan 
de hand van het genotype iets te kunnen zeggen over de ernst 
van de aandoening en de kans op kwaadaardige ontaarding.

Eerste resultaten
Tot nu toe hebben 475 patiënten uit het OLVG bloed afgestaan 
voor dit onderzoek. Hiermee is bepaald of iemand EXT1 of EXT2 
heeft. Daarnaast zijn alle fenotypische kenmerken in kaart ge-
bracht. En vervolgens is er gekeken naar verbanden. De eerste 
resultaten laten interessante uitkomsten zien, maar roepen ook 
weer nieuwe vragen op.
• Niet alle EXT1 en EXT2 afwijkingen zien er op DNA niveau 

hetzelfde uit. Er zijn ongeveer 100 variaties binnen het EXT1 
gen en 60 variaties binnen het EXT2 gen. In de huidige lite-
ratuur  is de verhouding tussen EXT1 en EXT2 70% : 30%. Uit 
de gegevens tot nu toe blijkt dat van de onderzochte groep 
50 % (206 mensen) EXT1 hadden, 32% (133 mensen) EXT2 en 
dat bij 18% (77 mensen) geen EXT1 of EXT2 te vinden was.

 Dat laatste maakt de onderzoekers natuurlijk nieuwsgierig. In 
deze groep bevonden zich mensen die uit een familie met 
HME-MO kwamen en veel osteochondromen en deformitei-
ten hadden. Dus waarom was er geen afwijking te vinden? 
Zat er mogelijk een fout in het bloedmonster? Of een andere 
variant? Bij nader onderzoek bleek dat er bij een kleine groep 
sprake was van een andere aandoening. Bij anderen was er 
sprake van mozaïcisme. Dat betekent dat de afwijking in een 
deel van de cellen zit en niet in alle. Dan moeten er meerdere 
monsters genomen worden. Uiteindelijk bleek dat er bij 13% 
toch een EXT afwijking te vinden was. 

• Hoe zit het ook alweer met de overerving? De kans dat 

TRANSSCAN studie
Een verslag van de inleiding door dr. John Ham, orthopedisch chirurg HME-MO Expertisecentrum en voorzitter van onze Me-
disch Advies Raad
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vervolg inleiding dr. John Ham

iemand met HME-MO de aandoening doorgeeft aan zijn of 
haar kinderen is 50%. Daarom heet de aandoening auto-
somaal dominant. Maar er zijn ook mensen die HME-MO 
krijgen zonder dat hun ouders dat hebben. Zij zijn de spon-
tane mutanten. Het aantal mannen en vrouwen met de 
aandoening is vrijwel gelijk. De verhouding tussen familiair 
en spontane mutatie is in de literatuur tot nu toe 60% : 40%. 
Uit de gegevens uit Bologna (Italië) blijkt dat 71% familiair is 
en 29% spontaan.

 Bij de patiënten uit het OLVG is 69% familiair, 24% spontaan 
en 7% weet niet of het in de familie voorkomt. 

Classificatie
Een ander 
doel van het 
onderzoek is 
het maken van 
een classificatie, 
een indeling 
van patiënten. 
Het idee is dat 
een veelheid 
aan gegevens 
makkelijker geordend kan worden. Dan kan er makkelijker over 
gecommuniceerd worden. De vraag is: welk systeem is geschikt 
voor HME-MO? Waar moet naar gekeken worden en wie 
bepaald wat erg of minder erg is? Van welke situatie ga je uit, 
voor of na een operatie? In een eerste opzet is uitgegaan van 
de originele situatie zonder correcties. Bij 355 patiënten is het 
fenotype bepaald en vervolgens geclassificeerd volgens een 
systeem dat in Bologna gebruikt wordt. Daarbij wordt uitge-
gaan van 3 klassen, oplopend in ernst. Uit deze eerste inventari-
satie blijkt het volgende:
• de meeste patiënten in klasse 3 zijn geassocieerd met EXT1
• patiënten zonder EXT mutatie hebben vaak een milder 

fenotype (klasse 1)
• patiënten met een spontane mutatie hebben relatief vaker 

een ernstige klinische presentatie
• mannen hebben vaak een ernstiger vorm, vrouwen een 

mildere vorm
• bij EXT1 mutaties zijn vaak meer skelet locaties betrokken
• er is een relatie tussen kortere lengte en ernstiger fenotype
• patiënten met een kortere lichaamslengte hebben signifi-

cant vaker een EXT1 mutatie
De (voorlopige) conclusie hieruit is dat mensen met EXT1 
meestal ernstiger zijn aangedaan en mensen zonder een aan-
toonbare mutatie milder. 

Maligne ontaarding
Maligne ontaarding oftewel het kwaadaardig worden van oste-
ochondromen (chondrosarcomen) bij volwassenen is een risico 
dat bij HME-MO hoort. In het verleden werd de kans hierop op 
wel 10-25% gesteld. Uit nieuwere onderzoeken blijkt gelukkig 
dat de kans veel lager is, zo’n 1-5%, maar nog steeds wel iets 
om rekening mee te houden. Vooral osteochondromen op het 
bekken en in de schoudergordel vormen een risico.

Uit de gegevens van Bologna blijkt dat daar 5% van de patiën-
ten te maken kreeg met maligniteit. Er werd geen relatie ge-
vonden met de EXT mutatie, het aantal osteochondromen dat 
iemand heeft of de ernst van de aandoening (de klasse-inde-
ling). Wel zag men dat het vaker voorkomt in sommige families.
Voor de groep patiënten uit het OLVG geldt dat de bevindingen 
vergelijkbaar zijn. Bij 6% van de patiënten kwam een maligne 
ontaarding voor. Opvallend was dat er hier ook een groep 
mensen was met chondrosarcomen ìn het bot uitgaande van 
enchondromen. Dit betrof 7 personen, waarvan 3 met EXT1 en 
4 met EXT2. Ook waren er mensen met dubbeltumoren, zowel 
in als aan het bot. Dit betrof 5 mensen, 2 met EXT1 en 3 met 
EXT2.

Nog meer vragen
Tijdens dit onderzoek zijn veel meer vragen naar voren geko-
men:
• hoe zit het met de fenotypische variatie binnen een familie, 

welke factoren spelen daar een rol?
• wat zijn beschermende en wat zijn risicofactoren voor de 

ernst van het fenotype?
• wat zijn beschermende en wat zijn risicofactoren voor ma-

ligne ontaarding (in een grotere groep)?
• zijn andere factoren (zoals bijvoorbeeld andere ziekten)van 

belang?
• komen bepaalde deformiteiten vaker voor bij EXT1 of 2? Is 

er een relatie met de ernst van de aandoening?
• is er een relatie tussen genotype en fenotype en psychoso-

ciale problematiek, energie, beperkingen, etc.?

Voorlopige conclusies
Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, zijn er al wel een 
aantal voorlopige conclusies mogelijk. 
• Er is een deel van de klinische HME-MO patiënten (ongeveer 

10%) waarbij geen EXT-afwijking gevonden wordt.
• Er lijken beschermende en risicofactoren te zijn. De risico-

factoren, die een relatie hebben met een ernstiger fenotype, 
zijn: mannen, EXT1 mutaties en meer dan 20 skeletlocaties 
met osteochondromen. De beschermende factoren, die 
een relatie hebben met een milder fenotype, zijn: vrouwen, 
EXT2 mutaties, geen gevonden EXT mutatie en minder dan 
5 skeletlocaties met osteochondromen.

• Voor het onderzoek zijn nog meer patiënten nodig.
• Een maligne ontaarding is niet significant gerelateerd aan 

het type EXT mutatie, het geslacht of de klinische klasse. Het 
komt vaker voor bij mensen met familiair overgeërfde HME-
MO.

• Er zijn geen voorspellende factoren gevonden voor maligne 
ontaarding, dus regelmatige controle blijft zeer belangrijk!

Dr. John Ham besluit zijn verhaal met het nogmaals benadruk-
ken van het belang van een regelmatige controle, ook wanneer 
men geen klachten heeft. Tegenwoordig wordt daarbij vaak een 
total body MRI gemaakt, zodat alle locaties van osteochondro-
men goed bekeken kunnen worden.

Anja Posthuma
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Inleiding Total body MRI

Er zijn maar weinig mensen met HME-MO die nog nooit op de 
afdeling radiologie van een ziekenhuis zijn geweest. De mees-
ten hebben al vele foto’s of scans achter de rug. Deze beelden 
zijn voor de behandelend arts een belangrijk middel om te 
bepalen wat de oorzaak zou kunnen zijn van problemen.

Waarom een foto of een scan?
Met behulp van beeldvorming kan bijvoorbeeld vastgesteld 
worden of iemand HME-MO heeft, of er veel of weinig oste-
ochondromen zijn, of er standsafwijkingen of mechanische 
beperkingen zijn. Verder wordt beeldvorming gebruikt wanneer 
bij pijnklachten niet duidelijk is waar de pijn vandaan komt. Os-
teochondromen kunnen voorkomen op plekken waar ze niet te 
voelen zijn. Ook voor en na operatieve ingrepen worden foto’s 
gemaakt. En tenslotte kan met beeldvorming gekeken worden 
of een osteochondroom kwaadaardig wordt.

Veel soorten beeldvorming
Op allerlei manieren kan het inwendige van een mens in beeld 
gebracht worden. Allereerst door de ‘gewone’ röntgenopnames, 
met daarbij de dynamische röntgenopnames zoals de polsvi-
deo. Daarnaast is er echografie, CT scan (computer tomografie), 
botscintigrafie/SPECT-CT (nucleaire botscan), PET-CT en MRI 
scan. 
Bij HME-MO patiënten is vaak beeldvorming nodig. Dit betreft 
juist ook veel kinderen en jongvolwassenen. Omdat veel beeld-
vorming gebaseerd is op röntgenstraling, moet zorgvuldig 
worden bekeken wat er nodig is. Het voordeel van MRI is dat er 
geen straling aan te pas komt.

Het principe van MRI
MRI is de afkorting van Magnetic Resonance Imaging.
Het apparaat gebruikt sterke magneten en elektromagnetische 
straling om afbeeldingen te maken, op basis van de watersto-
fatomen in het lichaam. Een mens bestaat namelijk voor 63 
procent uit waterstof.
In de kern van een waterstofatoom draait één proton in 
willekeurige banen rond. Onder invloed van de zogenoemde 
statische magneet in de scanner gaan de protonen in de water-
stofatomen rond dezelfde as draaien: ongeveer de helft in de 
richting van het magnetisch veld en de andere helft er tegenin. 
Bijna elk proton heeft een ‘maatje’ die de tegenovergestelde 
kant op draait. Bijna, want ongeveer 9 op de 2 miljoen protonen 
hebben geen maatje en daar richt de MRI-scanner zich op.
Als die namelijk met behulp van een radiofrequentiespoel 
(RF-spoel) worden ‘bestookt’ met elektromagnetische straling, 
absorberen ze die energie en gaan ze de andere kant op draai-
en. Zodra de spoel wordt uitgeschakeld, geven ze die energie 
weer af in de vorm van elektromagnetische straling en keren 
terug naar hun oorspronkelijke draairichting. De RF-spoel kan 
vervolgens die vrijgekomen straling opvangen. Het schakelen 
veroorzaakt hoorbare trillingen in de spoel.

Daarbij zorgen drie nauwkeurig te richten, maar veel minder 
krachtige magneten (gradiëntkokers, zo’n duizend keer zwakker 
dan de statische magneet) ervoor dat op bepaalde lichaamsde-
len kan worden ingezoomd en dat er steeds een nieuw ‘plakje’ 
zichtbaar wordt.
Aangezien de hoeveelheid water in de verschillende delen van 
ons lichaam anders is, kan de scanner op basis van de afgege-
ven straling bepalen om welke soort weefsel het gaat en zo een 
beeld opbouwen. Op deze manier kan onderscheid gemaakt 
worden tussen vet en water en gekeken worden naar bloed, zo-
wel stilstaand als stromend. Er kan informatie verkregen worden 
over bot en zachte weefsels. Door gebruik van contrastvloeistof 
kan een gewricht of bloedvat nog duidelijker in beeld gebracht 
worden. Omdat er ook beelden in 3D gemaakt kunnen worden 
kunnen bijvoorbeeld gewrichten in alle richtingen bekeken 
worden.

MRI bij HME-MO
Het voordeel van MRI bij HME-MO is dat osteochondromen in 
alle richtingen bekeken kunnen worden. En zo ook hun relatie 
tot gewrichten, groeischijven en bloedvaten en zenuwen. Dit is 
belangrijk bij de voorbereiding van een operatie, maar ook om 
makkelijker te kunnen vaststellen waar de klachten nu precies 
vandaan komen. Bij pijnlijke osteochondromen is te zien of er 
een slijmbeursontwikkeling is (bij bijvoorbeeld schouder of 
heup) of dat er in de omgeving van het osteochondroom een 
reactie is door druk (oedeem).
Verder kunnen osteochondromen die verdacht worden van 
kwaadaardige ontaarding gesignaleerd worden. Dit gebeurt 
aan de hand van de dikte van de kraakbeenkap. Wanneer een 
kraakbeenkap dikker is dan 1,5 cm wordt het osteochondroom 
als verdacht beschouwd.
Van de verschillende manieren om beelden te verkrijgen zijn 
er bij HME-MO twee gebruikelijk, de zogenaamde T1 en T2 
weging. Bij de T1 weging wordt voornamelijk naar de anatomie 
gekeken. Het bot is in dit beeld zwart en het beenmerg wit. De 
T2 weging is belangrijk om (de activiteit van) het kraakbeen te 
bekijken. Hierbij is het beenmerg zwart, maar water en kraak-
been wit. Indien nodig,  kan er ook nog met behulp van een 
contrastvloeistof gekeken worden naar het onderscheid tussen 
kraakbeen en slijmbeurs  of kan er een speciale MRI gericht op 
bloedvatonderzoek gedaan worden.
De voordelen van een MRI zijn:
- geen straling
- zeer gedetailleerde anatomische inzichten in elk gewenst  

vlak
- belangrijke informatie voor een operatie
- beste onderscheid tussen een goedaardig osteochondroom 

en een mogelijk beginnend chondrosarcoom
- screening mogelijk met een total body scan
Ook de techniek van de MRI blijft zich ontwikkelen. Inmiddels 
zijn er apparaten met wijdere tunnels en minder lawaai. Het 

Total body MRI bij HME-MO, een overzicht
Een inleiding gehouden door dr. H.J. v.d. Woude, radioloog HME-MO Expertisecentrum en lid van onze Medisch Advies Raad.
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storende effect van plaatjes of schroeven kan gereduceerd 
worden. En kraakbeen kan goed in beeld gebracht worden.

Onderzoek 
In het OLVG is onderzoek gedaan, gericht op de volgende 
vragen:
- is een whole body MRI toepasbaar voor screening in plaats 

van een nucleaire botscan?
- wat zijn de tekortkomingen?
- welke anatomische regio’s zijn goed en minder goed te 

beoordelen?

Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 127 total 
body MRI’s, gemaakt in de periode augustus 2012 tot februari 
2017. Er is 3x een MRI gemaakt bij eenzelfde patiënt en 1 MRI is 
mislukt vanwege claustrofobie.
De MRI’s zijn gemaakt volgens een vast protocol: wervelkolom 
vanaf de halswervels, schouderbladen, T1 anatomie en T2 vet 
onderdrukking. De onderarmen werden niet meegenomen en 
de onderbenen konden niet altijd in beeld gebracht worden.
De leeftijd van de patiënten was gemiddeld 39,9 jaar (variërend 
van 14,3 tot 79,9) en het betrof 58 mannen en 69 vrouwen.
Bij de beoordeling van de scans werd gekeken naar de hoe-
veelheid osteochondromen en waar ze zich bevonden, of er 
verdachte kraakbeenkappen te zien waren en of er beenmerg-
afwijkingen te zien waren.
De resultaten waren:
- gemiddeld aantal locaties van osteochondromen: 10,7
- meeste osteochondromen rond knieën en onderbenen, 

minste bij hoofd, hals en wervelkolom
- bij een aantal patiënten waren kraakbeenafwijkingen in het 

bot te zien (voornamelijk in bovenarm, bekken en boven-
been) 

- uit de DNA analyse bleek dat bij 58% sprake was van EXT1, 
bij 23% van EXT2 en bij 8% was geen mutatie te vinden. 

Verder was bij 8% wel DNA afgenomen, maar het resultaat 
nog niet bekend en was bij 4% geen DNA afgenomen

- bij de patiënten met EXT1 waren gemiddeld 11,7 oste-
ochondroom locaties te zien en bij patiënten met EXT2 9,5

Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat een total body MRI een betrouwba-
re methode is voor screening van HME-MO.
Het geeft een goede mogelijkheid voor selectie van verdachte 
osteochondromen, zodat nader aanvullend onderzoek gedaan 
kan worden. Opvallend is dat er weinig osteochondroom loca-
ties in de wervelkolom zijn en dat er ook kraakbeenafwijkingen 
in het bot voorkomen. Er lijkt een verband te zijn tussen het 
EXT1 gen en het hebben van meer osteochondroomlocaties, 
maar dat moet nog verder onderzocht worden.

Na de inleiding  van dr. v.d. Woude werden nog enkele vragen 
gesteld:

- Kan een total body MRI helpen bij een vermoeden van zenuw-
beknelling?
Niet direct, het beeld is dan niet specifiek genoeg. In zo’n geval zal er 
gedetailleerder onderzoek gedaan moet worden.

- Wat is een indicatie voor een total body MRI?
Een total body MRI wordt in ieder geval aangeraden na 18 jaar, bij 
(het vermoeden van) kwaadaardigheid in het bot en verder voor 
het in beeld brengen van het totaalplaatje. Er is nog geen vast-
staand protocol voor omdat het te nieuw is. Voorlopig advies is dat 
volwassenen deze total body MRI om de 2-3 jaar laten maken om te 
controleren of er kwaadaardige ontwikkelingen zijn.

Anja Posthuma

Verslag workshop ‘Wat kan ergotherapie betekenen voor 
HME-MO’
Tijdens twee drukbezochte workshops ‘Wat kan ergotherapie betekenen voor HME-MO’ gaf Karen van der Muuren, ergotherapeut, 
tekst en uitleg over ergotherapie. Karen heeft een eigen praktijk in de regio Son en Breugel, Aarle-Rixtel en Helmond. 
Tijdens het eerste deel van de workshop zette zij uiteen wat ergotherapie is, op welke wijze zij te werk gaat en wat de effecten kun-
nen zijn van ergotherapie in het algemeen, en voor mensen met HME-MO in het bijzonder. Uitgangspunt daarbij is dat maatwerk 
wordt geleverd met als belangrijkste doel beter om te gaan met belemmeringen bij gewone, dagelijkse handelingen, thuis en/of 
op het werk. De wensen van de klant staan centraal! 
Tijdens het tweede deel van de workshop liet Karen een breed scala aan hulpmiddelen zien die bij dagelijks handelingen zeer van 
dienst kunnen zijn. Voorbeelden zijn: hulpmiddelen die het aankleden van jezelf gemakkelijker kunnen maken, hulpmiddelen voor 
het schoonmaken van groente, het openen van flessen en blikken, het snijden van vlees en groente, bij borstelen en kammen 
van haar, schrijven, kantoorwerkzaamheden, etc. Na afloop was er voor deelnemers alle ruimte om de hulpmiddelen zelf uit te 
proberen en te ervaren dat sommige daarvan verrassend effectief zijn, ook wanneer daar geen directe medische aanleiding voor 
aanwezig is!

Frans Schelbergen.
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Verslagen HME-MO dag
Verslag Oudergespreksgoep
Evenals voorgaande jaren was er ook deze HME-MO dag weer 
voldoende animo voor de gespreksgroep ouders.

Met 12 personen begonnen we aan “het gesprek”. De workshop 
werd geleid door Sonja Deden en Wieneke Zijlstra, GZ-psycho-
logen van het OLVG in Amsterdam. Zij zorgden ervoor dat de 
nodige onderwerpen aan bod kwamen.

Vragen over school, aanpassingen, mogelijkheden, angst enz. 
kwamen langs. We kwamen tot de conclusie dat iedereen 
eigenlijk tegen dezelfde problemen en obstakels aanloopt bij 
hun kinderen. Advies, mening of gewoon hart onder de riem 
steken is dan erg fijn. Vooral het herkennen van en het begrip 
van iedereen werd gewaardeerd.

Een ieder kon zijn vragen stellen, advies vragen en ook de me-
ningen van andere aanwezigen werden gedeeld. Ook hadden 
Sonja en Wieneke handige tips.

Kortom, wederom een geslaagde workshop, zeker voor herha-
ling vatbaar.

Ineke de Jong-Eisinga

Keuzehulp Kinderwens

In sommige families komen ernstige erfelijke ziektes voor. Stel-
len met een kinderwens kunnen de erfelijke belasting mogelijk 
doorgeven en kunnen voor ingewikkelde keuzes komen te 
staan. Voor hen lanceert het Erfocentrum lanceert de keuze-
hulp Kinderwens en erfelijke ziekte. 
 
Sommige stellen met een kinderwens en een erfelijke ziekte 
in de familie, proberen op de natuurlijke manier zwanger te 
worden of besluiten toch af te zien van zelf kinderen krijgen. 
Anderen komen in aanmerking voor PGD (embryoselectie) [red. 
ook HME-MO], prenatale diagnostiek, donorzaad of donorei-
cellen. Er zijn vaak meerdere opties en het is belangrijk keuzes 
weloverwogen te maken. 
 
Door de vragen in de keuzehulp te beantwoorden, krijgen 
bezoekers van de site hun eigen gevoelens en gedachten over 
de verschillende mogelijkheden op een rijtje. Hun antwoorden 
komen op een formulier te staan dat zij kunnen gebruiken 
voor het gesprek met hun partner, de arts (klinisch geneticus of 
gynaecoloog) of een hulpverlener. 
 

De keuzehulp is gebaseerd op onderzoek en op ervaringen van 
stellen die voor deze keuze stonden en is ontwikkeld in samen-
werking met artsen. 
 
U kunt de keuzehulp bezoeken op:  https://www.keuze-
hulp-kinderwens-erfelijkeziekte.nl/
 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op erfelijkheid.nl: 
https://www.erfelijkheid.nl/kinderwens/wat-als-je-een-erfelij-
ke-ziekte-kunt-doorgeven

Dit is een publicatie van het Nationaal informatiecentrum 
erfelijkheid
T. 033-3032110 (alg)
E. www.erfelijkheid.nl
W. www.erfelijkheid.nl

Verslag workshop Omgaan 
met Operaties
Operatie-coach Maaike Heutink nam de groep mee in een 
sessie waarbij je geleerd werd hoe om te gaan met de stress 
rondom een operatie. Door met een positieve en proactieve 
instelling een operatie in te gaan, gaat het herstel makkelijker, 
sneller, met minder pijn, minder zorgen en minder stress.

De workshop gaf maar een deel weer van de methode die 
Maaike als medisch bioloog, coach en trainer heeft opgezet 
maar zorgt wel voor een goed beeld wat deze inhoudt. Ont-
spanningsoefeningen zijn hier een belangrijk deel van. Tijdens 
de workshop werd dan ook een groot deel van de tijd hiervoor 
gebruikt. De deelnemers konden hier zelf onderdelen uit halen 
die aanspraken. Sommigen vonden het ‘zweverig’, anderen gaf 
het een nieuwe manier om voortaan prettiger, maar in ieder 
geval minder gespannen, een komende operatie in te gaan.

Meer info: www.operatietips.nl

David Huijbregts



Verslagen HME-MO dag
Dromen, doosjes en gebibber. 
Verslag van de Crea-club

Ook dit jaar was de Crea-club, o.l.v. Ragnhild Tillema, de gehele 
dag open. Met allerlei materialen kon je je creatief uitleven. Het 
zag er weer heel mooi en kleurrijk uit met al die doosjes, wol, 
garen, kraaltjes, glitters, stukjes hout en lijmen. Wat zou je kun-
nen maken met die vreemd gevormde metalen draden?

De hele dag was de Crea-club bezet met kinderen. Ook volwas-
senen werden er gesignaleerd. Iedereen was druk aan het werk. 
Het was ook gezellig: je kon werken en kletsen tussen het plak-
ken, tekenen en versieren door. Dit jaar konden dromenvangers 
worden gemaakt, die slechte dromen opvangen in een net en 
goede dromen doorlaten. Sommige kinderen versierden kleine 
doosjes heel mooi met band, glitter, andere materialen. 

Ook werd er ijverig gebouwd aan een bibberspiraal of zenu-
wenspiraal. Daar waren die vreemde kronkelige metalen draden 
voor! Tussen het bouwen door hoorde je soms wat gepiep, als 
de batterij was aangesloten en iemand tegen de metalen draad 
kwam. Best wel moeilijk om zo’n kronkelige draad te volgen en 
ervoor zorgen dat je er niet tegen aan komt!

Aan het einde van de dag konden we allemaal de kunstwerken 
bewonderen op de tafel in de grote hal. Natuurlijk mocht ieder-
een zijn eigen gemaakte spulletjes weer mee naar huis nemen. 

Ghislaine Widera 

Zittend smashen
Verslag van de clinic zitvolleybal.

Met paravolleybal kregen we les van Said.
Said is een man, die op zijn vierde verjaardag een verlamd been 
kreeg, dat geamputeerd moest worden. Hij woonde eerst in Marok-
ko en is toen verhuisd naar Nederland. Ondanks zijn beperking is 
hij altijd positief gebleven.  Hij is ook altijd open geweest over zijn 
beperking. 
En daarom zit hij op paravolleybal. Hij is er erg goed in, want hij is lid 
van het nationale paralympische team. 
Paravolleybal is dat je zittend op je billen gaat volleyballen. Daarom 
wordt het ook wel zitvolleybal genoemd.
Toen we les kregen van Said leerde we passen, smashen en serveren.
Toen we dat allemaal onder controle hadden, gingen we een wed-
strijdje doen tot de 25 punten.
Het was SUPER LEUK om te doen.
Volgend jaar weer??????
 
groetjes Christa Klaver

Je ziet het écht niet!
Verslag van workshop Mindf*ck 

Op deze leuke dag kon je ook een workshop mindf*ck doen. 
Mindf*ck is gewoon trucjes doen met verschillende mensen en 
door het gedrag en/of de reactie die de mensen hierop geven, 
kan de workshopleider de mensen zich laten verbazen.
De workshopleider John Negenkerken heeft een aantal trucjes 
voorgedaan en daarna uitgelegd wat het geheim was. Bijvoor-
beeld: wij kregen met zijn allen een ring en die hield iemand 
vast. Hij moest raden wie de ring had. Hij stelde een aantal 
vragen aan ons en zo kon hij diegene aanwijzen die de ring in 
zijn hand had.
Hij legde uit hoe bepaalde trucs werken en hoe het kan dat je 
dingen niet waarneemt terwijl die toch onder je neus plaatsvin-
den.
Hij is hier zo goed in geworden, dat dit zijn baan is geworden. 
Door allerlei shows te geven kan hij hier zijn geld mee verdie-
nen.
Vroeger gebruikte hij het in een Limburgse winkel. Hij kon men-
sen dingen laten kopen, die ze niet eens nodig hadden.
Hij vertelde veel verhalen over hoe je mindf*ck op de juiste 
manier kan gebruiken.
Je kan daardoor veel mensen voor de gek houden, maar de 
trucjes waren eigenlijk heel normaal.
Het was een magische workshop. 
Kinderen vertelden het aan de ouders en zij vonden het ook 
heel bijzonder. 
Door de enthousiaste verhalen van de kinderen wilden de 
ouders deze workshop ook eigenlijk doen. 
Maar wat ons geleerd is vertellen we nooit, we zeggen niemand 
waar het geheim van deze trucjes zit.
VOLGEND JAAR WEER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groetjes Cynthia Klaver
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Water-estafette
Een verslag van de workshop zwemmen.
 
De eerste groep die het water in gaat is de groep jongens en 
meisjes van 12 jaar en ouder. Als eerste mag iedereen snorkels, 
duikbrillen en zwemvliezen uitproberen. Daarna werd er een 
estafette gehouden met twee teams: jongens tegen de meisjes. 
Tijdens de eerste ronde moeten de teams in estafette alleen 
een blokje naar de overkant brengen. Nou ja alleen, er waren 
ook nog wat hindernissen onderweg: op een mat klimmen, 
erover heen kruipen en er weer af  duiken. De eerste estafette 
werd net gewonnen door de jongens maar het scheelde niet 
veel. Daarna werden nieuwe gemengde teams gemaakt voor 
een wedstrijd waarbij met ballen werd gegooid en stenen 
moesten worden verdedigd. Snoeiharde ballen aan beide kan-
ten zorgden voor een leuke wedstrijd.
 
De 2e groep in het water waren de jongens en meisjes onder 
de 12 jaar. Eerst speelden iedereen in het water. Daarna werden 
er ook spelletjes gespeeld en een estafette wedstrijd, waarbij 
speeltjes moesten worden opgehaald aan de andere kant van 
het zwembad. Drie teams zwommen heel hard tijdens de es-
tafette. Dat was niet zo gek, want er waren kinderen bij die ook 
wedstrijden zwommen.
 
Alle twee de groepen hebben met veel plezier gezwommen en 
hopelijk zien we iedereen volgend jaar terug!
 
Ghislaine Widera

Toveren met een elastiekje
Een verslag van de workshop goochelen.

Voor de kinderen tot 12 jaar was er een heuse goochelaar, John 
Negenkerken. Hij treedt vaak op in scholen. Voor de 14 kinderen 
in deze workshop had hij een aantal prachtige goocheltrucs. Elk 
kind kreeg in de workshop een beurt om te assisteren.
De goochelaar begon met een truc met kleuren. Die kwa-
men uit de hoge hoed. Daarna was een truc met eitjes waar 
ineens een kuikentje uit kwam. Elke keer was er een verrassing 
die tevoorschijn kwam voor de kinderen die de voorstelling 
bijwoonden. 
Zo was er ook een truc met kaarten, met een paraplu en met 
servetten.  
Maar de kinderen leerden ook hoe ze zelf enkele trucs konden 
doen. Met een elastiekje wat helemaal in de war werd gedraaid 
maar wat de kinderen toch uit elkaar kregen. Ook waren er nog 
trucs met een appel, wasco en krijtjes. Voor nog meer leuke 
trucjes en tips, kijk op http://schoolgoochelaar.nl/

Jan de Lange

Bij binnenkomst van de ruimte voor de workshop yoga lag er 
een keurige rij matjes klaar. We werden uitgenodigd, door de 
yogalerares Clasine van Erp, om daar op te gaan zitten, maar 
een aantal mensen vond het toch wat hard aanvoelen. Direct 
werden er meer matjes bijgehaald, wil je er 2 of zelfs 3? En wel 
graag je schoenen uit. Voor sommigen was dat in eerste instan-
tie wat raar, maar Clasine legde uit dat het bij yoga de bedoe-
ling is dat je goed contact kunt maken met de vloer. En dat gaat 
nu eenmaal beter zonder schoenen. We moesten ook comforta-
bel kunnen liggen, daarom kwam ze met een keur aan kussens 
voor onder het hoofd of onder de knieën of waar dat ook maar 
nodig was. Belangrijk was om goed te kunnen ontspannen en 
daarvoor moet je lekker kunnen liggen. Voor sommige deel-
nemers was liggen op een matje echt niet mogelijk, maar ook 
daar was een oplossing voor. Zittend op een stoel, konden ook 
zij meedoen met de workshop. 

Nadat iedereen geïnstalleerd was, liet Clasine ons 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. We begonnen met enkele ademhalingsoefe-
ningen. Daarna werden met veel aandacht rustig een aantal 
oefeningen gedaan. Daarbij is veel aandacht voor de houding 
van het lichaam en de uitlijning ervoor. Rustig je been omhoog 
en omlaag, je aandacht bij je lichaam: ligt je knie in lijn met je 
enkel? Lig je goed? Nog een extra kussen onder je hoofd?

Clasine legde uit dat deze vorm van yoga daarom ook geschikt 
is voor mensen met beperkingen en zwangeren. Juist omdat 
het vanuit de basis van de ademhaling geoefend wordt en 
er veel aandacht is voor de houding. Als je Iyengar yoga gaat 
oefenen zal je na korte tijd al gevolgen ervan merken zoals 
bijvoorbeeld minder stijfheid in spieren en gewrichten en meer 
aandacht voor jezelf. In de korte tijd van de workshop hadden 
we in ieder geval even aandacht voor onszelf en konden we 
even kennismaken met deze vorm van yoga. We gingen heerlijk 
ontspannen naar buiten. 

Anja Posthuma en Ghislaine Widera

Lig je makkelijk? Nog een kussentje erbij?
Verslag van de workshop kennismaken met yoga
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Wmo-abonnement positief voor de portemonnee
Iets goeds uit het regeerakkoord:
Vanaf 01-01-2019 betaalt u voor Wmo-voorzieningen nog maar € 17,50 per periode van 4 weken.
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Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen, voert het 
kabinet vanaf 2019 een landelijk abonnementstarief in voor 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Huishoudens 
die gebruik maken van Wmo-voorzieningen betalen vanaf dan 
€ 17,50 per vier weken. De eigen bijdragen komen zo los te 
staan van gebruik, inkomen, vermogen en samenstelling van 
het huishouden. ‘Dit is een prettige regeling voor mensen die 
veel zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo’, zegt 
Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

Huidige regeling leidt tot stapeling kosten
Als je ondersteuning krijgt via de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo), zoals bijvoorbeeld hulp bij het doen van het 
huishouden, vervoer in de regio of een maaltijdservice, betaal 
je voor iedere voorziening afzonderlijk een eigen bijdrage. De 
hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de gemeen-
te waar je woont. Zo kan het zijn dat in de ene gemeente een 
lagere eigen bijdrage wordt gevraagd voor dagbesteding dan 
in een andere. Door de huidige regeling van het betalen van 
een eigen bijdrage per voorziening stapelen de kosten zich op 
voor de zorgvrager. Vera Bergkamp: ‘De formerende partijen 
wilden graag een eigen bijdrage die in het hele land gelijk is. 
Daarnaast wilden we de stapeling van kosten aanpakken en 
iets doen aan de regeldruk en de regels vereenvoudigen voor 
cliënten.’ 

Hoe werkt het Wmo-abonnement
De nieuwe maatregel houdt in dat inwoners één vast bedrag 
van € 17,50 per vier weken per huishouden betalen als ze 

gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo. Het speelt 
geen rol op hoeveel ondersteuning er een beroep wordt ge-
daan. Voor veel zorgvragers betekent dit in de praktijk een ver-
laging van hun eigen bijdrage. Dit voelen gemeenten op hun 
beurt uiteraard in hun portemonnee. Zij ontvangen daarom 
145 miljoen van de overheid die is bedoeld om de vereenvou-
diging en verlaging van eigen bijdragen op te vangen.

‘Run’ op de voorzieningen?
De partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het regeer-
akkoord zijn zich er van bewust dat de nieuwe maatregel een 
mogelijke ‘run’ op de Wmo-voorzieningen veroorzaakt. ‘Er moet 
daarom goed gemonitord worden. De regeling is bedoeld voor 
de mensen die de hulp echt nodig hebben en erbij gebaat zijn 
dat er één vaste eigen bijdrage is. Daarom zijn goede keuken-
tafelgesprekken en indicatiestellingen die door gemeenten 
uitgevoerd worden van belang’, aldus Bergkamp.

Invoering abonnementstarief
De invoering van het nieuwe systeem van een Wmo-abonne-
mentstarief neemt enige tijd in beslag. Bergkamp: ‘We hebben 
het jaar 2018 nodig voor de uitwerking van de plannen, de 
communicatie en het overzicht. Per 2019 kunnen we dan van 
start gaan.’ Daarnaast merkt Bergkamp op: ‘Je kunt niet over je 
eigen graf heen regeren, maar het is natuurlijk wel onze bedoe-
ling dat de maatregel structureel is en dus ook in een volgende 
kabinetsperiode geldt.’

Uit SupportBeurs.nl  Nieuws 06-11-2017

Valt een bezoek aan de dokter wel of niet onder het eigen 
risico? Wie kan mij helpen om sneller behandeld te worden? 
En hoe zit het precies met de zorgtoeslag? Veel Nederlanders 
weten het antwoord op deze vragen niet. Om hier verandering 
in te brengen start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) vandaag de campagne Ik-regel-mijn-zorg-goed.  

‘Ik regel mijn zorg goed’
Het ministerie informeert Nederlanders elk jaar over veranderin-
gen rondom de zorgverzekering door middel van een cam-
pagne. Mensen worden aangespoord bewust te kijken naar de 
eigen zorgsituatie en om te controleren of hun zorgverzekering 
hier wel goed bij past. Ook wordt uitleg gegeven over waar 
je op moet letten bij overstappen van verzekeraar en wat het 
verschil is tussen een restitutie- of naturapolis. De campagne 
richt zich op iedereen van 18 jaar en ouder en daarnaast ook 

specifiek op laaggeletterden en mensen met een lage soci-
aal-economische status.

Team voorlichters het land in
Een informatieteam van VWS gaat het land in om allerlei vragen 
te beantwoorden over de zorg. Het team is vanaf vandaag te 
vinden op diverse drukbezochte plekken in het hele land, van 
markten tot stations en van uitkeringskantoren tot beurzen, te 
beginnen in Haarlem. Het team is daarna op ruim 60 plaat-
sen in Nederland aanwezig. De campagne omvat naast het 
voorlichtingsteam ook radiospots, animaties, een quiz en een 
brede online inzet en een informatieve website www.ikregel-
mijnzorggoed.nl. Dit alles is vanaf volgende week te zien en te 
horen op internet, sociale media en radio. De campagne loopt 
tot februari 2018. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

Landelijke campagne geeft antwoord op zorgvragen
Rijksoverheid Nieuwsbericht | 15-11-2017 | 19:13
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Juridisch Steunpunt
Juridisch advies nodig? Ieder(in) heeft samen met 
de koepels NPCF en LPGGz een Juridisch Steun-
punt. Als lid van de HME-MO Vereniging kunt u 
gebruik maken van dit Juridisch steunpunt. Wij 
zijn als vereniging lid van de koepel Ieder(in). 

Hoe kunt u ons bereiken?
Via het Nationale Zorgnummer kunt u onder meer 
terecht met vragen over bijvoorbeeld uitkeringen, 
wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbe-
scherming (curatele, mentorschap en dergelijke). 
Als een eenvoudig advies niet volstaat dan wordt 
u doorverwezen naar het Juridisch Steunpunt.

Het Juridisch Steunpunt kan zelf onderzoek doen 
(dossieronderzoek) en adviseren bij complexe 
procedures. 

Daarbij richten we ons vooral op procedures 
met een collectief belang. Dat wil zeggen dat de 
uitkomst van een procedure van belang kan zijn 
voor de achterban.

Telefonisch via het Nationale Zorgnummer:
Op werkdagen tijdens kantooruren
0900-2356780 (20 cent per gesprek)

Per mail:
Klik hier om het contactformulier in te vullen van 
het Juridisch Steunpunt.

Per post:
Juridisch Steunpunt
Postbus 169
3500 AD Utrecht

Overstappen zorgverzekering
De zorgverzekering verandert ieder jaar. Het kan daarom raad-
zaam zijn om te controleren of uw zorgverzekering nog wel de 
beste is. Wordt de premie niet te hoog en kunt u nog wel bij uw 
vertrouwde zorgverleners terecht?
Ieder jaar maken rond half november zorgverzekeraars hun 
nieuwe premies en voorwaar-
den bekend. Overstappen 
van zorgverzekering kan tot 1 
februari, mits u voor 1 januari 
hebt opgezegd. In specifie-
ke situaties, zoals wanneer 
iemand 18 wordt of gaat 
scheiden, kan er tussentijds 
overgestapt worden.
Zomaar de goedkoopste 
zorgverzekering kiezen kan 
uiteindelijk duur uitpakken. 
Let daarom bij het kiezen van 
een nieuwe zorgverzekering 
goed op of u nog wel naar uw 
vertrouwde zorgverleners kunt 
en of de hoogte van het eigen 
risico bij u past. Controleer ook 
of een aanvullende verzeke-
ring noodzakelijk is. 
Vanaf 2017 is het online overstappen naar een andere zorg-
verzekering gemakkelijker geworden. Dat komt doordat de 
Nationale Zorgautoriteit (NZa) de zorgverzekeraars verplicht om 
transparant te zijn naar verzekerden en aspirant-verzekerden 
over hun polis aanbod en bijbehorende informatie. Om dit te 

bereiken, moeten de verzekeraars van elke basisverzekering die 
worden aangeboden een speciale bijsluiter op de website te 
plaatsen. Hierop staat duidelijk aangeven:
• Om wat voor soort polis het gaat, bijvoorbeeld een natura- 

of restitutiepolis.
• Welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd, bijvoorbeeld 

welke ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en fysiotherapeu-
ten.
• Hoe hoog de vergoeding is bij 
gecontracteerde en niet-gecon-
tracteerde zorgaanbieders.
• Hoe groot de keuzevrijheid is.

Meer informatie is o.a. te vinden op 
onderstaande sites:
https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/zorgverzekering/
vraag-en-antwoord/overstap-
pen-zorgverzekeraar

https://www.patientenfederatie.nl/
themas/zorgverzekering-kiezen/

https://www.zorgwijzer.nl/zorg-
vergelijker/overstappen-zorgverze-
kering

https://www.zorgverzekering.org/overstappen-zorgverzekering/

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering
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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 
tweemaal 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 700 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, Psychologie, fysiotherapie, pijnpolikliniek 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.
Het LUMC te Leiden is expertisecentrum voor in het algemeen 

bot- en wekedelentumoren.
Voor kwaadaardige ontwikkeling van exostosen/osteochondro-
men tot chondrosarcomen (ongeveer 5%) bij volwassenen 
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 Ver-
eniging 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:
Ceciel van Buul Grafische studio te Son
MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Buiten de (eind)redactie: drs. Ihsan Amajjar, Prof. dr. Judith 
Bovée, Frank Cornelissen, Wim van Dijke, drs. Mark Flipse, Alain 
Haasnoot, dr. John Ham, David Huijbregts, Ineke de Jong-Eisin-
ga, Stijn de Jong, Christa Klaver, Cynthia Klaver, drs. Ramzi Khalil, 
Tanja Peek-Eisinga, Marion Post, drs. Frans Schelbergen, Prof. dr. 
Rob J.E.M. Smeets, Nienke Torensma, Eva de Waal, Monika Wide-
ra, Artur Widera, Prof. dr. Wim Wuyts, drs. A. v.d. Zwan.
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
Anja Posthuma, 2e secretaris
tel. 0488-454982, e: anjaposthuma@hme-mo.nl
Artur Widera, penningmeester
tel. 0182-559062, e: arturwidera@hme-mo.nl
Wim van Dijke, 2e penningmeester
David Huijbregts, bestuurslid projecten


