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De ziekenhuisgangen van het OLVG aan het Oosterpark in Am-
sterdam. De weg door de ziekenhuis gangen richting de afdeling 
Orthopedie. Vele patiënten met HME-MO kunnen de weg blind 
vinden. 
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Op naar Maxwell Café. Waar mijn moeder 
en ik altijd traditiegetrouw na een controle 
in Amsterdam de warmte opzoeken, 
elkaar weer aan het lachen maken en 
onze handen om een kop dampende 
cappuccino heenslaan.

Wederom kon ik blind de weg in de 
ziekenhuisgangen vinden. Op 2 oktober 
2019. Niet gek ook, een krappe twee 
weken later was ik weer in het OLVG. 
Weer met mama. Gelukkig. Dit keer niet 
traditiegetrouw ons Maxwell Café, want 
we mochten niet te laat komen voor de 
total body scan. 

Dit keer wél onze cappuccino in het 
restaurant van het ziekenhuis. Daar 
smeedden mama en ik ons plan: na 
afloop van de scan – die ruim een 
uur duurde – een lekker restaurantje 
opzoeken in Amsterdam-Oost om alle 
ellende van de scan te vergeten. Papa 
appte goedkeurend terug: hij zou zichzelf 
trakteren met een tonijnsalade als 
avondmaal van de Albert Heijn. Niet alleen 
papa was tevreden, maar mama ook. Ze 
zat niet alleen op de gang, maar in het 
gezelschap van Adriaan van Dis. Bekende 
Nederlander naar het schijnt. Ik kende 
hem niet. Hij, de schrijver, journalist en 
televisiepresentator uit de jaren ’80, die 
haar aansprak. 

De ziekenhuisgangen van het OLVG 
aan het Oosterpark in Amsterdam. De 
aanwezigheid van Adriaan van Dis maakte 
het er een stukje mooier. En de lach van 
mama al helemaal. Die er altijd voor mij is, 
altijd. Merci. 

Eva de Waal

Zo ook ik, donderdag 19 september 
2019. Ik had een controleafspraak bij 
dokter Ham. Gelukkig sta ik daar nooit 
alleen voor. De warme vingers van mijn 
moeder verstrengelden de mijne. In 
die ziekenhuisgangen van het OLVG in 
Amsterdam. Ze lieten me los op het 
moment dat dokter Ham mijn hand 
vasthield, om mij te begroeten bij de 
controle. 

Er was al een tijd geen total body scan 
meer van mijn lichaam gemaakt. De tijd 
was er weer rijp voor, aldus dokter Ham. 
Als uit de total body scan zal blijken dat 
de exostosen erger zijn geworden, is dat 
volgens Ham goed om te weten. Maar, zei 
hij, laten we van het beste uitgaan: dat uit 
de scan blijkt dat het stabiel is gebleven. 
Ook dat zou voor mij een geruststellende 
gedachte zijn. Ja, laten we daarop hopen. 
Hopen. Hopen. Hopen. Voor je met je ogen 
kunt knipperen, is de afspraak gemaakt. 

Weer die ziekenhuisgangen door, ditmaal 
naar de uitgang. Mijn moeders hand weer 
stevig in de mijne. 

Creatieve herrie

   Ja, laten we 

daarop hopen. Hopen. 

Hopen. Hopen.   
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Het is eind oktober en de temperatuur is, ondanks de zon, niet meer zomers. 
Maar op een zonnige herfstdag achter een computer zitten om te typen is best 
lastig. Eigenlijk wil ik naar buiten. Sinds een aantal jaren zijn we de gelukkige 
bezitters van een (best wel grote) tuin en daar is altijd wat te doen. Bladeren bij 
elkaar vegen, overhangende takken snoeien, onkruid eruit halen enz. enz. En 
het is heerlijk om zo buiten bezig te zijn, wind in je haren en zon in je gezicht. 
Maar vandaag dus even niet. Er moet een Newsflash gevuld worden. En om 
misverstanden te voorkomen: dat is ook leuk. En iets om van te genieten, zeker als 
het helemaal klaar is.

Genoten hebben we ook van het enthousiasme van de kinderen die op 5 oktober naar 
de kinderdag in Toverland geweest zijn. Ondanks een mankement aan één van de 
attracties, dat toch wel wat spannende minuten opleverde, was de reactie: dit is onze 
meest favoriete dag van het jaar! En daar doen we het voor natuurlijk. 

Van de redactie De kinderen waren ook blij met alle 
activiteiten tijdens de HME-MO dag.  
Als beoordeling aan het eind van de dag 
gaven ze maar liefst een 9. Als één van de 
dingen die daaraan bijdragen noemen ze 
dat het fijn is om een keer niet de enige 
te zijn met HME-MO, maar op te kunnen 
trekken met andere kinderen die weten 
hoe dat voelt. Dat is precies waarom we 
dit alles als vereniging organiseren: elkaar 
ontmoeten!

Ook voor de jongeren is dat herkenbaar. 
Zij hebben een middag gezeild op het 
Markermeer en ook nog even Volendam 
bezocht. Hun ervaringen zijn verderop in 
dit blad te lezen en te bekijken, met o.a. 
een echte Volendamse foto!

De redactie van 
de Newsflash vlnr. 
Mirjam Jansen op de 
Haar, Jan de Lange, 
Anja Posthuma
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bezig blijft houden. Het onderzoek (MO-
PED trial) is inmiddels begonnen, maar er 
kunnen nog steeds kinderen aangemeld 
worden voor deelname! In dit blad leest u 
alles over de laatste stand van zaken. 
Behalve dit onderzoek lopen er 
nog andere studies waarvoor uw 
medewerking wordt gevraagd. Het is 
prachtig dat er zoveel onderzoek gedaan 
wordt naar zo’n zeldzame aandoening als 
de onze. Er wordt zo steeds meer bekend 
over oorzaken en de beste behandeling.  
Maar onderzoeken kunnen alleen gedaan 
worden wanneer zich voldoende mensen 
aanmelden voor deelname. Misschien 
dat u dat in uw achterhoofd kunt houden 
wanneer u gevraagd wordt de zoveelste 
vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk worden 
alle patiënten daar beter van.

Afgelopen week hebben de HME-cafés 
weer plaats gevonden. Goed bezochte 
bijeenkomsten waarbij in kleinere kring 
ervaringen en tips uitgewisseld worden 
onder het genot van koffie, thee en 
andere versnaperingen. Er is altijd een 
vertrouwde en gezellige sfeer. Mocht u er 
deze ronde niet geweest zijn, in februari 
volgend jaar is de volgende gelegenheid. 
We willen vanaf 2020 aansluiten bij de 
internationale zeldzame ziektendag op 
28 februari. Dus worden de HME-cafés 
gepland in de dagen rondom die datum. 
U bent er van harte uitgenodigd!

De ontwikkeling van een mogelijk medicijn 
wat de verschijnselen van HME-MO zou 
kunnen verminderen en/of stoppen is een 
onderwerp waar de vereniging zich mee 

Rest mij nog te melden dat er buiten 
bovenstaande onderwerpen nog heel 
veel andere lezenswaardige dingen in 
deze Newsflash te vinden zijn. We hopen 
dat u ze met hetzelfde plezier leest als 
waarmee ze geschreven zijn. En waar 
we stiekem ook op hopen is dat u ons 
laat weten wat u ervan vindt door het 
sturen van een mailtje, een berichtje op 
Facebook of gewoon een ouderwetse 
brief.

Namens de hele redactie: veel leesplezier.

Anja Posthuma
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Ledenaantal 
Konden we de vorige keer vertellen dat 
zich er nog steeds nieuwe leden melden, 
deze keer kunnen we zelfs laten weten 
dat we weer een mijlpaal gepasseerd zijn. 
Inmiddels zijn er 312 mensen lid van onze 
vereniging! We zijn blij dat voor zoveel 
mensen de vereniging een plek is waar ze 
informatie kunnen vinden en in contact 
kunnen komen met elkaar.

Financiën/subsidie 
Subsidie aanvragen onder het nieuwe 
subsidiekader blijft een probleem. Het lijkt 
onmogelijk om alle formulieren in 1 keer 
goed in te vullen. Op het moment van dit 
schrijven wordt gewerkt aan antwoorden 
op weer veel extra vragen.

Foto’s 
Wat zijn we blij met de resultaten van de 
‘fotoactie’!

Allereerst de foto’s die ingestuurd werden 
voor de wedstrijd. Dank aan iedereen 
die nagedacht heeft over hoe HME-MO 

zichtbaar te maken. We hebben zoveel 
mooie foto’s gekregen. Verderop in de blad 
ziet u de eregalerij van deze wedstrijd.

En dan zijn er zowel tijdens de HME-MO 
dag als bij de afzonderlijke fotosessies 
prachtige foto’s gemaakt die we zullen 
gaan gebruiken voor de nieuwe website 
en in de Newsflash. In deze uitgave zijn ze 
al te vinden. 

Samenstelling bestuur 
Soms gaan veranderingen snel. In de 
vorige Newsflash lieten we u weten 
te verwachten dat we toe konden met 
een kleiner bestuur omdat MEO (onze 
backoffice) veel taken overneemt. Dat 
doen ze inderdaad, maar er zijn inmiddels 
ontwikkelingen binnen het OLVG en elders 
waardoor het bestuur wel wat versterking 
kon gebruiken. Over het hoe en wat van 
die ontwikkelingen leest u meer onder het 
kopje ‘HME-MO expertisecentrum OLVG’. 
Voor wat betreft het bestuur is er aan 
Mirjam Jansen op de Haar gevraagd of zij 
kandidaat bestuurslid wil worden.  

Ze is geen onbekende, want ze maakt al 
een tijdje deel uit van de kerngroep.  
In de ALV van maart 2020 zal zij door het 
bestuur worden voorgedragen aan de 
leden als bestuurslid.

Medisch Advies Raad (MAR) 
In de MAR hebben wat mutaties 
plaatsgevonden. Onder dankzegging 
hebben wij afscheid genomen van drs. 
Florens van Douveren, orthopedisch 
chirurg in het MMC Veldhoven.

Gelukkig hebben we daarnaast iemand 
kunnen toevoegen aan de MAR. En wel dr. 
Gerard Schaap, oncologisch orthopedisch 
chirurg in het UMC Amsterdam locatie 
AMC. Velen van u zullen Gerard wel 
kennen. Hij is vaak aanwezig op onze 
landelijke dagen. Ook heeft hij vorig jaar 
een uitstekende inleiding gehouden. Er 
wordt veel samengewerkt met Gerard 
Schaap op het moment dat er sprake 
is van een maligniteit oftewel een 
kwaadaardige ontwikkeling van een 
osteochondroom. Wij zijn erg blij dat hij 
bereid was om zitting te nemen in onze 
MAR.

Update Samenwerkingsverband 
Pijnpatiënten naar één stem (SWP) 
In navolging op de succesvolle eerste 
cursussen Sterk met Pijn in 2018 en 
2019, staan de cursussen voor het najaar 
2019 en voorjaar 2020 alweer deels 
gepland. In de cursus Sterk met Pijn 
kunnen deelnemers leren hoe ze beter 
kunnen omgaan met chronische pijn. 
Voor informatie over waar de cursus in 
het najaar van2019 zal plaatsvinden: zie 

Nieuws van 
het bestuur
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https://www.pijnpatientennaar1stem.nl/
cursusdata/ Voor organisaties die lid zijn 
van dit samenwerkingsverband, zoals 

onze vereniging, is de cursus gratis.

In de Volkskrant is een interview 
gepubliceerd met SWP voorzitter Ilona 
Thomassen, prof. Kris Vissers en prof. 
Michiel Reneman. De bedoeling van het 
interview was om meer aandacht voor 
chronische pijn te vragen. In het interview 
wordt een lans gebroken voor het 
realiseren van een Nationaal Programma 
Pijn. Informatie is te vinden op https://
www.mijngezondheidsgids.nl/grote-rol-
voor-mensen-met-pijn-bij-verbeteren-
zorg/ 

Een punt van zorg is dat de keuzevrijheid 
voor patiënten in het gedrang dreigt 
te komen. Er zijn momenteel grote 
problemen voor patiënten met 
chronische pijn om dicht bij huis en met 
eigen keuze voor een behandelaar, zorg 
te krijgen in Zelfstandige Behandelcentra 
voor (pijn)revalidatie. Veel van deze 
ZBC’s hebben in 2019 geen contract met 
bepaalde zorgverzekeraars gekregen. 
Dat betekent voor duizenden patiënten 
die deze revalidatie nodig hebben, deze 
zorg niet verkrijgbaar is. Het bestuur 
van SWP is drukdoende om, mede via 
de media, aandacht voor dit probleem 
te vragen. Hierbij zet het bestuur zich in 
op de vrije toegang van revalidatiezorg 
bij ZBC’s omdat deze dichtbij de patiënt 
geleverd kan worden en omdat daar 
geen wachtlijsten zijn. 

Sinds een paar maanden is het SWP ook 
actief op LinkedIn, binnenkort wordt er 
gestart met een eigen Instagramaccount 
en wordt de website vernieuwd. Dit om 
meer meer bekendheid te krijgen bij de 
mensen in de achterban en om de stem 
van de patiënt beter te laten horen aan 
stakeholders. 

De werkgroep voor kinderen met pijn 
van dit samenwerkingsverband is actief 
om te komen tot een addendum voor 

de zorgstandaard voor chronische pijn. 
Namens onze vereniging is Mirjam Jansen 
op de Haar actief in deze werkgroep.

HME-MO Expertisecentrum OLVG 
Op 29 augustus was er een overleg 
tussen de vereniging en de kinderafdeling 
van het OLVG. Daarbij zijn diverse punten 
aan de orde geweest. 
Al bij een vorig overleg is er gevraagd 
of er geen mogelijkheid is om iets van 
speelgoed te plaatsen op poliplein 3.  
Op de HME-MO spreekuren op donderdag 
komen ook veel kinderen en er is daar 
voor hen niets te doen in de tijd dat ze 
moeten wachten. Dit idee is besproken 
binnen de organisatie en inmiddels staan 
er een paar speeltafeltjes. Andere dingen 
moeten nog even wachten omdat er een 
verbouwing van de operatiekamers op 
de planning staat waarbij ook poliplein 3 
betrokken wordt. Wanneer deze achter de 
rug is kan er beter gekeken worden wat er 
waar geplaatst kan worden.  
Verder is er gesproken over de 
wachtlijsten voor operaties. Tot nu toe 
was het zo dat men een oproep kreeg 
wanneer er plek was. Omdat dit niet 
altijd goed werkte en sommige mensen 
wel heel lang moesten wachten is er 
een nieuw systeem bedacht. Wanneer 
de orthopeed aangegeven heeft dat 
iemand geopereerd moet worden gaat 

 

   Dat betekent voor 

duizenden patiënten die 

deze revalidatie nodig 

hebben, deze zorg niet 

verkrijgbaar is.   

Weetje
Mijn Beschermende 
Brein

Het boekje “Mijn beschermende brein” legt 
kinderen op een speelse manier uit hoe pijn 
werkt. Dit is behoorlijk ingewikkeld en heeft 
veel te maken met hoe je brein ermee 
omgaat. 

Soms houdt je brein je behoorlijk voor de 
gek en voel je pijn terwijl er op dat moment 
geen fysieke reden (meer) voor is. Hoe je 
hiermee om kunt gaan wordt in het boekje 
goed uitgelegd. Daarmee is het boekje 
ook interessant voor ouders en anderen 
die te maken hebben met kinderen met 
pijnklachten. 

Mijn Beschermende Brein is geschreven 
door Kitty Rumping en Ramona van 
Bakkum.
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de betreffende persoon langs de PPO 
(preoperatief onderzoek), soms kan dat 
pas na een aantal dagen. Is men daar 
goedgekeurd, dan wordt men verzocht 
om na 2 dagen zelf contact op te nemen 
met de planning van orthopedie. Zij zijn 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag op 
telefoonnummer 020-5993650. Dan 
wordt er gekeken naar een geschikte 
operatiedatum. Overigens is het altijd 
goed om zelf contact op te nemen met 
de planning wanneer er al een tijd niets 
vernomen is.

Een nieuwe ontwikkeling binnen het OLVG 
is dat de Raad van Bestuur HME-MO 
gekozen heeft als topreferente functie 

voor het HME-MO Expertisecentrum. De 
Raad van Bestuur wil voor het HME-MO 
Expertisecentrum de topreferente functie 
aanvragen om zo gebruik te kunnen 
maken van de Beschikbaarheidsbijdrage 
Academische Zorg (BBAZ). Hiermee zou er 
meer budget beschikbaar komen o.a. voor 
innovatie en onderzoek.

 De vereniging zal hier nauw bij betrokken 
zijn. De huidige aanwijzing door de minister 
van VWS als expertisecentrum voor de 
zeldzame ziekte HME-MO levert geen 
geld op. Met de erkenning als topreferente 
functie worden de mogelijkheden veel 
groter. Samenwerken met externe 
specialisten kan daarmee ook beter 

geregeld worden. Omdat hiervoor veel 
overlegd zal moeten worden met allerlei 
geledingen binnen het OLVG is Mirjam 
Jansen op de Haar gevraagd het bestuur te 
komen versterken. Zij zal samen met Jan 
de Lange en de orthopedisch chirurgen van 
het HME-MO expertisecentrum deze kar 
trekken.

MO-PED 
Het onderzoek bij kinderen met het 
medicijn Palovarotene in het HME-MO 
Expertisecentrum gaat voortvarend verder. 
U leest hier verder over in de rubriek 
“Onderzoek en Ontwikkeling”.

Weetje
Superpowerrrr 
‘Als je geboren wordt met een fysieke 
beperking sta je met één-nul achter. Niks is 
vanzelfsprekend en je krijgt te maken met 
tegenslagen. Dan is het heel gemakkelijk 
om ontmoedigd te raken. Don’t do it!  Als 
je in jezelf gelooft, is er zoveel mogelijk.’ 
Redouan Ait Chitt Dat je van je beperking 
een super power kunt maken bewijst 
Redouan Ait Chitt.  Hij is de winnaar van 
de Zwaan voor ‘de meest indrukwekkende 
dansprestatie’ van dit seizoen, zeg maar de 
Oscar van de Nederlandse dans. 

Redouan heeft verschillende fysieke 
beperkingen, overigens niet te wijten aan 
HME-MO. Zo mist hij zijn rechterheup, aan 
beide handen vingers en zijn rechterarm en 
rechterbeen zijn korter. Toch heeft dit hem 
niet verhinderd een carrière te maken als 
internationaal professioneel breakdancer. 
Over hoe je kan omgaan met een beperking 
en hoe je als ouders je kind hierbij kunt 
helpen vertelt Redouan in een inspirerende 
TED talk. Het filmpje is wel in het Engels. 
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Hierover is een verslag geschreven, zie 
elders in deze Newsflash. Ook hierin is 
veel informatie beschikbaar.

Nog even ter herinnering:
Het onderzoeksplan
Op de donderdagen zal er gedurende 
de looptijd van het onderzoek een extra 
spreekuur zijn. Alle metingen die nodig 
zijn worden op de dezelfde dag gedaan 
Bij alle afdelingen worden artsen en 
medewerkers ingezet die ervaring hebben 
met (angstige) kinderen. Er is een vaste 
onderzoeksmedewerker, dus alle patiënten 
hebben een vast en vertrouwd gezicht 
waarbij ze met hun vragen terecht kunnen.

Metingen in OLVG
Alle benodigde metingen in het OLVG 
zullen volgens het onderstaande schema 
worden gedaan:

Stel vooral uw vragen aan de artsen en 
onderzoekers van het OLVG of aan ons via 
info@hme-mo.nl 

Omdat de studie wereldwijd erg goed 
loopt kunnen gegadigden tot eind 2019, 
begin 2020 nog meedoen. Daarna zal 
de studie vol zitten. Het zal dus nog 
een klus worden om de 10 te halen. We 
zijn ons ervan bewust dat het een hele 
intensieve studie is, maar dit is de enige 
manier om uit te vinden of Palovarotene 
echt goed werkt.In de Verenigde Staten 
zijn al meerdere deelnemers die meer 
dan een jaar geleden gestart zijn. De 1 
jaars gegevens worden nog geanalyseerd. 
Die resultaten volgen nog. Wordt dus 
vervolgd!

Met vriendelijke groeten, 
Drs. Arnard van der Zwan

Verslag middaginleiding over 
MO-PED
Tijdens de laatste landelijke HME-MO dag 
is een middaginleiding gegeven door dr. 
Fei Shin, executive medisch directeur van 
Clementia Pharmaceuticals Inc./Ipsen. 

In deze rubriek willen wij u bijpraten 
over de ontwikkelingen en de 
onderzoeksactiviteiten op het gebied 
van Hereditaire Multiple 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

  
Stand van zaken t.a.v. de 
MO-PED studie in het OLVG: 
Vanaf juni zijn we definitief begonnen 
met de MO-PED studie. Inmiddels doen 
er 5 kinderen mee aan de studie. Daar 
zijn we heel blij mee. Logistiek loopt het 
goed, vooral dankzij de enorme inzet van 
ons onderzoek bureau; Joint-research 
onder leiding van Sigrid en Anouk. Wel 
hopen we dat er nog meer mensen zich 
aanmelden. We zouden graag minimaal 
10 deelnemers includeren. 

Onderzoek en Ontwikkeling 
op het gebied van HME-MO

Screening dag 1 6 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd + 4 wk

Orthopedisch chirurg/ 
onderzoeksmedewerker/ 
doktersassistente

x x x x x x x

Kinderarts x x x

Evt. beoordeling sedatie MRI/ 
kindergeneeskunde x

Gehoortest/KNO x x x
Oogtest/oogheelkunde x x x
ECG/cardiologie x x x x
Röntgenfoto’s/radiologie x x x x x x
DEXA scan/radiologie x x x x x
MRI/radiologie x x x
Bloedafname x x x x x x x
Urine inleveren x x x x x x x

Tot zover de ontwikkelingen van het medicijn Palovarotene bij HME-MO.
Stel vooral uw vragen aan de artsen en onderzoekers van het OLVG of aan ons via info@hme-mo.nl 
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LUMC, onderzoek op afdeling Pathologie Leids UMC,
het Expertisecentrum voor  Bot- en Wekedelen-tumoren

Binnen de afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum loopt het onderzoek door waarover in eerdere Newsflashes 
is gerapporteerd. Men is er in geslaagd om iPS cellen te maken van een patiënt met Multipele Osteochondromen. Een iPS cel is een 
gespecialiseerde volwassen cel die via kunstmatige herprogrammering weer pluripotent wordt. Deze pluripotente cellen kunnen 
uitgroeien tot alle typen lichaamscellen. Dit is nodig om het effect van de EXT-mutatie (die verantwoordelijk is voor het krijgen van 
HME-MO) in meer detail te kunnen bestuderen. We doen dit samen met Dr. Cathy Merry van de universiteit van Nottingham. Wanneer 
er nieuws is zullen we dit laten weten.
Door personele wisselingen heeft het onderzoek naar chondrosarcomen enige vertraging opgelopen.

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

Universiteit Antwerpen Afdeling Medische Genetica

I n Antwerpen wordt door prof. dr. Wim Wuyts samengewerkt met de onderzoekers uit het OLVG. Dat betreft het onderzoek naar 
de relatie tussen de mutatie in het DNA met de uiterlijke kenmerken van HME-MO (genotype met fenotype). Zie onder OLVG onder 
‘Onderzoek betreffende genotype-fenotype’. Dit is een langdurig onderzoek. Later in de tijd zullen de resultaten in een wetenschappelijke 
publicatie verschijnen.

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

Universiteit Maastricht vakgroep Revalidatiegeneeskunde

Prof. dr. Rob Smeets van het UMCM is met dr. John Ham, drs. Ihsan Amajjar (arts-onderzoeker) en andere onderzoekers van het OLVG 
betrokken bij het onderzoek naar de alledaagse problemen van HME-MO, zie verderop bij de informatie van Ihsan Amajjar In dit onderzoek 
wordt gekeken in hoeverre het onderzoek uit 2005 (HME-MO en de gevolgen hiervan in Nederland, Ham/de Lange) als basis nog meer data 
heeft opgeleverd die alsnog verwerkt kunnen worden. Dit sluit aan bij de wens van leden die deze onderzoeksvraag hebben ingediend. Zie 
verder onder OLVG.

Pijnonderzoek mogelijk bruikbaar voor HME-MO patiënten
Hieronder volgt een blog bij van Baukje Stinesen, mijn PhD student, die over dit artikel iets meer schrijft.

Sociale en psychologische aspecten spelen 
een belangrijke rol bij chronische pijn en de 
beperkingen die patiënten daardoor in hun 
dagelijks leven ervaren. Om beter te leren 
omgaan met hun pijn is het belangrijk dat zij 
inzicht krijgen in die aspecten. Behandelaars 
merken dat het praten hierover gevoelig ligt 
en niet altijd even goed lukt. Samen met 
Rob Smeets, Albère Köke en Petra Sneijder 
probeer ik er in mijn promotieonderzoek 
‘Naar een gedeeld begrip van de pijn’ de 
vinger op te leggen hoe dit komt. 

Het afgelopen jaar hebben we voor ons 
onderzoek bij verschillende revalidatiecentra 
in Nederland audio-opnamen gemaakt 
van gesprekken tussen patiënten en hun 
behandelaars. In ons onderzoek bestuderen 
we deze gesprekken volgens een discursief 
psychologisch onderzoeksperspectief. 
Dat wil zeggen dat we de interactie tussen 
de patiënt en de behandelaar op microniveau 
bekijken. De aandacht gaat daarbij uit naar 
wat zij (bewust of onbewust) doen met 
taal. Daarbij kun je denken aan alledaagse 

sociale handelingen, zoals het doen van 
een uitnodiging (“Gaat u zitten”) of het 
weigeren daarvan (“Ehm nou.. ik blijf liever 
staan”), maar vooral ook aan meer impliciete 
handelingen, zoals het ‘managen’ van 
verantwoordelijkheden. Door heel precies 
te kijken hoe deelnemers aan een gesprek 
dit doen, wordt duidelijk welke elementen 
in hetgeen waar ze over spreken zij zelf (ter 
plekke) als gevoelig behandelen.

De vinger op de zere plek met discursieve psychologie
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Zo zien we in onze data dat metaforen 
die door behandelaars worden 
gebruikt bij het geven van pijneducatie, 
verantwoordelijkheden kunnen suggereren, 
en dat patiënten hier op hun beurt op 
reageren. Laten we een voorbeeld bekijken: 
De metafoor van de ‘openstaande 
volumeknop’ in het ruggenmerg. 
Met deze metafoor kan worden uitgelegd, 
dat bij mensen met chronische pijn 
gevaarboodschappen versterkt aan de 
hersenen worden doorgegeven. Ook kan 
aan de hand van de metafoor worden 
duidelijk gemaakt, dat deze volumeknop 
te beïnvloeden is (bijvoorbeeld door hoe de 
patiënt over de pijnklachten denkt en door 
hoe hij er mee omgaat). De boodschap dat de 
patiënt zelf ‘aan de volumeknop kan draaien’ 
draagt de suggestie met zich mee dat de 
patiënt daarmee ook verantwoordelijkheid 
draagt voor de output: zijn of haar 
pijnervaring. In onderstaand fragment 
(afkomstig uit een groepsvoorlichting) zie 
je hoe Piet, in de manier waarop hij zich 
uitdrukt, op deze suggestie anticipeert:

Piet: ‘ t is ook misschien ‘n 
beetje wat Eva zegt hè, 

  dat je dat je ook bij jezelf 
denkt van nou ik 

  heb zoveel pijn het moet 
wel iets zijn. 

  hè dat dat je eigenlijk 
ook beetje ‘t besef kwijt  
bent dat je zelf een 
beetje controle hebt over 
die- eh wat eh Eva zei 
over die volumeknop. 

Ergotherapeut: Ja
Piet:  maar we weten nog 

niet zo goed hoe we die 
volume-knop moeten 
bedienen. 

In het fragment zien we dat Piet de suggestie 
van verantwoordelijkheid voor de eigen pijn, 
die in de metafoor zit besloten, afzwakt. 
Dit doet hij door een verklaring te geven voor 
het feit dat je soms het besef van controle 
over de volumeknop kwijt bent (regels 
regel 2–6). Hij presenteert de verklaring als 
algemeen geldend door ‘je’ te gebruiken (in 
plaats van bijvoorbeeld ‘ik’). Daarna spreekt 
hij namens de groep als hij uitlegt dat ze 
nog niet goed weten hoe ze de volumeknop 
moeten bedienen (regel 8-9). De patiënten in 
de groep kunnen dus niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor het niet adequaat 
bedienen van de volumeknop en de output 
daarvan.

Analyses als deze maken duidelijk dat 
patiënten, maar ook behandelaars, 
mogelijke negatieve gevolgtrekkingen bij 
verklaringen voor de pijn, al pratende vaak 
subtiel het hoofd bieden. Ze lenen zich 
daarom goed om in kaart te brengen wat er 
precies op het spel staat bij het bespreken 
van sociaalpsychologische verklaringen 
voor pijn en beperkingen. Door met ons 
onderzoek gevoeligheden in patiënt-
behandelaar interacties bloot te leggen, 
kunnen behandelaars bewuster met deze 
gevoeligheden omgaan in hun gesprekken 
met patiënten.

Wil je meer weten over het discursief 
psychologisch perspectief en hoe het kan 
bijdragen aan ons begrip van gesprekken 
over pijn? Lees dan ons artikel ‘Improving 
patient–practitioner interaction in chronic 
pain rehabilitation’ in Scandinavian 
Journal of Pain (https://doi.org/10.1515/
sjpain-2019-0034)

Prof. dr. Rob Smeets Hoogleraar 
Revalidatiegeneeskunde UMC Maastricht 
en verbonden als revalidatiearts bij CIR 
Kliniek Eindhoven. Lid van onze Medisch 
Advies Raad

Noot van de redactie:
Beschikbaar voor mensen met HME-MO
Belangrijk te weten is dat Rob Smeets 
voor HME-MO patiënten beschikbaar 
is. Regelmatig worden er HME-ers 
verwezen naar hem. Met name HME-MO 
patiënten die ouder worden en problemen 
ondervinden kunnen bij hem terecht.
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Nog steeds gezocht: deelnemers 
vragenlijst onderzoek HME-MO 
voor volwassenen. 
Wij vragen uw aandacht voor een lopend 
onderzoek dat uitgevoerd wordt door het 
OLVG in samenwerking met Prof. Dr. Rob 
Smeets van de UMC Maastricht en dr. 
John Ham. Het doel van het onderzoek 
is om na te gaan welke alledaagse 
problemen zich voordoen bij personen 
met HME-MO zodat toekomstige 
behandelingen daarop gericht kunnen 
worden. Speciaal wordt gekeken naar 
vermoeidheid en belastbaarheid. Het 
duurt gemiddeld 40-60 minuten om de 
vragenlijst in te vullen en u kunt de vragen 
thuis achter de computer invullen. Een 
extra ziekenhuisbezoek is dus niet nodig. 
U kunt de vragenlijst ook tijdelijk stoppen 
en op een later moment weer verder gaan. 
Voor dit onderzoek wordt nog hard 
gezocht naar kandidaten van 18 jaar en 
ouder. Bent u geïnteresseerd meldt u dan 
nu aan bij de arts-onderzoeker mw. Ihsan 
Amajjar via email: i.amajjar@olvg.nl of bel 
naar: 020-5992415. Zij zal contact met 
u opnemen voor extra informatie over de 
studie.

Maar ook gevraagd: kinderen voor 
de vragenlijst onderzoek HME-
MO voor kinderen van 4-18 jaar.
Zoals eerder aangekondigd zal het 
bovengenoemde onderzoek ook 

uitgevoerd worden voor kinderen van 
4 tot 18 jaar. Het zal voor de kinderen van 
4-8 jaar gemiddeld 20 minuten duren 
om de vragenlijst in te vullen, uiteraard 
samen met een ouder. Voor de jeugd 
van 9-18 jaar duurt het gemiddeld 60 
minuten. De arts-onderzoeker zal op de 
polikliniek orthopedie van het OLVG actief 
kandidaten werven voor dit onderzoek. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u haar 
laagdrempelig benaderen op de poli of 
anders per mail/telefoon. Om een zo 
accuraat mogelijk beeld te creëren van 
de diversiteit binnen HME-MO is het zeer 
gewenst dat ook niet-OLVG patiënten 
meedoen. U kunt u nu dus ook aanmelden 
hiervoor door te mailen naar 
hme-mo@olvg.nl of bel naar: 
020-5992415. 

Transitieonderzoek
In OLVG is er onderzoek gedaan naar de 
ervaringen van ouders en jongeren met 
HME-MO die de overgang van kinderzorg 
naar volwassenzorg doormaken. 
Deze overgang van zorg heet transitie. 
Uit het onderzoek is gebleken dat deze 
transitie een moeilijke fase kan zijn voor 
sommige jongeren en ouders. Er vinden 
namelijk best wat veranderingen plaats 
binnen de zorg en dat kan spanningen 
met zich mee brengen. Er wordt 
verwacht dat zodra men 18 jaar wordt 
en over is naar de volwassenafdeling, de 

jongvolwassenen zijn/haar zaken rondom 
gezondheid zelfstandig kan regelen. 
Om deze transitie te vergemakkelijken 
zal op de poli Orthopedie en op de 
Kinderafdeling informatie en begeleiding 
aangeboden worden aan jongeren vanaf 
14 jaar die daar behoefte aan hebben. 
Als ouders en jongeren zult u al op de 
Kinderafdeling merken dat de focus 
meer ligt op het bespreken van bepaalde 
angsten, jongeren meer zelfstandigheid 
aanleren en de ouders daarin begeleiden. 
Transitie is een normaal proces wat 
iedereen doormaakt, het is gebruikelijk 
dat de een daar meer begeleiding bij nodig 
heeft dan de ander. Op de poli Orthopedie 
en de afdeling Kindergeneeskunde zal dan 
ook individueel gekeken worden wat men 
nodig heeft. Indien u inhoudelijke vragen 
heeft over transitie dan kunt u mailen 
naar: R2-transitie-hme@olvg.nl. 

drs. Ihsan Amajjar, 
arts-onderzoeker OLVG

OLVG Amsterdam, HME-MO Expertisecentrum
Momenteel lopen er nog een aantal onderzoeken waarover al eerder is gesproken. Dat betreft:
•  Onderzoek naar Osteochondromen ter plaatse van het kuitbeenkopje door drs. Chantal Welsink, arts-onderzoeker
•  Onderzoek naar Onderarmdeformiteiten door drs. Mark Flipsen, orthopedisch chirurg i.o.
•  Onderzoek naar Total Body (TB) MRI bij HME-MO door dr. Henk-Jan van der Woude, radioloog van de afdeling Radiologie 
•   Onderzoek naar relaties tussen genotype (vorm van mutatie) en de fenotype (verschijnselen zoals deformaties). Hieraan werken    

verschillende onderzoekers zoals drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch chirurg OLVG, prof. dr. Wim Wuyts, afdeling genetica van de   
Universiteit Antwerpen. Een deel van het onderzoek is gedaan in het kader van de internationale “Transcan-studie”, o.a. met het Rizzoli   
Instituut in Bologna. 

•  Overige: naast bovenstaande onderzoeken zijn er diverse andere studies bezig.

dr. John Ham, orthopedisch chirurg HME-MO expertisecentrum OLVG en voorzitter Medisch Advies Raad HME-MO

Hereditaire Multipele Exostosen-Multiple Osteochondromen en de 
alledaagse problemen
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Transitie HME-MO 
Je bent bij ons onder behandeling voor HME-MO. Als je in het ziekenhuis bent opgenomen, verblijf je nu op de Kinderafdeling in OLVG, 
locatie Oost. Als je 18 jaar bent, ga je naar een verpleegafdeling voor volwassenen. Dit heet de transitie. We gaan je de komende jaren 
leren om steeds meer zelfstandig te doen. Deze verandering heet het transitieproces.

Wat verandert er? 
Vaak is de Kinderafdeling bekend terrein voor zowel jou als je ouders. Je kent de meeste verpleegkundigen en medewerkers van de 
pedagogische zorg. Je weet waar alles is en hoe het werkt. Dit zorgt voor een vertrouwde omgeving. Die vertrouwdheid heb je nog niet 
meteen bij de nieuwe afdeling. Ook kun je als je ouder wordt steeds beter zelf beslissen over je behandeling. 
Op de afdeling voor volwassenen gaan er dingen anders, bijvoorbeeld: 
•  De afdeling is in hetzelfde ziekenhuis, maar op de andere locatie 
•  Je ouders kunnen meestal niet blijven slapen. 
•  Op de kamer verblijven meestal nog andere patiënten 
•  Er zijn andere bezoektijden 
•   Een verpleegkundige brengt je naar de operatiekamer. Daar neemt een operatieverpleegkundige de zorg over. Je ouders  

kunnen meegaan naar het operatiecomplex maar gaan niet mee naar binnen. 

Het transitieproces
Als je 14 jaar bent, beginnen we met het transitieproces. Dit bestaat uit 4 stappen. 

Stap 1 
Jij en je ouders krijgen informatie over de transitie. Natuurlijk kunnen jullie hier vragen over stellen. 

Stap 2 
Je gaat van je 16e jaar steeds meer zelfstandig doen. Samen met de medewerkers van het team bespreek je hoe je vast kunt wennen 
aan een opname op de afdeling voor volwassenen. Je kunt dit zelf bepalen. Bijvoorbeeld: 
•  Je kunt oefenen met zelf naar de operatiekamer gaan. 
•  Je kunt een gesprek met de arts (deels) alleen doen. Dat mag je zelf bepalen. 
•  Je kunt een keer de verpleegafdeling in OLVG, locatie West bezoeken voor een rondleiding. 

Stap 3 
Vanaf 18 jaar verblijf je bij opname op een verpleegafdeling voor volwassenen. 

Stap 4 
Na de transitie bespreken we hoe het proces is gegaan. Je kunt aangeven wat er goed ging, maar natuurlijk ook wat je anders had gewild. 

Rol van je ouders 
Voor je ouders gaat het ook veranderen. Op de Kinderafdeling kunnen zij 24 uur bij jou zijn. Dat is op de afdeling voor volwassenen 
meestal niet meer mogelijk. Soms kunnen we wel de bezoektijden aanpassen. Daarnaast ga je steeds meer zelfstandig doen. Daar moet 
niet alleen jijzelf aan wennen, ook je ouders moeten er aan wennen. Vanzelfsprekend  begeleiden we jou en je ouders daarbij.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of 
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact 
afdeling Kindergeneeskunde, locatie Oost 
T 020 599 22 08 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar voor ouders) 
E R2-transitie-hme@olvg.nl (voor inhoudelijke vragen over het transitieproces)

Hieronder de tekst van de informatiebrochure over transitie van het OLVG. 
Deze wordt op de polikliniek uitgedeeld aan jongeren van 14 jaar en ouder.

Vragen over wetenschappelijk onderzoek
Graag horen wij wat u belangrijk vindt op het gebied HME-MO om met wetenschappelijk onderzoek verder te analyseren.  U kunt eveneens vragen 
stellen aan de onderzoekers in de Medische Advies Raad (MAR). Dit kunt u doen via het emailadres info@hme-mo Ook kunt u met een vraag terecht 
bij Jan de Lange  jandelange@hme-mo.nl 

Vragen over wetenschappelijk 
onderzoek
Graag horen wij wat u belangrijk vindt 
op het gebied HME-MO om met 
wetenschappelijk onderzoek verder te 
analyseren.  U kunt eveneens vragen 
stellen aan de onderzoekers in de 
Medische Advies Raad (MAR). 
Dit kunt u doen via het emailadres 
info@hme-mo Ook kunt u met 
een vraag terecht bij Jan de Lange  
jandelange@hme-mo.nl  
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Een kookboek met recepten

Tijdens het ochtendprogramma van de 
HME-MO dag gaf prof. dr. Wim Wuyts 
een presentatie over Genetica en HME-
MO. Wim Wuyts werkt in het Centrum 
voor Medische Genetica in Antwerpen en 
is betrokken bij het fenotype/genotype 
onderzoek over HME-MO. Dit onderzoek 
kijkt naar de afwijkingen in het DNA en 
de verschijnselen die optreden.

Kookboek
Als eerste begint hij met een algemeen 
verhaal over genetica oftewel erfelijkheid. 
In nagenoeg alle cellen van ons lichaam 
zitten 23 paar chromosomen. Deze 
bevatten DNA. En dat DNA kun je 
beschouwen als het kookboek van het 
lichaam. Het bevat de codes voor het 
maken van de eiwitten waaruit het 
lichaam is opgebouwd.

Recepten
De recepten in een gewoon kookboek 
kun je lezen omdat ze geschreven zijn in 
een taal die je begrijpt. Die taal bestaat 
uit letters waarmee woorden gevormd 
worden. Met die woorden kun je een zin 
maken en met verschillende zinnen maak 
je een tekst (van een recept bijvoorbeeld).
Het DNA heeft een eigen alfabet voor de 
recepten wat bestaat uit 4 letters: C A G 
T. Dit zijn de bouwstenen van het DNA. 
In elke cel zitten 3 miljard van die letters. 
Die letters vormen groepjes van drie. Elk 
groepje van drie staat voor een aminozuur. 
En meerdere aminozuren vormen samen 
een eiwit. Sommige groepjes van drie 
staan voor een stopcode. Want een eiwit 
heeft een begin- en een eindpunt. Een gen 
is een stukje DNA dat informatie bevat 
voor het maken van een bepaald eiwit. Je 
zou het kunnen zien als een recept in een 
kookboek.

Foutje in het recept
In een recept is de volgorde van de 
woorden belangrijk. Anders is de tekst 
niet te begrijpen. Zo is ook de volgorde 
van de letters in het DNA belangrijk voor 
het maken van de juiste aminozuren 
voor een eiwit. Wanneer er ergens een 
fout staat komt er een verkeerd eiwit of 
helemaal geen eiwit.De vraag is dan waar 
die fouten vandaan komen.Uiteindelijk 
ontstaat een mens uit 1 bevruchte eicel. 
Die cel heeft zich miljarden keren gedeeld. 
Het is niet meer dan logisch dat daarbij zo 
af en toe iets mis gaat. Ook een heel klein 
foutje (mutatie) kan al grote gevolgen 
hebben. Bij een puntmutatie is er slechts 
1 letter gewijzigd. Maar hierdoor wordt 
de lettervolgorde anders en worden er 
hele andere aminozuren gelezen of een 
stopcode op een verkeerde plek. 
Dan wordt er een verkeerd eiwit of 
helemaal geen eiwit gemaakt.

Welke mutaties
Voor HME-MO zijn er twee mutaties 
bekend: EXT1 op chromosoom 8 en EXT2 
op chromosoom 11. Het zijn inactiverende 
mutaties, wat betekent dat bepaalde 
eiwitten niet meer gemaakt worden. 
EXT genen zijn belangrijk omdat ze 
voorzien in ketens die helpen bij de 
communicatie tussen cellen. Bij mensen 
met HME-MO is die communicatie 
verstoord. Theoretisch zouden beide 
mutaties in 1 cel kunnen zitten, maar 
dat is tot nu toe nog niet gezien. Een 
osteochondroom bestaat dus uit cellen die 
niet normaal met elkaar communiceren.

Autosomaal dominant
HME-MO is een autosomaal dominante 
aandoening. Dat betekent dat wanneer 
iemand de aandoening heeft er 50% kans 

is dat hij/zij het doorgeeft aan eventuele 
kinderen. Bij een deel van de mensen met 
HME-MO is er geen sprake van een ouder 
met HME-MO. Dat zijn de zogenaamde 
spontane mutanten. Zij hebben zelf op 
de een of andere manier het foutje in hun 
genen gekregen. Volgens Wim Wuyts 
ligt het percentage spontane mutanten 
tussen de 10 en 20%. Soms gebeurt het 
dat er niet al bij de eerste delingen van 
een eicel een foutje ontstaat, maar pas 
iets later. Dan heeft iemand 2 typen cellen 
in zijn lichaam: cellen zonder en cellen met 
een mutatie. Dat wordt mozaïek genoemd.
 
Het belang van genetisch onderzoek 
Door het doen van genetisch onderzoek 
verwacht men antwoord te krijgen op 
vragen in verband met:
•  oorzaak
•  herhalingsrisico
•  toekomstverwachtingen
•  behandeling/preventie
•  presymptomatisch/prenataal advies

Bij zwangerschap kan er middels een 
vruchtwaterpunctie onderzocht worden 
of de baby HME-MO heeft. Het resultaat 
is doorgaans binnen 1 à 2 weken bekend. 
Een andere mogelijkheid is het volgen 
van een PGD traject. Dat betekent dat 
men ervoor kiest om zwanger te worden 
via IVF waarbij er alleen embryo’s zonder 
HME-MO teruggeplaatst worden.

Na de presentatie werden er nog de 
volgende vragen gesteld:

Waarom is er soms geen EXT1 of EXT2 te 
vinden? En is iemand dan minder ernstig 
aangedaan?
Wanneer er bij genetisch onderzoek geen 
mutatie gevonden kan worden, komt dat 

Een verslag van de inleiding 
van prof. dr. Wim Wuyts
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meestal doordat iemand voor wat betreft 
zijn cellen een mozaïek is (zie hierboven). 
Zit de mutatie dan bijvoorbeeld wel in 
de botten maar niet in het bloed, dan is 
het niet aan te tonen met de test. Een 
ander punt is dat niet het gehele DNA 
onderzocht wordt. Er kan altijd nog iets 
zitten in een ander stuk DNA. Voor wat 
betreft de verschijnselen: daar is weinig 
over te zeggen. Eén van de criteria voor 
het hebben van HME-MO is het hebben 
van 2 of meer osteochondromen. 

Waarom is er zo’n groot verschil tussen 
patiënten?
Een van de oorzaken daarvan is dat er 
verschillende mutaties zijn. Misschien 
geeft de ene mutatie geen activiteit 
en de andere wel. Er is de indruk dat 
EXT2 milder is dan EXT1, maar dat is 
niet sluitend. Ook zijn er zogenaamde 
‘modifier’ genen. Dit zijn genen die 
ook bijdragen aan het totale beeld. 
Bijvoorbeeld genen die botgroei versnellen 
of vertragen. Als laatste zijn er soms 
ook externe factoren zoals omgeving en 
voeding. Dit alles is nog steeds onderwerp 
van onderzoek.

Omgevingsfactoren, wat wordt daarmee 
bedoeld?
Eén van de mogelijkheden is kijken naar 
externe factoren die de botontwikkeling 
beïnvloeden. Daar wordt nu weinig 
onderzoek naar gedaan. Daar zijn nl. hele 
grote aantallen voor nodig en die zijn er 
niet voor HME-MO.

Is HME-MO altijd erfelijk?
In principe is HME-MO erfelijk (behalve als 
je een mozaïek bent en de mutatie niet 
in je geslachtscellen zit). Het kan niet een 
generatie overslaan. Wel kan het in een 
heel milde vorm voorkomen zodat het niet 
herkend wordt.

Waarom ontstaat een spontane 
mutatie?
Er is in ieder geval absoluut geen sprake 
van schuld, er is niet iets wat een moeder 
gedaan zou kunnen hebben waardoor 
haar kind spontaan HME-MO krijgt. Of 
straling invloed heeft is ook niet duidelijk. 
Over het algemeen is het gewoon pech. 
En de kans dat het foutje zichzelf herstelt 
is 1 op 3 miljard. Dat gebeurt dus niet.

Er is ook nog geen zicht op een gentherapie 
die het defect zou kunnen verhelpen.

Kan HME-MO bij baby’s ook met een 
NIPT test bepaald worden?
Met de NIPT bloedtest kan nog geen 
HME-MO bepaald worden. Het zou 
in principe wel kunnen, maar is op dit 
moment nog te duur.

Hoe zit het met het kwaadaardig 
worden van osteochondromen, is dat 
ook erfelijk?
Bij kwaadaardig worden van osteochon-
dromen is er sprake van foutje op foutje 
en dit is doorgaans niet overdraagbaar. 
Het hangt ook af van welke andere 
foutjes er in het erfelijke materiaal 
zitten. In Leiden wordt er specifiek 
onderzoek gedaan naar het ontstaan 
van chondrosarcomen. Er wordt gekeken 
of er iets is wat alle patiënten met 
kwaadaardigheid gezamenlijk hebben.

Verslaglegging: Anja Posthuma
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Zaterdag 15 juni was de jaarlijkse 
landelijke HME-MO dag. Het was 
een leuke dag met een interessant 
programma. De dag begon met een 
algemeen welkomstwoord, en daarna gaf 
professor dr. Wim Wuyts een presentatie 
over de genetica in relatie met HME-MO. 
Hij heeft op een leuke en begrijpbare 
manier uitgelegd hoe de genetica werkt 
met HME-MO en is daarna verder 
ingegaan op wat er in je cellen gebeurt 
als je HME-MO hebt. Aan het einde was 
er voldoende tijd voor iedereen om al zijn 
vragen te stellen. 

Na de presentatie was er een lekkere, 
uitgebreide en goed verzorgde lunch. Het 
eten was super lekker en het was leuk 
om even tijd te hebben om bij te praten 
met iedereen. Na de lunch werden er 2 
verschillende middaginleidingen gehouden 
parallel aan elkaar. Wij gingen als eerst 

naar de MO-Ped trail inleiding. Dit ging 
over de medicijnontwikkeling bij HME-MO.
Hij werd gegeven in het Engels door 
dr. Fei Shin van het farmaceutisch bedrijf 
Clementia/Ipsen, maar ondanks dat het 
in het Engels was kon je de presentatie 
goed volgen en als je het niet begreep was 
er iemand die het kon vertalen. Het was 
een hele interessante presentatie, en je 
kon duidelijk merken hoeveel werk er in 
het onderzoek zit en hoe goed ze met alle 
risico’s omgaan die er bij komen kijken.
De 2e middaginleiding ging over pijn 
bij kinderen, jongeren en volwassenen 
met HME-MO en werd gegeven 
door professor dr. Jeanine Verbunt, 
Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 
in het Universitair Medisch Centrum 
Maastricht. Ze heeft vooral uitgelegd wat 
voor effect HME-MO en de chronische 
pijn die daar soms bij hoort kan hebben 
op het dagelijks leven van een kind 

of van een jong volwassene. Wat 
bijvoorbeeld de effecten en gevolgen 
kunnen zijn als je dingen moet aangeven 
op school, en hoeveel onbegrip dit soms 
kan veroorzaken. Wij zijn 17 en 19 en 
gaan allebei nog naar school, dus de 
voorbeelden en dingen die ze vertelde 
waren voor ons beiden erg herkenbaar.
Na de middaginleidingen was er nog een 
algemene afsluiting, en werd de winnaar 
van de fotowedstrijd bekend gemaakt.

We vonden de HME-MO dag leuk en 
heel informatief. Het is altijd fijn om 
naar een HME-MO dag te gaan omdat je 
dan omringd wordt door lotgenoten die 
hetzelfde hebben als jij. Omdat HME-
MO zo zeldzaam is kan je je soms in het 
dagelijks leven wat eenzaam voelen, en op 
dit soort dagen word je er aan herinnerd 
dat je niet alleen bent.

Sanne en Marije Posthuma

Je bent niet alleen!
Algemeen verslag van de HME-MO dagAlgemeen verslag van de HME-MO dag
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De vereniging had haar al even op haar 
verlanglijstje staan: Prof. dr. Jeanine 
Verbunt, Hoogleraar Revalidatiege-
neeskunde van het Universitair Medisch 
Centrum Maastricht. Zij verzorgde één 
van de twee middaginleidingen en deze 
werd druk bezocht. HME-MO en pijn 
gaan tenslotte vaak hand in hand. Haar 
onderwerp “Pijn bij kinderen, jongeren 
en volwassenen bij HME-MO” beloofde 
dan ook veel en dat werd ruimschoots 
beloond. Haar kennis en kunde zorgde 
voor een interessant verhaal, waar iede-
reen wat mee kon. Ook vragen vanuit de 
deelnemers werden kundig en vooral in 
begrijpelijke taal beantwoord. 

Interessant was om wat meer te weten 
te komen over hoe pijn werkt. Pijn is 
in eerste instantie een alarmsignaal 
dat je waarschuwt dat er iets niet in 
orde is omdat er bijvoorbeeld in je lijf 
iets beschadigd is. Wanneer de directe 
oorzaak van de pijn weg/genezen is, maar 
je nog steeds pijn blijft voelen wordt het 
chronische pijn. Die heeft vaak een grote 
invloed op iemands leven. De pijn is dan 
niet alleen fysiek meer. Juist de wijze 
waarop wordt omgegaan met de pijn 
is heel belangrijk. Als je lekker in je vel 
zit, je goed voelt en in veilige omgeving 
bent zal je minder pijn ervaren. De 
gelukshormonen die worden aangemaakt 
wanneer je sport, met vrienden omgaat of 
bijvoorbeeld met je moeder knuffelt zijn 
veel sterker dan welke pijnstilling dan ook. 

Het is goed om te weten dat een 
revalidatiecentrum veel kan doen voor 
HME-MO patiënten. Dit kan enorm 
variëren van praktische oefeningen 
om bijvoorbeeld het schrijven te 
vergemakkelijken tot het voeren van 
gesprekken over hoe je omgaat met 
constante pijn of het contact opnemen 
met een schoolleiding die niet bereid is 
aanpassingen te doen om een kind of 
jongeren mee te laten doen.  

Ook kan een revalidatiecentrum jongeren 
begeleiden bij het vinden van balans 
tussen inspanning en rust. Tot slot kan een 
revalidatiecentrum ook meedenken over 
carrière of studiekeuze en zoeken naar 
oplossingen. 

Alles is er opgericht om barrières op te 
heffen en ervoor te zorgen dat mensen 
zoveel mogelijk mee kunnen blijven 
doen. In het interview met revalidatiearts 
Annemieke Becks, elders in deze 
Newsflash, wordt verder ingegaan op de 
zorg van revalidatiecentra voor kinderen 
en jongeren met HME MO.

David Huijbregts en 
Mirjam Jansen op de Haar

Pijn bij kinderen, jongeren Pijn bij kinderen, jongeren 
enen  volwassenen metvolwassenen met

HME-MO
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Klinisch onderzoek 
MO-PED

Dr Fei Shih, executive medisch directeur 
van Clementia Pharmaceuticals Inc., 
gaf een presentatie in het Engels over 
het klinisch onderzoek met het medicijn 
palovarotene, dat nu getest wordt om 
te kijken of het werkt voor kinderen met 
HME-MO.

Doel van het onderzoek is om te kijken of 
palovarotene als medicijn werkt bij HME-
MO en de groei van osteochondromen 
zal verminderen. Muizen met HME-MO 
die palovarotene kregen hadden minder 
osteochondromen dan muizen die het 
medicijn niet kregen. Het medicijn is al 
getest al op gezonde vrijwilligers en op 
patiënten met COPD. Daarom kan nu een 
fase 2 studie van start gaan voor kinderen 
met HME-MO om de doeltreffendheid en 
veiligheid van twee doses palovarotene 
te evalueren in vergelijking met placebo 
(d.w.z. een suikerpil).  
Inmiddels wordt het medicijn in een 
aantal landen in de wereld, waaronder 
Nederland, onderzocht. Voor Nederland 
vindt het onderzoek plaats in het OLVG in 
Amsterdam. Kinderen tussen 4-14 jaar 
met HME-MO kunnen aan het onderzoek 
in Amsterdam deelnemen. Het onderzoek 
duurt 2 jaar. 

Dr Fei Shih vertelde wat het betekent om 
aan het onderzoek deel te nemen. Ieder 
kind dat deelneemt aan het onderzoek 
krijgt of de palovarotene of een placebo. 
Het medicijn, een capsule, moet elke dag 
worden ingenomen.  
Tijdens de twee jaar dat het onderzoek 
loopt, krijgen de kinderen die deelnemen 
aan het onderzoek verschillende 
onderzoeken, zoals bloedonderzoek, 
röntgenfoto’s, een onderzoek om de 
botdichtheid te bepalen, en elke 6 
maanden een MRI. Niet alle onderzoeken 
hoeven in het ziekenhuis plaats te 
vinden. Het afnemen van bloed voor 
bloedonderzoek en sommige andere 
onderzoeken kunnen ook thuis gebeuren. 
Als het voor het onderzoek nodig is dat 
ouder en kind in het ziekenhuis moeten 
overnachten, dan wordt dat vergoed.  

Deelnemers aan de workshop vroegen 
zich af hoe lang het zou duren voordat 
het medicijn, als blijkt dat het werkt, op 
de markt komt. Dr. Fei Shih legde uit dat 
het moeilijk is om te zeggen hoe lang het 
duurt. Eerst moet dit onderzoek, dat net is 
gestart, worden afgerond.  
Dat duurt 2 jaar. Als blijkt uit dit onderzoek 
dat palovarotene werkt bij kinderen met 

HME-MO, dan wordt een volgende fase 
van het onderzoek gestart, een fase 3 
onderzoek. Dat duurt ook nog een tijd. 
Als dat onderzoek ook goede resultaten 
heeft, dan moet Clementia, inmiddels 
overgenomen door het farmaceutisch 
bedrijf Ipsen, toestemming vragen aan 
de Europese medicijnautoriteit en de 
Nederlandse medicijnautoriteit om het 
medicijn op de markt te brengen.  
Dan moet de Nederlandse overheid nog 
beslissen of het vergoed gaat worden 
door de zorgverzekering. Er gaat dus best 
nog wat tijd overheen. Ook de prijs van 
het medicijn is een kwestie van overleg en 
onderhandelen. 

Verder was er de vraag of er nog 
bijwerkingen zijn als je palovarotene 
gebruikt. Volgens Dr. Shih worden 
bijwerkingen gedurende het hele MO‐PED‐
onderzoek gecontroleerd.  
Als een kind bijwerkingen heeft, moet dat 
gemeld worden aan de arts, zodat de arts 
kan bekijken of de dosis moet worden 
aangepast of dat de behandelingen 
gestopt moet worden. Bijwerkingen die 
eerder werden gerapporteerd waren een 
droge huid en drogere slijmvliezen. 

Als je geïnteresseerd bent in deelname 
aan het klinisch onderzoek in Amsterdam, 
kun je mailen naar moped@olvg.nl. 
Op de polikliniek zijn informatiefolders 
beschikbaar voor de kinderen en ouders.

Meer informatie: https://mopedtrial.com/ 
(in het Engels, maar onderaan vragen en 
antwoorden (FAQ) in het Nederlands)

Ghislaine Widera

Verslag Workshop
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Veel spellen spelen
We gingen in de middag een soort 
spelronde doen.Filinta, die je waarchijnlijk 
kent van Hunted, was er ook bij. We 
gingen ‘Expeditie Robinson’ doen. We 
hebben ook gelasergamed. Bij lasergamen 
hadden we een spel gedaan met 3 teams. 
In 1 team waren ze een soort zombies die 
moesten zorgen dat je ook in dat team 
kwam. De anderen 2 teams moesten 
opletten voor team 1 en voor het andere 
team. 

Bij Expeditie Robinson moesten we 
een balletje naar het bakje brengen 
maar we mochten het balletje niet met 
onze handen aanraken. We hadden wel 
bamboestokken die we daarvoor mochten 
gebruiken. Het was heel leuk.

Evi Laurenssen

Zoektocht

Op de HME-MO dag gingen we eerst 
zwemmen. In het water hebben we allerlei 
spelletjes gespeeld. Aan het eind hebben 
we ook vrij gespeeld. De spellen die we 
deden waren:
1.    Je maakte duo’s en daarna moest je 

samen over een lange mat met een gat 
erin.

2.  We gingen dingen opduiken. 
3.  Vrij spelen.

Het was leuk om te duiken en de andere 
spellen te spelen. Het was te zien dat 
iedereen er plezier in had. 
Zelf vond ik vooral het opduiken het 
leukst.

Evi Laurenssen

onder water



20 NEWSFLASH

Creatieve herr ie

Of we zoveel mogelijk hamers mee wilden 
nemen naar de HME-MO dag. Dat was 
de vraag van Ragnhild die deze keer weer 
het creatieve gedeelte voor haar rekening 
nam. Hamers?? Het is wel de bedoeling 
dat we de Mytylschool achterlaten zoals 
we hem gevonden hebben… Al gauw 
bleek dat je hamers en spijkers ook heel 
anders in kunt zetten dan alleen voor 
bouw- en sloopactiviteiten. Je kunt er 
prachtige draadschilderijen mee maken! 

Er werd eerst een vorm getekend op een 
plankje. Vervolgens werden in die lijnen 
op korte afstand van elkaar allemaal 
spijkertjes geslagen. En daarna was het 
zaak om met veel draden al die spijkertjes 
met elkaar te verbinden. Er werd fanatiek 
aan gewerkt en het resultaat was 
verrassend.

Ragnhild had ook geluisterd naar de vraag 
van een aantal kinderen of ze niet weer 

eens iets in de keuken konden doen.
De keuken werd er niet voor gebruikt, 
maar de liefhebbers (en dat waren er 
heel wat) konden zich uitleven met het 
versieren van koekjes. Ook daar waren 
mooie creaties bij, die keurig verpakt 
in een doosje mee naar huis gingen. Of 
misschien wel op de terugweg opgegeten 
zijn .

Anja Posthuma
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Tevredenheid en tips
Een samenvatting van de evaluatie-
formulieren ingeleverd op de HME-MO 
dag.

Het is voor de vereniging fijn om te weten 
dat de mensen die een HME-MO dag 
bezoeken er net zo enthousiast over zijn 
als degenen die hem organiseren.
Een rapportcijfer van 8,4 (gegeven door 
de volwassenen) geeft weinig reden tot 
klagen. Het meest tevreden was men 
over de inleiding over genetica door prof. 
dr. Wim Wuyts. Maar ook de beide andere 
inleidingen werden positief beoordeeld. 
Prettig is ook dat mensen de tijd nemen 
om suggesties op te schrijven waarmee 

we deze dag nog beter kunnen maken. 
Eén van de opmerkingen was dat het ook 
goed zou zijn om een keer te vertellen wat 
er wèl werkt, een verhaal over positieve 
ervaringen. Deze en andere tips worden 
uiteraard meegenomen bij de organisatie 
van de HME-MO dag in 2020. De kinderen 
waren nog enthousiaster over de dag dan 
de volwassenen, zij gaven de dag een 9,3!

Net als vorig jaar scoorden de 
middagactiviteiten goed, maar ook aan 
de creaclub en het zwemmen wordt veel 
plezier beleefd. Bijna allemaal vonden ze 
deze activiteiten ‘heel erg leuk’. 
Dit jaar stond er geen boogschieten op 

het programma en blijkbaar werd dat 
gemist want het werd vaak genoemd bij 
de tips voor een volgende HME-MO dag. 
Een compliment was er ook, één van de 
kinderen schreef: “Iedereen is heel aardig 
en ze houden goed rekening met je.” En 
dat is precies wat we als vereniging met 
deze dag voor ogen hebben: een dag 
waarop je je welkom voelt, onder elkaar 
bent en dus gewoon mag zijn wie je bent. 
We gaan aan de slag om er ook voor 2020 
een mooie dag van te maken.

Frans Schelbergen en Anja Posthuma

Zeilen op het Markermeer 
met een ‘visit’ in Volendam
De HME-MO jongerendag vond plaats 
op zaterdag 28 september 2019 in 
Monnikendam. Daar lag het zeilschip 
waarmee we gezamenlijk een tochtje 
gingen maken. Het schip had ook een 
naam, namelijk  ‘De Dankbaarheid’. Met 
twee ervaren schippers gingen we op pad.
Die ervaring van de schippers hadden we 
wel nodig, want er stond aardig wat wind 
en dat was te merken aan boord. Het was 
best frisjes. Gelukkig hadden ze daar ook 
een oplossing voor: warme dekentjes. 
We troffen het toch ook een beetje met 
het weer. We hadden een paar kleine 
buitjes en dan konden we gelukkig 
binnen zitten voor een drankje, spelletje, 
babbeltje over onze ervaringen met 
HME-MO en operaties etc. Afwisselend 
mochten we ook zelf sturen, wou je 

naar links dan stuurde je naar rechts en 
andersom. Er werden foto’s gemaakt als 
herinnering aan deze leuke dag. Er stond 
ook nog een BBQ op het programma en 
dit hebben we gedaan bij Volendam. We 
mochten eerst Volendam verkennen, 
lopend over hét straatje van Volendam 
met aardig wat souvenirwinkeltjes. 
Het monument met tegeltjes gezien 
van de brand in het café De Hemel op 
Nieuwjaarsdag van 2000 op 2001, een 
mooi gebaar. En de huisjes, die weinig 
veranderd zijn in de tijd. En sommigen 
hulden zich nog even in klederdracht. Als 
je dan toch in Volendam bent, waarom 
ook niet (zie foto). Na ons avontuurtje 
Volendam gingen we BBQ-en, lekkere 
vis en salades en wat kippetjes. Daarna 
was het tijd om weer snel richting huis 

te gaan. Een fijne gezellige dag, bedankt 
voor de organisatie! Nog een tip: vraag de 
jongeren wat ze leuk zouden vinden voor 
volgend jaar, we zijn creatief genoeg ;-).

Nienke Torensma en de rest die mee was 
met het zeilen
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Toverland is onze favoriet!
Het is zover! Het jaarlijkse favoriete uitje 
is weer terug: Toverland! Wij hebben een 
zusje met HME-MO en door haar mogen we 
met z’n allen, voor de tweede keer alweer, 
naar dit geweldige uitje. We kwamen aan 
(een beetje laat zoals gewoonlijk…) en er 
waren al gelijk hele aardige mensen  die 
ons hielpen om het park in te komen. We 
waren binnen, het zag er prachtig uit. Als 
eerste moesten we naar het afspreekpunt 
om een donut en wat te drinken te halen. 
Het was heel gezellig om weer mensen te 
zien die we kenden van de operaties, het 

kinderbeestfeest, etc. .Na wat gegeten te 
hebben konden we de attracties in. We 
gingen met een paar kinderen in allemaal 
leuke attracties. Rond lunchtijd kwamen 
we terug om te kunnen genieten van het 
snackbuffet. Ik vond zelf ook de locatie waar 
we iedere keer heen gingen om te eten 
heel erg leuk. Het was daar echt gezellig. 
Na het eten kregen we weer de kans om 
naar de attracties te gaan, het was lekker 
rustig dus we konden echt in bijna alles. 
Rond 4 uur begon de borrel, je had allemaal 
lekkere hapjes en je kon onbeperkt drinken. 

We gingen het laatste uur nog even 
naar de attracties, omdat het al richting 
sluitingstijd was kon je echt bijna overal al 
gelijk in. Uiteindelijk moesten we wel weg. 
Het leukste uitje van het jaar was alweer 
afgelopen. Ik verheug me nu al op volgend 
jaar. Wij zijn heel blij met de hele organisatie 
die dit regelt voor de kinderen met HME-
MO en hun broertjes en zusjes en ervoor 
zorgt dat ze deze dag een hele leuke dag 
beleven.

Hugo en Thomas van Lierop

Ik heb HME-MO. En ik mocht mee naar het leukste uitje van het jaar. Iedereen was aardig. Ik vond de 
kipnuggets lekker. Ik zat een tijdje vast in een attractie, maar gelukkig hadden ze wat bewaard  van die 
heerlijke kipnuggets. Ik vond het super leuk en gezellig.

Alles goed geregeld, ik kijk uit naar het volgende bezoek.

Heel erg bedankt.

Groetjes Evy van Lierop

Toverland!
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KidsKidsflash

Hoe worden ze gemaakt 
Dit deeg heeft wat voorbereiding nodig, eenmaal klaar moet 
het een uur in de koelkast liggen om wat op te stijven.

Mix de boter romig met de suiker in zo’n 3 minuten. Voeg dan 
je eidooier en vanille extract toe tot het egaal gemengd is. Voeg 
dan het zout en in twee delen de bloem toe. Mix dit tot een 
deeg en kneed het daarna nog een kort door met de hand. Het 
deeg zal wat plakkerig zijn, maar eenmaal gekoeld merk je hier 
niets meer van. Laat het deeg als platte schijf minimaal een uur 
in de koelkast rusten voor je verder gaat.

Verwarm dan de oven voor op 190 graden Celsius en rol van 
het deeg 22 balletjes van gelijke grootte (ongeveer 32 gram). 
Bak de bolletjes, zonder deze plat te drukken, in zo’n 15 
minuten gaar, tot de randjes goudbruin zijn. Na het bakken is 
het slim om ze even op de bakplaat te laten liggen en daarna 
met je wijsvinger er een kleine indruk in te maken, waar de 
Maltezer straks in komt te liggen. Laat de koekjes helemaal 
afkoelen voor je de Maltezers in de kleine holtes legt. Ze 
moeten echt koud zijn.

Smelt dan tweederde van de chocolade au bain marie (dat 
is in een kommetje boven heet water) en voeg het laatste 
deel chocolade hierbij wanneer de rest gesmolten is. Haal dit 
van het kokende water af en wacht tot alle chocolade egaal 
gesmolten is. Vul een kleine spuitzak en knip hier een klein 
tipje van af. Spuit een klein beetje chocolade in de holte en leg 
hier een Maltezer op. Spuit dan aan beide kanten vier dunne 
streepjes die de poten van de spin vormen. Laat de chocolade 
goed uitharden voor je de koekjes gaat stapelen. Bewaar de 
spinnen koekjes in een luchtdichte trommel.

Recept
Het is volop herfst en wat hoort daarbij? Behalve bladeren in 
allerlei kleuren, eikels, kastanjes, noten, regen en wind uiteraard 
ook... spinnen! De één vindt ze leuk, een ander vooral griezelig en 
de volgende vindt ze gewoon lekker. Huh, lekker?? Ja hoor, maar 
dan alleen degenen die van chocola zijn en op koekjes zitten. En 
hoe je die kunt maken staat in het volgende recept:

Wat heb je nodig
Voor 20 koekjes:
–  225 gram boter op   

kamertemperatuur
– 160 gram kristalsuiker
– 1 tl vanille extract
– 1 eidooier maat L
– 280 gram bloem
– 2 gram zout
– 75 gram pure chocolade
– Maltezers
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Geef de pen door Geef de pen door 
aan:aan: Lars de Jong 

Hoe oud ben je en waar 
woon je? 
Ik ben 7 jaar oud, en ik woon in 
Coevorden.

Heb je zelf HME-MO of heb 
je andere familieleden of 
vrienden die deze aandoening 
hebben? 
Ik heb zelf HME-MO. Ook mijn moeder, 
broertjes, tante, neefjes en opa hebben 
het.

Weten je vrienden dat je 
HME-MO hebt en hoe heb je 
dat verteld? 
Ja, dat weten ze. Ik heb in de klas 
uitgelegd dat ik vaak naar het ziekenhuis 
moet, omdat ik “gekke” botjes heb.

Wat vind je er zelf van dat je 
HME-MO hebt? 
Meestal vind ik het niet zo erg maar 
soms als het pijn doen, of ik geopereerd 
moet worden, word ik er een beetje 
verdrietig van.

Hoe vaak ben je geopereerd? 
Ik ben 2 keer geopereerd.

Naar welke school ga je en 
wat wil je later worden? 
Ik ga de naar de Parkschool in Coevorden, 
ik zit in groep 4. Wat ik later wil worden 
weet ik nog niet. 

Wat is je leukste vak 
op school en welke het 
vervelendst?  
Eigenlijk vind ik alles op school leuk 
om te doen. Ik vind rekenen denk ik 
het allerleukste. Iets vervelends heb ik 
niet echt.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja, ik ga elk jaar naar deze dag. Ook gaan 
we elk jaar naar de kinderdag. Ik vind het 
leuk om dan weer bekende kinderen te 
zien, die ik daar elk jaar tegen kom.

Heb je hobby’s of doe je aan 
sport? 
Ik vind het leuk om te gamen als ik vrij 
ben. Ook buiten spelen vind ik leuk.
Ik zit verder op voetbal. Ik moet 2 keer 
per week trainen en op zaterdag een 
wedstrijd.

Wat zou je willen, maar kan je 
niet door de HME-MO?  
Ik kan bijna alles. Soms zijn er kleine 
dingen die ik niet goed kan. Zoals op mijn 
knieën zitten.

Wat zijn je favoriete  
TV-programma’s? 
Ik kijk niet zoveel tv. Als ik filmpjes kijk, 
dan kijk ik filmpjes van vloggers, zoals 
Enzo Knol op Youtube.

Welke zanger/zangers of band 
of muziek hoor je het liefst? 
Ik vind het leuk om naar de liedjes van 
‘Kinderen voor kinderen’ te luisteren.

Heb je huisdieren?  
Nee, wij hebben geen huisdieren.

Wat eet je het liefste en wat 
vind je niet lekker? 
Ik eet het liefste patat. Wat ik echt niet 
lekker vind is rijst.

Aan wie geef je de pen door 
en waarom? 
Lourdes  Castañón 
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ZoektochtZoektocht 
in het ziekenhuis
Boekbespreking
Nog één dagje, en dan mag Meike uit het ziekenhuis. Haar neef 
Jochem komt op visite en samen horen ze twee dokters praten 
over een geheim onderzoek op de kinderafdeling. Maar deugt dat 
onderzoek wel? Samen met Regilio, die ook op haar kamer ligt, gaat 
Meike op onderzoek uit. 
Het ziekenhuis is vol met mensen: verpleegkundigen, artsen, 
patiënten, familieleden. Wie zou jij het liefste zijn? 
Als je dit boek gaat lezen, zul je horen wat er gebeurt.  
Horen ja ... Het is de bedoeling dat jij hardop gaat lezen. Samen met 
een vriend of vriendinnetje speel je de verschillende rollen in het 
verhaal. Veel plezier!

Herfst, donkere dagen, gezellig een kaarsje branden.Helemaal leuk als je je eigen herfstknutsel, 
een egel lichtje, kunt laten branden. Print het patroon van de egel uit op bruin papier of teken zelf 
een egel. Knip of prik de stekels van de egel uit en vouw ze naar voren zodat de egel echte stekels 
krijgt. Dit zijn meteen de gaatjes waardoor je straks je waxinelichtje ziet branden. Knip de egel uit en 
plakde egelom de jampot heen. Vraag of een volwassene het waxinelichtje aansteekt of doe er een 
waxinelampje in. Wat zal jou egeltje mooi schijnen met deze donkere dagen in de herfst!

Herfst Knutsel egel lichtje
Benodigdheden:

Lege jampot

waxinelichtje

patroon egel

schaar

prikpen

prikmat

lijm
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Een goed en gezellig gesprek

Op maandag 28 oktober kwam een groep 
van 9 deelgenoten bijeen in het sfeervolle 
hotel Lunia in Oldeberkoop voor het 
jaarlijkse HME-café Noord. Het werd weer 
een gezellig weerzien van oude bekenden. 
Toch was er ook weer een debutant in 
het gezelschap, waardoor er weer een 
ouderwets voorstelrondje plaatsvond. 
Het rondje wordt ieder jaar korter, want 
iedereen kent elkaar inmiddels redelijk 
goed. Hierna kwam het gesprek al snel op 
gang omdat de vraag van de nieuweling 
de tongen behoorlijk los maakte. 
‘Mijn kuitbeenkopje moet verwijderd 
worden en nu heb ik de keuze om dat te 
laten doen in Groningen of in Alkmaar 
door dr. Ham samen met een plastisch 
chirurg; wat is wijsheid?”. Er werden 
daarop ervaringen van de deelnemers 
uitgewisseld over beide opties. Zaken die 
goed gingen en zaken die minder goed 
gingen. Deze betroffen met name de 
bejegening van patiënten in Alkmaar,  
de wachtlijst, maar ook de risico’s van de 
operatie. Daar tegenover stonden ook 
de positieve verhalen en de argumenten 

voor het laten uitvoeren van de ingreep 
door een zeer deskundig team in Alkmaar 
samen met dr. Ham. Het is namelijk niet 
‘zomaar even een stukje weghalen’; 
door de zenuwen die er lopen is het 
een ingreep die de nodige kennis en 
vaardigheid vereist. Vervolgens kwam ook 
het postoperatieve traject aan de orde. 
Zorg dat je van te voren hulpmiddelen 
en verzorging (thuiszorg?) hebt geregeld 
was het advies aan de alleenstaande 
deelgenoot; “beter mee verlegen dan om 
verlegen”.

En zo kwamen we ook terecht bij de 
eigen regie in het ziekenhuis en het niet 
nakomen van gemaakte afspraken t.a.v. 
onderzoeken en behandelingen. HME-MO 
patiënten zijn echte ervaringsdeskundigen 
op dat gebied en kennen hun problemen 
en beperkingen t.a.v. de onderzoeken. 
Denk bijvoorbeeld aan het lange stil liggen 
met een pijnlijk lijf in de MRI, de rare 
houdingen bij röntgenonderzoeken en de 
stugge, rollende aderen die het aanprikken 
van infuus en het afnemen van bloed zo 
moeilijk maken. Onze deelgenoten weten 
wat wel en niet kan, maken daarover dan 
afspraken die vervolgens bij de uitvoering 
niet door de dienstdoende medewerker 
worden nagekomen. Dit zorgt voor veel 
frustratie en soms nog meer traumatische 
ervaringen. 

Verder werd gesproken over het MO-
Ped onderzoek (medicijnonderzoek bij 
kinderen met HME-MO) en met name 
de ervaringen hiermee. Daar kwamen 

nogal wat verbeterpunten aan de orde 
die teruggekoppeld zullen worden aan de 
HME-MO Vereniging, zodat dit met het 
onderzoeksteam kan worden besproken. 

Een onderwerp dat ook al vaker aan de 
orde kwam is de invalidenparkeerkaart.  
De gemeenten gaan er verschillend mee 
om. Dit betreft de toewijzing, de kosten en 
ook de duur van de geldigheid. 

Tot slot wees een deelnemer nog op 
problemen bij het rijexamen. Haar zoon 
legde met goed gevolg het examen af, 
hoorde dat hij geslaagd was en stapte 
blij de lesauto uit. Toen de examinator 
hem echter weg zag lopen, riep ze hem 
terug om hem mede te delen dat ze een 
aantekening zou maken omdat zij zag dat 
hij ‘anders’ liep. Dit had tot gevolg dat de 
zoon zijn rijbewijs eerst niet kreeg, maar 
voor onderzoek werd opgeroepen.  
Al met al heeft hij toch nog wel zijn 
rijbewijs gekregen, maar pas na een 
wachttijd van enige maanden.  
Een teleurstellende en sneue ervaring.

Met de boodschap dat we in 2020 onze 
HME-cafés rondom de internationale dag 
van de zeldzame ziekten (eind februari/
begin maart) gaan organiseren en we 
elkaar waarschijnlijk over enkele maanden 
weer gaan zien, namen we afscheid. 
We kunnen wederom spreken van een 
geslaagde avond. 

Namens de organisatie,
Marion Post

Een verslag van 
HME-café Noord
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Wat kan een Revalidatiecentrum 
betekenen voor kinderen en 
jongeren met HME-MO?

Het verloop van HME-MO is bij iedereen verschillend. Waar de een zich weinig beperkt 
voelt in het dagelijks leven en de enkele operaties ziet als een noodzakelijk kwaad, loopt 
een andere tegen meer obstakels aan. Er is in Nederland veel hulp beschikbaar maar 
soms is deze lastig te vinden. Zo kan ook een revalidatiecentrum kinderen, jongeren en 
hun ouders helpen met het omgaan met de gevolgen van de ziekte. We stelden hierover 
een aantal vragen aan Annemieke Becks, kinderrevalidatiearts bij Libra Revalidatie 
& Audiologie met vestigingen voor kinderrevalidatie in midden en zuidoost Brabant. 
Annemiek werkt al sinds 2008 bij deze organisatie, zowel op de locatie in Tilburg als in 
Eindhoven. Chronische pijn is een specialisatie van Annemieke. 

Op woensdag 30 oktober vond het HME-café  in de regio Midden 
plaats. Net als vorig jaar in het Van der Valk hotel in Breukelen, 
want dat is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Daarbij 
ook een gezellige sfeervolle omgeving met rustige zitjes om met 
elkaar te spreken.

Hoewel we met een kleine groep (6 personen) waren, en we wel 
even moeite hadden elkaar te vinden, was het een boeiende 
en gezellige avond. Altijd goed om met mensen die hetzelfde 
doormaken als jij te praten en jouw situatie te herkennen in de 
verhalen van anderen. Omdat HME-MO een zeldzame ziekte is 
komt dit weinig voor en kost het vaak moeite om anderen uit 
te leggen wat het hebben van de ziekte betekent. Zo niet deze 
avond! Er is gesproken over zaken als: of het overstappen van een 

regionaal ziekenhuis naar het OLVG een verstandige keuze is en 
welke redenen daarbij een rol kunnen spelen, welke medicijnen 
te gebruiken voor pijnklachten, hoe om te gaan met HME-MO bij 
kinderen. Opvallend is dat de ziekte door iedereen anders wordt 
ervaren, afhankelijk van de bekendheid met de ziekte, erfelijkheid 
in de familie, levensfase etc. Rond 21.30 uur hebben we de avond 
afgesloten en zijn we allemaal huiswaarts gegaan.  
Hoewel het soms moeilijk is om in de drukte van alle dag tijd vrij te 
maken en het verleidelijk is om thuis te genieten van een rustige 
avond, blijkt het toch iedere keer de moeite waard om bij elkaar te 
komen.

Joris van Lierop

Herkenning en gezelligheid
Een verslag van 
HME Café Midden
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Een revalidatiecentrum dat klinkt 
voor veel mensen als heftig, een 
plaats waar je herstelt van
een ongeluk. Wat heeft iemand met 
een chronische aandoening hier te 
zoeken? 
Dat mensen een revalidatiecentrum als 
“heftig” ervaren dat herken ik. Mensen 
denken toch al snel aan ouderenzorg en 
of mensen met een zware handicap. Dit is 
niet het geval. Zelf krijg ik veel kinderen
doorverwezen vanuit orthopedie.  
Dit betreffen kinderen die na een botbreuk 
niet snel genezen, en pijnklachten blijven 
ervaren zonder dat er nog een fysieke 
aanleiding voor is. Ik zie zelfs kinderen 
waarbij er geen enkele fysieke verklaring 
is. Vaak hebben de klachten dan te maken 
met een overprikkeld pijncentrum.  
Dit noemen we chronische pijn.

Hoe zit dat met HME-MO 
patiënten?
Bij HME-MO patiënten is dat best lastig. 
Daar zijn bij pijnklachten zowel fysieke 
redenen te vinden ‘een bultje wat drukt op 
een zenuw” maar ook kan het pijncentrum 
overprikkeld zijn. Dit laatste zorgt ervoor 
dat er meer of langer pijn wordt ervaren. 
In het revalidatiecentrum proberen we 
kinderen bij beide vormen van pijn te 
helpen. Daarnaast denken we mee bij het 
wegnemen van beperkingen. Bijvoorbeeld 
als een kind niet meer met alles mee kan 
doen op school of in de gymlessen. Of als 
een kind naar de middelbare school gaat 
en ouders zich afvragen hoe dat moet met 
fietsen, zware tassen of trappenlopen. 

Hoe gaat de begeleiding in zijn 
werk?
In een revalidatiecentrum werken we met 
een multidisciplinair team, bestaande 

uit een psycholoog, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, maatschappelijk werker 
etc. De revalidatiearts is in dit team de
eindverantwoordelijke. Kinderen kunnen 
zowel binnen het revalidatiecentrum 
worden behandeld als door hun eigen 
behandelaars (bijvoorbeeld de eigen 
fysiotherapeut). In dat laatste geval heeft 
de revalidatiearts een coördinerende 
functie en zorgt deze ervoor dat iedereen 
weet wat het behandelplan is. Gemiddeld 
duurt een behandeling 20 weken 
gecombineerd met een jaarlijkse controle. 
Tijdens de controle gaat de revalidatiearts 
in gesprek met het kind of de jongere om 
te kijken of het ergens tegen aanloopt of 
mee geholpen kan worden. 

Wat zijn specifieke vragen van 
kinderen/jongeren met HME-MO?
Deze groep is uiteraard niet zo groot, 
gezien de zeldzaamheid van de ziekte. 
Kinderen of jongeren met HME-MO zijn 
vaak gebaat bij een (kleine) aanpassing 
in de omgeving. Zoals bijvoorbeeld 
aangepast schrijfmateriaal of een laptop 
in de klas, een dubbel boekenpakket op de 
middelbare school zodat boeken niet mee 
naar huis hoeven te worden genomen, 
een kluisje op goede hoogte of een 
elektrische fiets. Sommige scholen vinden 
het moeilijk om met een kind met een 
zorgvraag om te gaan. Het kan dan helpen 
als wij contact opnemen en aangeven 
wat er moet worden gedaan om het kind 
optimaal te laten meedoen. Ook helpen 
wij kinderen en jongeren omgaan met pijn 
en beperkingen.
Positieve gedachten, veel bewegen en 
knuffelen hebben bijvoorbeeld een grote 
invloed. Hierdoor maak je endorfine 
aan, een enorm sterke pijnstiller, veel 
sterker dan paracetamol. Je herkent dit 

HME-MO?

misschien wel wanneer een kind speelt 
met vriendjes, dan ervaart het pijn veel 
minder. Bij pubers is het maken van 
bewuste keuzes een manier om endorfine 
op te wekken. Soms kan een keuze 
rationeel niet verstandig zijn maar voor 
een jongere heel belangrijk. Als jongeren 
goed hebben nagedacht over de keuze en 
hier achter staan kunnen ze er beter mee 
omgaan. Wij helpen de jongeren bij het 
maken van de keuze en het omgaan met 
de gevolgen. Bijvoorbeeld door na een 
inspannend festival de volgende dag een 
rustdag in te plannen. Soms denken we 
ook met jongeren mee bij de keuze van 
een beroepsopleiding.  Ook voor ouders is 
het makkelijker om met de keuze van de 
jongeren om te gaan als er goed over is 
nagedacht. 

Hoe kom je terecht bij een 
revalidatie centrum en wat kost 
het ?
Je kunt door een specialist of een huisarts 
naar een revalidatiecentrum worden 
doorverwezen, hier kun je om vragen. 
Revalidatiezorg zit in het basispakket en 
er is bij kinderen geen eigen risico.  
Ook vervoer naar een revalidatiecentrum 
wordt door sommige verzekeraars 
vergoed. In Nederland is er in iedere regio 
een revalidatiecentrum dat zorg biedt aan 
kinderen en jongeren.  

Mirjam Jansen op de Haar

Weetje
Verpleegkundig 
specialist 

Naast de orthopedisch chirurgen is er 
voor HME-MO ook een verpleegkundig 
specialist beschikbaar. Haar naam is 
Annabet Groeneveld. U kunt bij haar 
terecht met allerlei vragen rondom HME-
MO. Ook met organisatorische problemen. 
Wanneer u haar wilt spreken kunt u via 
de polikliniek orthopedie een telefonische 
afspraak met haar maken.
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Winnaars Winnaars 
fotowedstrijdfotowedstrijd
Hieronder de eregalerij van de winnaars van de fotowedstrijd. Ook alle andere deelnemers 
willen we hartelijk bedanken voor hun bijdragen! Het was verrassend om te zien hoe 
verschillend en mooi de diverse inzendingen waren.

De tweede prijs was 
voor deze foto van 
Willemijn v.d. Boom.

Deze foto van Thijs 
Smolders kreeg de 
derde prijs

Dit is de winnende foto, gemaakt door 
Naziha Sandjakedine. 

Volgens de jury was het een foto waarin de 
zichtbaarheid van HME-MO duidelijk was, 
maar ook het contrast vanwege het niet zo 
mooie litteken op het mooie meisje. De foto 
was tegelijkertijd serieus en mysterieus en 
riep meteen vragen op. Ook werd de foto het 
meest persoonlijk en indringend gevonden, 
waarbij door Naziha een statement werd 
gemaakt.



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 steunen, 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 

zorgverzekering 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 machtigen 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 

contributies, 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 weten 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 

aangewezen als expertisecentrum zeldzame ziekte 

voor HME-MO. 

In het OLVG zijn meer dan meer dan 800 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 verpleegafdelingen (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 behandelend arts mee.

Het LUMC te Leiden is expertisecentrum voor in het 

algemeen bot- en wekedelentumoren.

Voor kwaadaardige ontwikkeling van exostosen/

osteochondromen 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 Vereniging Nederland.
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SECRETARIAAT EN INFORMATIEDESK

Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar

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 Onderzoeksfonds HME-MO

Kamer van Koophandel: 53118316 

Deze stichting heeft evenals de HME-MO Vereniging 

een ANBI erkenning.
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