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Geluk halen uit de kleine dingen. Dat is hetgeen wat we moeten 
doen om deze coronatijden door te komen. Maar hoe doe je dat 
precies? Vorig jaar zomer werd ik net als nu gedwongen ‘geluk uit de 
kleine dingen’ te halen.
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Een quarantaine waarvan ieders leven 
op pauze staat. Waar na het ongeluk in 
de zomer vorig jaar mijn beste vriendin 
alsnog naar Kos ging, en andere vrienden 
bij zonnestralen direct het strand 
opzochten, was ik de enige die thuisbleef. 
Dat maakte mij verdrietig.  
Die onbeschrijflijke eenzaamheid.  
Anderen gaan door, maar ik werd door 
mijn fietsongeluk gestraft en binnen 
vier muren opgesloten. De zes weken 
duurden voor mijn gevoel zes jaar.

Daarna heb ik het leven juist meer weten 
te waarderen. Door volop het leven te 
leven: uit eten gaan, winkelen en zelfs 
de meest uitdagende keuze in mijn 
leven maken. Ik besloot vanaf januari 
2020 mijn master Frans af te ronden 
door het volgen van vakken aan de 
Sorbonne Universiteit in Parijs. Ik werd 
aangenomen, koos passende vakken 
uit, vond een woning met uitzicht op de 
Eiffeltoren. Dit was mijn moment. Het 
leven stond niet meer langer stil, sterker 
nog: door diep het gas in te trappen 

verruilde ik mijn leven in Nijmegen voor 
een leven in Parijs. Parijs, een wereldstad 
die dag en nacht leeft.  Ik zou mijn 
revalidatietijd binnen die vier gesloten 
muren dubbel en dwars inhalen. 

Corona maakte een eind aan mijn 
avontuur in Parijs. Ik kan van geluk 
spreken dat ik nu in Nederland ben, 
bij mijn ouders. Na Macrons eerste 
speech op donderdag 12 maart werd 
het mij steeds duidelijker: ik moet hier 
weg, zolang het nog kan. Op vrijdag de 
13e - een teken? - moest ik een pijnlijke 
beslissing maken: Parijs, de stad die 
mij met de dag bekender werd, en mijn 
opgebouwde sociale kring achter mij 
laten. Hier in Nederland houd ik mij zo 
goed mogelijk aan de regels: zo min 
mogelijk naar buiten en minimaal sociaal 
contact. Zoals iedereen. 

Geluk halen uit de kleine dingen halen 
betekent voor mij nu: een chocoladecake 
bakken waar veel te veel calorieën in 
zitten, wakker worden door de fluitende 
vogeltjes, zonnestralen die door het raam 
op mijn gezicht vallen terwijl ik op mijn 
laptop online lessen volg. Geluk halen uit 
de kleine dingen. Het lichtpunt: we doen 
het samen.

Eva de Waal

Een fietsongeluk op 29 juli 2019, op 
mijn moeders verjaardag, zorgde ervoor 
dat mijn leven op pauze stond. Op die 
zonnige middag wilde ik met mijn fiets 
het spoor in Wijchen oversteken. Hoe 
het precies gebeurde, kan ik mij niet 
meer herinneren. Het is een zwarte vlek. 
Mijn fietsbanden bleven steken in de 
spoorrails. Een val als gevolg. Precies op 
het moment dat de trein eraan kwam. Ik 
heb geluk dat ik het nog kan navertellen. 
Direct nadat ik gevallen was, kwam 
ik weer een beetje bij bewustzijn. Een 
enorme pijnscheut schoot er door mijn 
linker pink. Tevens had ik uit alle angst in 
mijn broek geplast. Ik wist het meteen: 
mijn vakantie naar Kos, waar ik twee 
dagen later heen zou vliegen, kon ik 
vergeten. Maar dat was het ergste nog 
niet. Ik controleerde angstig mijn benen 
en armen om te kijken of mijn littekens 
nog heel waren. Lieve God, dat waren 
ze gelukkig. Ik vervloekte mezelf: ik ben 
altijd extreem voorzichtig met mijn 
botziekte, hoe had ik toch zo nonchalant 
kunnen zijn? Slechts twee grote wonden 
op mijn knieën. En nog steeds die enorme 
pijnscheut in mijn linker pink. Eenmaal 
in het ziekenhuis gaf de dokter mij 
het verlossende woord: ‘slechts’ een 
gebroken pink en een paar weken rust 
nemen door binnen te blijven.

Dit is een ander soort quarantaine.  

   De tijd was 
aangebroken om mijn 
droom te leven.   
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2020 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar. Tv, radio, internet, 
kranten, er is maar één onderwerp waar over gesproken wordt: Covid-19 
oftewel het coronavirus. Veel mensen worden ernstig ziek en de ziekenhuizen 
hebben hun handen vol aan het verzorgen van alle patiënten. Op het moment 
van dit schrijven is het begin april en zijn er nog tot in ieder geval het eind van 
deze maand strenge maatregelen van kracht. Scholen zijn dicht t/m de 
meivakantie. Van iedereen wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te 
blijven in een poging deze wereldwijde epidemie in te dammen.

De samenleving ziet er ineens compleet anders uit. Het is rustig op straat. 
Iedereen is uit zijn doen en mist het gewone ritme van de dagelijkse gang van zaken. 
De dagen van de week lijken in elkaar over te lopen. Degenen die in de zorg werken, 
draaien juist overuren en komen aan alle kanten handen (en soms materiaal) tekort 
om hun werk goed te doen. Wie kinderen heeft, probeert tussen het thuiswerken 
door ze aan hun lessen en huiswerk te krijgen. Er zijn zorgen om mensen die nu niet 
meer bezocht mogen worden. 

Maar er ontstaan ook tal van initiatieven om elkaar te helpen en toch op de één of 
andere manier contact te houden. En één van de voordelen van internet is dat het 
allerlei mogelijkheden biedt om met elkaar in contact te komen.

Van de redactie Nu de ziekenhuizen overspoeld worden 
met coronapatiënten wordt soms de 
keuze gemaakt om de reguliere zorg op 
een lager pitje te zetten. Natuurlijk kan 
iedereen met alle spoedeisende klachten 
nog steeds in een ziekenhuis terecht. 
Maar de polikliniek voor HME-MO in 
het OLVG bijvoorbeeld is tot eind april 
gesloten. Gelukkig zijn er wel telefonische 
consulten. Maar operaties zijn afgezegd 
of uitgesteld. Dat betekent vaak 
ongemak, maar het is begrijpelijk dat het 
nu zo geregeld wordt.

Dat dit alles ook invloed heeft op onze 
vereniging is duidelijk. Op de website 
hebt u het waarschijnlijk al gelezen: onze 
landelijke dag gaat dit jaar niet door. We 
hopen dat de kinderdag in het najaar wel 
doorgang kan vinden zodat er in ieder 
geval voor de gezinnen met kinderen 
toch een dag is waarop ze elkaar kunnen 
ontmoeten. Ook van de activiteiten voor 
de jongeren, waarover in deze Newsflash 



Medisch-
specialistische 
informatie op 
Thuisarts.nl
persbericht 29 oktober, 2019

Het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG), de Federatie Medisch Specialisten 
en de Patiëntenfederatie Nederland 
(PFN) zijn een structurele samenwerking 
gestart. 
Op Thuisarts.nl staat inmiddels informatie 
over 35 medisch-specialistische 
aandoeningen die in het ziekenhuis 
worden behandeld. En dat is pas het begin.

Voortaan worden in alle richtlijnen die 
specialisten met patiëntenorganisaties 
maken ook teksten voor Thuisarts.nl 
ontwikkeld. Begrijpelijke en onafhankelijke 
informatie, zodat de patiënt beter 
voorbereid bij de specialist komt. Dat is 
op 29 oktober 2019 bekrachtigd met een 
handtekening door de drie partijen.

Onafhankelijke en betrouwbare 
gezondheidsinformatie
Met vier miljoen bezoekers per maand 
is Thuisarts.nl de best bezochte website 
met onafhankelijke en betrouwbare 
gezondheidsinformatie. De informatie op 
Thuisarts.nl is gebaseerd op de bestaande 
wetenschappelijke richtlijnen voor 
huisartsen, medisch specialisten en de GGZ. 
Mensen die iets willen weten over hun 
gezondheid willen betrouwbare informatie 
in begrijpelijke taal. De informatie is 
bedoeld om mensen te informeren over 
de aandoening en de behandelopties. 
Daarmee kunnen mensen hun situatie 
beter begrijpen, zich voorbereiden en samen 
beslissen met hun zorgverlener. Door de 
samenwerking met de medisch specialisten 
en patiëntenorganisaties wordt Thuisarts.
nl een steeds completere informatiebron 
voor mensen met vragen. Bovendien is 
de voorlichting in de hele lijn, van thuis tot 
ziekenhuis, op elkaar afgestemd en op één 
website te vinden. 

Goed geïnformeerd aan de start
Voor samen beslissen is het belangrijk 
dat mensen goed geïnformeerd zijn. 
Ook artsen willen de garantie dat de 
informatie op internet betrouwbaar is. 
Daarom is Thuisarts.nl ook bedoeld als 
ondersteuning van de voorlichting door 
artsen. Bijna alle huisartsen maken 
in de praktijk al langere tijd gebruik 
van Thuisarts.nl. Door de uitbreiding 
met informatie over aandoeningen en 
behandelingen in het ziekenhuis, kunnen 
ook medisch specialisten steeds meer 
naar Thuisarts.nl gaan verwijzen. In de 
Transparantiemonitor geven ook medisch 
specialisten aan dat een consult vaak 
beter verloopt als mensen vooraf op 
de hoogte zijn van de informatie op de 
website.

bron: https://www.nhg.org/actueel/
nieuws/medisch-specialistische-
informatie-op-thuisarts-nl

WeetjeWeetje
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meer te lezen is, hopen we dat ze gewoon 
door kunnen gaan. 

We zullen u via de site en de digitale 
Nieuwsbrief op de hoogte houden.

Dit blad heeft een andere inhoud dan u 
gewend bent. Geen artikel over wat er 
gaat gebeuren op de landelijke dag. Ook 
een aantal andere vaste rubrieken mist. 
Wel is er nu plaats voor persoonlijke 
verhalen. Verhalen over lang geleden, 
over hoe je een weg zoekt om met 
pijn om te gaan, over wat het hebben 
van HME-MO voor jou betekent. En de 
Kidsflash is er natuurlijk wèl!

Verder zijn er verslagen van HME-cafés. 
Die werden dit jaar voor het eerst 
gehouden in de eerste week van maart, 
in aansluiting bij de Zeldzame Ziektendag 
op 28 februari. Dat was nog voor het 
land op slot ging. Het waren gezellige 
bijeenkomsten, maar die in het zuiden 
kreeg een coronastaartje. Eén van de 
deelnemers bleek besmet, en daarna 
werd ook een aantal andere aanwezigen 
ziek. Dus de redactie van dit blad is 
kleiner dan gebruikelijk.

We wensen u veel leesplezier en vooral 
een goede gezondheid!

Namens de redactie,

Anja Posthuma



6 NEWSFLASH

Geen landelijke dag
Het zal u niet verbazen dat we als bestuur 
hebben besloten, dat vanwege alle 
maatregelen rondom het coronavirus 
onze landelijke dag dit jaar op 13 juni niet 
door zal gaan. Een besluit dat met pijn 
in het hart genomen is, maar gezien de 
huidige situatie is het niet anders. 

Nieuwe website!
U heeft hem vast al wel gezien, onze 
geheel vernieuwde website. We zijn heel 
blij met het uiteindelijke resultaat. 
De vertrouwde blauwe kleur is gebleven, 
maar de vormgeving is totaal anders. 
Meer foto’s en een overzichtelijk beeld. 
Er zijn al diverse reacties binnengekomen 
op het nieuwe uiterlijk. Ook een reactie 
die ons verraste: waar is het kinderdeel? 
We hadden het gevoel dat er nauwelijks 
naar het kinderdeel gekeken werd, maar 
blijkbaar is dat niet zo. We gaan nog aan 
de slag om er leuke en toegankelijke 
informatie voor kinderen op te zetten. 
Daarbij zou het leuk zijn wanneer kinderen 
die bijvoorbeeld een spreekbeurt/
presentatie over HME-MO gehouden 

hebben die beschikbaar willen stellen 
voor de site. Zodat andere kinderen daar 
weer ideeën uit kunnen halen. Reacties 
zijn welkom op info@hme-mo.nl.

Samenstelling bestuur
Tijdens de ALV van 28 maart is Mirjam 
Jansen op de Haar benoemd als 
bestuurslid. Haar aandachtsgebied zal 
liggen bij ‘kinderen en chronische pijn’ en 
richtlijnontwikkeling.

Medicijnonderzoek met 
Palovarotene
Afgelopen december werd al het 
medicijnonderzoek met Palovarotene 
(een fase 2 onderzoek) bij kinderen 
opgeschort. Dit onderzoek (MO-
Ped) werd wereldwijd uitgevoerd en 
o.a. in Nederland bij het HME-MO 
Expertisecentrum. Het stilleggen van 
dit onderzoek was het gevolg van een 
constatering tijdens het fase 3 onderzoek 
met Palovarotene bij patiënten met FOP 
(Fibrodysplasia Ossificans Progressiva). 
Bij sommige patiënten met deze 
botziekte FOP werd een vroegtijdig 

sluiten van de groeischijven geconstateerd. 
Eind maart heeft Ipsen in een pers-
verklaring laten weten dat het onder zoek 
helemaal gestopt wordt. Ipsen is het 
farmaceutisch bedrijf dat Palovarotene 
ontwikkeld. Eerder was dat Clementia maar 
dat bedrijf is door Ipsen overgenomen. 
Dat is een grote tegenvaller. Het zou 
zo mooi geweest zijn, wanneer er 
daadwerkelijk iets tegen de vorming van al 
die osteochondromen gedaan kon worden. 
Maar wellicht zijn er in de toekomst toch 
nog andere mogelijkheden. Lees verder in 
de rubriek “Onderzoek en Ontwikkelingen” 
in de Newsflash.

Europese contacten
Met de patiëntenverenigingen uit Italië, 
Engeland, Noorwegen, Frankrijk en 
Spanje hebben we dankzij het MO-PED 
onderzoek goede contacten. We hebben 
een eerste Skype-vergadering gehad 
om te kijken hoe we verder kunnen 
samenwerken. 
Wordt vervolgd.

Jongerenbeleid
Tijdens een trainingsdag afgelopen jaar 
hebben we als bestuur en kerngroep 
gekeken naar de ‘patiënten reis’ van 
iemand met HME-MO. Wat komt iemand 
in de verschillende fases van het leven 
tegen, wat heeft iemand nodig en wat zou 
de vereniging daarin kunnen betekenen. 
Al pratend kwamen we terecht bij wat 
jongeren met HME-MO meemaken en 
hoe we daar als vereniging bij betrokken 
zouden kunnen zijn. Naar aanleiding van 
deze middag is door Irene Laurenssen een 
voorstel voor het jongerenbeleid op papier 
gezet. Elders in dit blad als onderdeel 

Nieuws van Nieuws van 
het bestuurhet bestuur
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Verpleegkundig 
specialist HME-MO
Annabet Groeneveld is in het OLVG 
de nurse practitioner/verpleegkundig 
specialist voor HME-MO-patiënten. U 
kunt bij haar terecht voor problemen 
die u tegenkomt met HME-MO en met 
organisatorische problemen. Zij heeft 
geen vast spreekuur, maar is te bereiken 
via de polikliniek orthopedie tel. 020-510 
88 84, vragen naar Annabet Groeneveld.

Juiste Loket
Voel je je ‘van het kastje naar de 
muur’ gestuurd? Het Juiste Loket 
helpt mensen verder die niet weten 
waar zij voor zorg of ondersteuning 
naar toe moeten en hier vragen over 
hebben. Bel naar 030 – 789 78 78 
(maandag t/m vrijdag van
10.00 – 17.00 uur) of mail naar
meldpunt@juisteloket.nl
(bron: https://iederin.nl/stel-je-
vraag/)
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hiervan een uitnodiging voor jongeren om 
mee te denken.

HME-cafés
Vorig jaar hadden we het al aangekondigd: 
we willen met onze HME-cafés graag 
aansluiten bij de Zeldzame Ziektendag. 
Daarom zijn er begin maart twee cafés 
gehouden, één in Nuenen en één in 
Breukelen. Verderop leest u de verslagen 
van deze geslaagde bijeenkomsten. 
Omdat er voor het café in Oldeberkoop te 
weinig aanmeldingen waren, is dit helaas 
niet doorgegaan.

OLVG 
Eind maart stonden er diverse overleggen 
gepland met en binnen het OLVG. Er zou 
gepraat worden met de kinderafdeling 
en met de voorzitter van de Raad van 
Bestuur over de voortgang van het 
HME-MO expertisecentrum. Maar ja, 
ook die vergaderingen zijn allemaal niet 
doorgegaan. Bij dringende zaken wordt er 
per telefoon met elkaar gesproken. 

MAR
De Medisch AdviesRaad (MAR) zou 
samenkomen op 24 maart maar deze 
bijeenkomst is niet doorgegaan. Eerst 
was er nog sprake van een online-
vergadering maar de leden van de 

MAR zijn veelal druk bezig met de 
Coronaperikelen in de ziekenhuizen.

Informatiebrief jongeren
Vanwege het succes van de 
informatiebrief voor het basisonderwijs 
is er ook een versie voor jongeren/
middelbare school ontwikkeld. Deze is 
eveneens te vinden op de website.

Samenwerkingverband 
Pijnorganisaties
Bij de Vereniging Samenwerkende 
Samenwerkingsverband 
Pijnpatiëntennaar1stem, waar wij 
deel van uitmaken is een positieve 
ontwikkeling geweest. De Zorgstandaard 
Chronische Pijn is opgenomen in het 
Kwaliteitsregister. Dit is erg belangrijk 
omdat er daarmee een erkenning is 

voor de chronische pijn als ziekte/
gezondheidsprobleem. Dit voorjaar 
starten we op diverse plekken in het 
land weer met de cursus Sterk met Pijn. 
De cursus van, voor en gegeven door 
mensen met chronische pijn. https://
www.pijnpatientennaar1stem.nl/cursus-
sterk-met-pijn-weer-van-start/
Leden van onze HME-MO Vereniging 
kunnen ook deelnemen aan deze cursus. 
Het zal duidelijk zijn dat deze cursus nu 
even niet gegeven zal worden. Op de 
website wordt gemeld wanneer de cursus 
weer gaat starten.

Met een hartelijke groet van het bestuur,

Mirjam Jansen op de Haar
Jan de Lange
Marion Post
Anja Posthuma
Artur Widera

   We hebben
een eerste Europese
Skype-vergadering 
gehad om te kijken 

hoe we verder kunnen 
samenwerken   
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ontplooien. In Engeland en Frankrijk zijn 
zij bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van 
sponsors en giften om activiteiten te 
kunnen organiseren. In Nederland en 
Noorwegen hebben we subsidies van 
onze overheid. De Noorse vereniging is 
pas een paar jaar oud, maar timmert flink 
aan de weg. 
De verenigingen in Engeland en Italië 
hebben net als wij wat meer ervaring, 
maar dat geeft ons allemaal de 
mogelijkheid om dingen van elkaar te 
leren en om nieuwe ideeën op te doen. 

De wil en het enthousiasme is er dus 
zeker om met alle verenigingen te gaan 
samenwerken. Het gaat met kleine 
stapjes en we weten nog niet wat het 
resultaat zal zijn, maar hopelijk kunnen 
we met alle verenigingen samen nog 
meer bekendheid geven aan HME-MO.

Ghislaine Widera

Dankzij Clementia, het bedrijf dat het MO-PED klinisch onderzoek begon, hebben we 
kennisgemaakt met de andere Europese patiëntenverenigingen uit Engeland, Frankrijk, 
Noorwegen, Italië en Spanje. Tijdens onze ontmoetingen merkten we dat we natuurlijk 
veel gemeen hebben. De zaken waar HME-MO patiënten en hun familieleden mee te 
maken krijgen zoals behandelingen, pijn, de gevolgen op school en tijdens de studie, op 
het werk etc. is herkenbaar. 

In alle landen proberen de verenigingen zich in te zetten voor hun leden en meer 
bekendheid te geven aan HME-MO, meer begrip en een betere kennis bij artsen en 
andere zorgmedewerkers. We doen het allemaal op een andere manier en we kunnen 
veel van elkaar leren. Onze informatiebrief voor het basisonderwijs vonden een aantal 
verenigingen interessant. Wij vonden de manier waarop de Italiaanse vereniging 
jongeren betrekt bij de vereniging weer erg leuk. 

Omdat we zaken van elkaar kunnen leren en ook omdat we willen kijken of we ons 
samen kunnen inzetten voor HME-MO patiënten, zijn we voorzichtig aan het kijken 
hoe we kunnen samenwerken. Daarover hebben Jan de Lange en ik eind vorig jaar een 
Skype meeting gehad met de andere verenigingen. We hebben nu eerst verder kennis 
met elkaar gemaakt. Hoe groot is in elk land de vereniging? Wat zijn de activiteiten die er 
ontplooid worden? 

Natuurlijk loop je dan ook tegen dingen aan: niet iedereen spreekt Engels, dus dat maakt 
het al wat moeilijker. Ook merk je dat sommige verenigingen niet veel activiteiten kunnen 

leuk en leerzaam

Samenwerking in Europa:
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Onderzoek en Ontwikkeling 
op het gebied op het gebied 
van HME-MOvan HME-MO

Update over de MO-Ped studie
Helaas is besloten de studie naar de 
werking van Palovarotene bij HME-MO 
definitief te stoppen.

In december 2019 werd de studie al 
tijdelijk stop gezet. De reden hiervoor 
was dat er bij de patiënten met fibreuze 
ossificatie progressiva (FOP) werd gezien 
dat er bij de 5 mg dosering Palovarotene 
(hoge dosering) een vroegtijdige stuiting 
van groeischijven kon optreden.
Risico factoren hiervoor konden niet 
ontdekt worden.

Daardoor kon niet uitgesloten worden 
dat dit risico ook bij HME-MO patiënten 
bestaat. Omdat de studie vanaf 
december 2019 stil lag was er ook een 
vertroebeling ontstaan van de resultaten 
van het onderzoek. De combinatie van 
deze 2 factoren heeft Ipsen/Clementia 
ertoe doen besluiten om de studie 
definitief te stoppen.

De COVID-19 uitbraak maakt het ook 
moeilijk om de geplande afspraken van 
de studie wereldwijd te voltooien wat nog 
extra vertroebeling van de onderzoek 
resultaten zou geven. 

Over 6 maanden vindt een eind controle 
plaats bij alle deelnemers. De resultaten 
zullen daarna beoordeeld worden om te 
kijken of P alovarotene een klinisch effect 

heeft en of er nog een vervolg studie 
mogelijk is.

Via deze weg wil ik de deelnemers 
bedanken en iedereen die interesse heeft 
getoond in deze studie.

Met vriendelijke groeten, 
Drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch 
chirurg, HME-MO Expertisecentrum, 
OLVG Amsterdam

OLVG Amsterdam, HME-MO 
Expertisecentrum
Er loopt een groot aantal onderzoekslijnen 
waarover eerder al gesproken is.

Op dit moment zou ik de volgende willen 
noemen:

•  HME-MO en de alledaagse problemen
Dit betreft een promotieonderzoek van 
Ihsan Amajjar, arts-onderzoeker in het 
OLVG. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met prof. Dr. Rob Smeets, 

hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 
UMC Maastricht en lid van onze Medisch 
Advies Raad. Er wordt in dit onderzoek 
o.a. gekeken naar pijnbeleving, 
beperkingen en vermoeidheid. 
Inmiddels is de inclusie voor de groep 
volwassen patiënten gesloten, in totaal 
hebben 330 volwassen patiënten 
hieraan meegedaan, een prachtig 
aantal. De resultaten zullen worden 
beschreven in een tweetal artikelen. 
Deze resultaten zullen uiteraard 
ook worden besproken op een van 
de volgende landelijke HME-MO 
dagen en in de Newsflash. Een ander 
onderdeel van het onderzoek is gericht 
op kinderen in de leeftijd van 4-18 
jaar. Ook daarbij gaat het om meer 
inzicht te verkrijgen in de alledaagse 
problemen, maar dan op kinderleeftijd. 
Ook bij dit onderzoek worden een aantal 
vragenlijsten gebruikt. Voor deze studie 
hebben wij nog een aantal patiënten 
(dus kinderen) nodig om de vragenlijsten 
in te vullen. Dit om voldoende 
patiënten in de studie te hebben zodat 
betrouwbare en representatieve 
resultaten kunnen worden verkregen.

Mocht U nog niet zijn benaderd 
hiervoor en mee willen doen, of indien 
U vragen heeft, dan kunt U contact 
opnemen met Ihsan Amajjar (via 
020-5992415) of dr. John Ham (via 
020-5993663 poli Orthopedie, Esther 
Hopstaken of via het secretariaat 
Orthopedie 020-5993646).

• Onderzoek naar de eerste 
resultaten van de total-body MRI als 
screeningsonderzoek bij volwassen 
patiënten met HME-MO.
Dit onderzoek is samen met dr. Henk-
Jan van der Woude van de afdeling 
Radiologie in het OLVG en lid van onze 

In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de onder-
zoeks activiteiten 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.

   Via deze weg
wil ik de deelnemers 

bedanken en iedereen die 
interesse heeft getoond

in deze studie  
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Medisch Advies Raad uitgevoerd. 
In deze studie zijn de resultaten 
van de eerste 199 patiënten in 
kaart gebracht. Daarbij is vooral ook 
gekeken naar de aanwezigheid van 
mogelijke kwaadaardige ontaarding 
van osteochondromen naar 
chondrosarcomen, alsmede naar andere 
mogelijke afwijkingen. Het artikel hierover 
is vrijwel klaar en zal op korte termijn 
worden ingestuurd voor publicatie. 
Ook de resultaten hiervan zullen worden 
besproken in de Newsflash. 
Aanvullend onderzoek naar de 
toepasbaarheid en de resultaten van de 
total-body MRI wordt nu opgezet.

•  De onderzoekslijnen van respectievelijk 
drs. Chantal Welsink (osteochondromen 
ter plaatse van het kuitbeenkopje en 
o.a. de behandeling daarvan) en drs. 
Mark Flipsen (onderarmdeformiteiten 
bij HME-MO) zijn in volle gang. Beide 
onderzoekslijnen moeten resulteren 

in een proefschrift. Dit gebeurt in 
samenwerking met prof. Dr. Sjoerd 
Bulstra van het UMCG, die promotor zal 
zijn en dr. Konrad Mader uit Hamburg.

• Het onderzoek naar de relatie tussen 
genotype (vorm van mutatie) en 
fenotype (de uiterlijke verschijnselen 
zoals deformiteiten) is in volle gang. 
Dit gebeurt ook weer in samenwerking 
met verschillende onderzoekers, 
waaronder prof. Dr. Wim Wuyts uit 
Antwerpen. Hierbij wordt o.a. onderzocht 
of een bepaald genotype (bijv een EXT 
1 genafwijking) een ernstiger fenotype 
(meer verschijnselen) geeft dan een 
ander genotype (dus in dit geval een 
EXT 2 genafwijking of geen gevonden 
genafwijking). Daarnaast wordt ook 
onderzocht of er verschil bestaat tussen 
de verschillende genotypes en fenotypes 
voor wat betreft de resultaten uit het 
onderzoek van Ihsan Amajjar en wordt er 
onderzoek gedaan naar familiebanden.  

Ontwikkelingen:
Op 28 februari jl. zijn de eerste patiënten in 
de Medische Kliniek Velsen in Velsen-Noord 
geopereerd (in plaats van in Alkmaar, waar 
dit voorheen gebeurde). Daarbij ging het om 
het verwijderen van het kuitbeenkopje met 
(vaak grote) pijnlijke osteochondromen. 
Deze operaties worden in samenwerking 
met dr. Robert Kanhai, plastisch chirurg, 
verricht. De eerste operatiedag is naar 
tevredenheid verlopen. In verband met de 

maatregelen tegen de verspreiding van 
het Coronavirus (COVID-19) is de kliniek nu 
tijdelijk gesloten. Wij hopen dat, wanneer 
dit epidemiologisch verantwoord is, 
er weer op korte termijn operatiedagen 
beschikbaar komen voor die patiënten die 
nu nog op de wachtlijst staan. Wij streven 
er ook naar hiervoor een vast aantal 
dagen per jaar in te plannen, waarbij het 
aantal patiënten op de wachtlijst bepalend 
is; naar verwachting zal dit in deze kliniek 
goed mogelijk zijn.

Een andere ontwikkeling die gaande is in 
het OLVG is het opstellen van richtlijnen 
voor de behandeling van patiënten met 
HME-MO. Dit wordt in samenwerking 
met o.a. het bestuur van de HME-MO 
vereniging Nederland uitgevoerd.

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

Helaas hebben wij geen informatie over de 
stand van zaken bij de andere centra die 
onderzoek verrichten op het gebied van HME-
MO. Vanwege de hectiek met het Coronavirus 
is het in de ziekenhuizen erg druk rondom de 
zorg hiervoor. Dat betekent dat verschillende 
medewerkers belast worden met andere taken 
dan ze normaal verrichten. Dat wil niet zeggen 
dat er helemaal geen onderzoek gedaan wordt 
in Nederland maar een update hiervan hopen 
we in de volgende Newsflash weer te kunnen 
publiceren.

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.nl. Ook kunt u 
met een vraag terecht bij Jan de Lange jandelange@hme-mo.nl 

   Aanvullend 
onderzoek naar de 

toepasbaarheid en de 
resultaten van de

total-body MRI wordt
nu opgezet   
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Kidsfl ash
Geef de pen door Geef de pen door 
aan:aan:

Hoe oud ben je en waar woon je?
Ik ben 11 jaar oud en woon in de wijk 
Leidschenveen in Den Haag.

Heb je zelf HME-MO of heb 
je andere familieleden of 
vrienden die deze aandoening 
hebben?
Ik heb zelf HME-MO. Uit mijn bloedtest 
van jaren geleden bleek dat ik de 
aandoening niet van mijn ouders 
geërfd heb. Bij mij was het een 
spontane mutatie.

Weten je vrienden dat je
HME-MO hebt en hoe heb je 
dat uitgelegd? 
Ja die weten het maar zij snappen 
het niet echt. Ze merken het alleen 
wanneer ik pijn heb omdat ik daarvan 
moet huilen.

Wat vind je er zelf van dat je 
HME-MO hebt?
Ik vind het heel stom omdat het veel 
pijn doet maar ik kan het wel gewoon 
volhouden. Maar soms doet het veel 
pijn maar dan zeg ik het altijd aan mijn 
ouders en zet mijn hand onder water.

Heb je nog goede tips voor 
andere jongeren die ook
HME-MO hebben? 
Als je pijn hebt altijd tegen je ouders 
zeggen en huilen mag best of laat je 

Lourdes Isabel
Castanon de Leon

met iets leuks afleiden. 
Naar welke school ga je en wat 
wil je later worden? 
Ik zit op de Samenwerkingsschool 
Balans. En wat ik later wil worden? 
Dat weet ik nog niet zeker. Toen ik 5 
was wilde ik graag brandweervrouw 
worden, maar juf op de basisschool 
vind ik ook wel leuk.

Wat is je leukste vak op school 
en welke het vervelendst?
Mijn leukste vakken op school vind 
ik handvaardigheid, spelling, lezen, 
geschiedenis en gym.
Ik heb niet perse een vervelend vak 
maar rekenen vind ik wel lastiger.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ja altijd! Ik vind het dan ook heel leuk. 

Heb je hobby’s of doe je aan 
sport? En wat zou je willen 
maar kun je niet door HME-MO? 
Ik doe aan ballet (de selectieklas), en 
rolschaatsen en skaten vind ik heel 
leuk. Ik zou graag willen basketballen 
maar ik heb het aan mijn linkerhand en 
basketballen is een sport met handen. 
Maar ik ga wel eens met mijn ouders 
naar buiten om met de bal te spelen 
bijvoorbeeld overgooien.

Wat zijn je favoriete
tv-programma’s? 

Ik kijk vaak naar Nickelodeon: Henry 
danger, De Thundermans en Huize 
Herrie en dan heb je ook nog Disney 
Channel en Cartoon. Maar het leukst 
vind ik programma’s met magie.

Welke zanger/zangeres of band 
of muziek hoor je het liefst? 
Ik vind Little Mix heel leuk maar de 
liedjes van Soy Luna, daar luister ik het 
allerliefst naar.

Heb je (huis)dieren? 
Nee… Ik zou het wel graag willen!

Wat eet je het liefst en wat 
vind je absoluut niet lekker? 
Ik heb wel heel veel dingen die ik 
lekker vind maar op mijn top 1 staan 
Yaniqueque en tortilla de patata.

Aan wie geef je de pen door?
Dat is lastig want ik vind alle kinderen 
aardig. Waarom? Omdat ze allemaal 
kanjers zijn! Maar ik geef de pen 
door aan Ella ter Voorde. Haar ben ik 
tegengekomen op de HME-MO dag.
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Naar buiten! 
Maar dan anders.....Maar dan anders.....

De stukjes voor deze Kidsflash zijn gemaakt in een tijd dat we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven. 
De scholen en de sportclubs zijn dicht. Gelukkig kun je (meestal) nog wel buiten spelen. Bij de vogelbescherming 
hebben ze bedacht hoe je toch nog in de natuur kunt zijn zonder er naartoe te moeten. Ze hebben op een aantal 
plaatsen camera’s bij of in vogelnesten geplaatst. Zo kun je meegluren bij wat er allemaal in het nest gebeurt. 
Zijn er jonge vogels, wat krijgen ze te eten, wanneer gaan ze vliegen enz. Via de volgende link kun je meekijken 
(wel een boel typewerk, maar ach je hebt toch niks anders te doen ):
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente?fbclid=IwAR074GvbU00JJG1jTm3sbo32Tj7NeZrQ20C4vRiHh4IFKyEBbgNUVx3Gyus

Het is trouwens leuk verder rond 
te neuzen op ‘Beleef de lente’, je 
vindt er allerlei grappige dingen. En 
mocht je je vervelen, dan is er ook 
nog de onlinecursus ‘Tuinvogels in 
Nederland’. Daar leer je in 10 lessen 
de tuinvogels van Nederland en hun 
geluiden herkennen.

En nu we toch rondsnuffelen 
op internet, wat dacht je van 
deze link: https://beeldverhalen.
staatsbosbeheer.nl/vogelconcerten.
Hier kun je horen en zien welke vogels 
dat nou zijn die je ’s morgens wakker 
zingen.

Behalve vogels zijn er nog andere 
fladderaars. Heb je de eerste vlinders 
al gezien? Bij mooi weer kun je ze 
langs zien komen. De Vlinderstichting 
heeft een website waar je alles over 
vlinders kunt vinden. Kijk maar eens 
op: https://www.vlinderstichting.nl/
vlinders/alles-over-vlinders
Op deze site kun je ook zien wat je 
kunt doen in je tuin of op je balkon om 
te zorgen dat vlinders het fijn vinden 
om daar te komen.

Ben je meer van de wat andere dieren: 
veel dierentuinen zetten in deze tijden 
allerlei leuke filmpjes op bv. Youtube. 

Zoals die van videoranger Noëlle 
van Burgers Zoo in Arnhem (te 
vinden op: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLohazpGr3JvtJP
r5cDFI6xSAh_RMkuTrf) of die van 
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam 
(https://www.diergaardeblijdorp.nl/
ondertusseninblijdorp).
In GaiaZOO in Kerkrade kun je via een 
webcam toch de dieren bezoeken: 
https://www.gaiazoo.nl/live/#.
En Wildlands Adventure Zoo Emmen 
heeft nu elke dag een backstage 
journaal (https://www.wildlands.nl/
nieuws ). Daarin wordt verteld wat er 
nu allemaal gebeurt in dierentuin.
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Oproep!
Zoals je waarschijnlijk al gezien hebt heeft de HME-MO Vereniging een prachtige nieuwe website. 
Maar, en dat heb je dan misschien ook wel gezien, er mist nog iets. Namelijk leuke informatie voor kinderen.

En daarom zoeken we jou!
We zouden het heel leuk vinden om van jullie allerlei dingen te krijgen die jullie wel eens gemaakt hebben over HME-
MO. En dat mag van alles zijn. Een presentatie, een filmpje, een werkstuk, een tekening, een liedje, een rap 
enz. enz. We willen al die dingen graag bij elkaar een mooie plek geven op de website zodat andere kinderen er 
informatie en ideeën kunnen vinden wanneer ze bijvoorbeeld zelf iets willen vertellen over HME-MO op school.
Je kunt je bijdrage sturen naar info@hme-mo.nl.

Wij zijn reuze benieuwd welke mooie, grappige, leuke dingen jullie allemaal gedaan en bedacht hebben!

Hé, jij daar!Hé, jij daar!
Ja, jij! We hebben je even nodig.



(oplossing: De letter A)
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Puzzle 
Even je hersens laten kraken voor deze kleurrijke puzzel!

Vul de kleuren die je ziet in het Engels in en er ontstaat een kleurrijk woord. 
Het woord in het blauwe vakje is alvast voorgedaan.

Raadsel
Het zit wel in een jaar,
maar nooit in een eeuw.
Altijd in een maand, maar niet in een week.
Wel in een dag, maar niet in een uur.
Wat is dat?
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Het jaarverslag 2019 van onze vereniging 
is, net als ons activiteitenplan 2020, 
maar liefst acht pagina’s lang. Dat laat 
zien dat we een actieve vereniging zijn 
waarbinnen van alles gebeurt. Hieronder 
een samenvatting.

Contact 
Er waren in 2019 veel mogelijkheden voor 
mensen met HME-MO om met elkaar in 
contact te komen. De landelijke dag op 15 
juni was er daar één van. Een dag waarop 

zo’n 120 mensen van die mogelijkheid 
gebruik gemaakt hebben. Naast contact 
met elkaar was er ook de mogelijkheid 
de kennis rondom HME-MO te vergroten 
door het luisteren naar de lezingen die 
gegeven werden. Er waren verhalen over 
genetica en HME-MO, over pijnproblemen 
bij HME-MO en over het lopende MO-ped 
onderzoek. De jongere bezoekers van de 
dag hadden een wat actiever programma: 
zwemmen, creaclub, Expeditie Robinson 
en lasergamen. Alle deelnemers vonden 

het een leuke en waardevolle dag. Graag 
hadden we u dit jaar weer zo’n mooie 
dag aangeboden, maar helaas gaat dat 
vanwege het coronavirus niet lukken. 
Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Alle 
leuke ideeën blijven gewoon liggen tot 
volgend jaar juni. Dan bent u wel gewoon 
weer welkom in Utrecht.

Andere contactmogelijkheden waren de 
kinderdag en de jongerendag. 
De kinderdag vond (als vanouds kunnen 

Wat gebeurt er veel ...



WeetjeWeetje
Wandelen met wielen
Op het moment van schrijven wordt 
iedereen nog geacht zoveel mogelijk 
binnen te blijven. Maar wanneer we er 
over een tijdje weer op uit mogen, dan is 
voor wie wat minder goed ter been is de 
Utrechtse Heuvelrug wellicht een goede 
bestemming. Daar zijn diverse routes die 
prima te doen zijn voor rolstoelgebruikers, 
rollators, wandelwagens en buggy’s. 

Ontdek de prachtige natuur van 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 
laat je verwonderen door de kastelen en 
buitenplaatsen of geniet van de stilte en 
kom even helemaal tot rust.

Nog wel een opmerking: door 
weersomstandigheden of werkzaamheden 
kunnen routes tijdelijk minder toegankelijk 
zijn. Kijk daarom voor vertrek altijd even op 

de website van het wandel- /natuurgebied 
waar je wilt gaan wandelen. 
De routes zijn te vinden via de volgende 
link:
https://www.opdeheuvelrug.nl/
toegankelijkheid/toegankelijke-routes
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we inmiddels zeggen) plaats in Toverland. 
Daar hebben 122 kinderen en hun ouders 
zich een dag uitstekend vermaakt met 
elkaar en met alle attracties die daar te 
vinden zijn. Zoals de zaken er nu voor 
staan, hopen we dat we op 3 oktober 
2020 daar weer heel veel kinderen en hun 
ouders zullen ontmoeten.

De jongeren hebben afgelopen jaar gezeild 
op het Markermeer. En dankzij de stevige 
wind is er ook echt gezeild. Een bezoekje 
aan Volendam mocht niet ontbreken. De 
dag werd afgesloten met een gezellige 
barbecue. Voor dit jaar staat er voor de 
jongeren iets anders op de planning. 
Daarover is elders in deze Newsflash meer 
te lezen. We hopen dat de activiteiten 
voor de kinderen en de jongeren dit jaar 
wel door kunnen gaan, maar zijn natuurlijk 
afhankelijk van alle maatregelen rondom 
het coronavirus.

Nog een contactmogelijkheid was het 
HME-café. In het najaar waren er twee 
georganiseerd, één in Breukelen en één 
in Oldeberkoop. Omdat we besloten 
hebben de HME-cafés voortaan aan te 
laten sluiten bij de Zeldzame Ziektendag 
zijn er begin maart wederom twee cafés 
geweest. Zowel in Breukelen als in Nuenen 
was er de mogelijkheid om in een gezellige 
en ontspannen sfeer met elkaar te praten 
over wat het hebben van HME-MO voor 

jezelf en de mensen om je heen betekent.

Als laatste contactmogelijkheid moet 
natuurlijk het internet genoemd worden. 
We zitten op Twitter, maar ook via 
Facebook laten we van ons horen. 
In de besloten Facebook groep voor 
volwassenen worden veel berichten 
geplaatst en wordt er over veel dingen 
gediscussieerd. Bij de jongeren en kinderen 
is dat wat minder. Die gebruiken meer 
andere sociale media. Er zijn diverse 
Whatsapp groepen. We hopen dat ook in 
2020 mensen elkaar op deze manieren 
blijven vinden. 

Nieuw uiterlijk
Nadat eerst de Newsflash van een nieuw 
uiterlijk was voorzien (vanaf nummer 41), 
is ook de website aangepakt. Het resultaat 
is een website met een frisse uitstraling, 
mooie foto’s en uiteraard nog steeds alle 
informatie die u van ons gewend was. 
Het enige wat tot nu toch nog ontbreekt, 
is een deel met informatie specifiek voor 
kinderen. Daar wordt aan gewerkt.
Verder zijn we bezig met een andere 
vormgeving van onze informatiebrieven. 
Deze willen we ook graag aanpassen aan 
de stijl die we nu gebruiken.

Medicijnontwikkeling bij HME-MO
Na een gedegen voorbereiding werd 
in 2019 in het OLVG gestart met een 

fase 2 onderzoek naar de werking van 
Palovarotene. De firma Clementia/Ipsen 
had ontdekt dat dit middel in muismodellen 
ervoor zorgde dat er minder of geen 
osteochondromen gevormd werden. 
Daarop is een wereldwijd onderzoek 

opgezet. Zowel met onze vereniging als 
met het OLVG is er veel overleg geweest 
over het onderzoek. Helaas kwam eind 
december het bericht dat het onderzoek 
werd opgeschort vanwege een bevinding 
bij patiënten met een andere aandoening 
die hetzelfde medicijn gebruikten. En 
zoals u in dit blad hebt kunnen lezen heeft 
Ipsen inmiddels besloten het onderzoek te 
stoppen.

   De jongeren hebben 
afgelopen jaar gezeild op 

het Markermeer. En dankzij 
de stevige wind is er ook 

echt gezeild.  
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Zuid
Dinsdagavond 3 maart was er weer een 
HME-café in de regio zuid. Zoals elk jaar 
waren we welkom in café René te Nuenen. 
Gelukkig dit jaar voldoende aanmeldingen 
zodat het door kon gaan. Leuk dat er 
ook 2 nieuwe deelnemers waren! Na 
een kennismakingsrondje gaf iedereen 
onder het genot van een drankje zijn 
eigen link met HME-MO aan. Naast een 
informatief stukje waarin Jan vertelde wat 
de vereniging voor mensen met HME-
MO en hun naasten betekent, werden er 
ook diverse ervaringen gedeeld. Het was 
een zinvol en gezellig samenzijn, op naar 
een volgende activiteit van de HME-MO 
vereniging!

Bjorge Laurenssen

Midden
Op dinsdagavond 3 maart vond er ook 
in regio midden een HME-café plaats. 
Net als vorige keer in het Van der Valk 
hotel in Breukelen. Een fijne plek aan de 
snelweg en goed bereikbaar met het OV. 
De opkomst was met 7 deelnemers groot. 
De gesprekken waren net als vorige keer 
intens. Het blijkt dat iedereen in zijn leven 
moet leren om te gaan met HME-MO en 
dat dit soms, een periode, erg moeilijk is.
Gelukkig waren er ook positieve verhalen 
van mensen die hun draai hebben 
gevonden en nu ook anderen verder willen 
en kunnen helpen. Zo heeft een groep 
jongeren onderling een Whatsapp groep 
opgericht wat kan helpen om ervaringen 
uit te wisselen en je minder alleen te 
voelen. Als je deel van deze groep wilt 
uitmaken kan je een mailtje sturen aan 
info@hme-mo.nl dan brengen zij je in 
contact. 

Joris van Lierop

Goede contactenGoede contacten
in de HME-cafésin de HME-cafés



WeetjeWeetje
Lidmaatschapskosten 
declareren
Bij sommige verzekeraars is het mogelijk 
om de lidmaatschapskosten van een 

patiëntenvereniging te declareren. Indien 
u hiervoor een bewijs van lidmaatschap 
nodig heeft kunt u deze aanvragen via 
info@hme-mo.nl. Soms helpt het ook nog 

wanneer de verzekering weet dat we als 
vereniging lid zijn van de koepelorganisatie 
Ieder(in). Ook daarvan is een bewijs te 
verkrijgen.
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Het verhaal van Marco is wellicht 
herkenbaar voor vele HME-MO patiënten, 
daarom willen we dit graag delen in deze 
Newsflash.

Marco had een leuke baan als 
accountmanager, een druk sociaal leven 
en een gelukkig huwelijk. HME-MO 
speelde een rol in zijn leven, maar was 
niet bepalend. Totdat, rond zijn 50ste 
verjaardag, een operatie leidt tot een 
ernstige pijnklacht. Een klacht die moeilijk 
is te diagnosticeren en zo heftig is dat 
werken en een sociaal leven niet langer 
mogelijk zijn. Marco komt thuis te zitten.

Wat volgt is een zoektocht naar een 
oplossing. Vele medische onderzoeken 
leiden niet tot een duidelijke oorzaak van 
de pijn. Waarschijnlijk is er sprake van een 
beschadigde zenuw. Deze hevige pijn leidt 
er echter ook toe dat op andere plaatsen 
in het lichaam pijnklachten ontstaan. 

Vastbesloten om een oplossing te vinden 
en weer gewoon mee te kunnen doen in 
het leven bezoekt Marco zowel medisch 
specialisten, revalidatieartsen als 
verschillende pijnpoli’s. Hij zoekt ook hulp 
bij een pijncoach en een psycholoog en hij 
zoekt op internet naar oorzaken en vooral 
oplossingen.

Een medische behandelingen als een 
PRF-behandeling waarbij het pijnpunt 
door middel van stroom opnieuw wordt 
gereset, biedt verlichting. Ook lijkt 
een innovatieve behandeling waarbij 
lichaamseigen vet wordt ingespoten 
rondom de pijnplek een verbetering te 
geven. Deze laatstgenoemde behandeling 
heeft recent plaatsgevonden, waardoor 
er nog geen uitspraak over het succes 
gedaan kan worden. 

De gesprekken met de pijn coach, de 
revalidatiearts en de zoektocht zelf 
leveren waardevolle inzichten op. 
Begrijpen hoe pijn in een lichaam werkt, is 
belangrijk om er beter mee om te kunnen 
gaan. Over de invloed van het brein op 
pijn is veel geschreven en is ook online 
veel te vinden. Marco heeft zelf ervaren 
dat wanneer het brein beseft dat er geen 
acuut gevaar voor beschadiging is, de 
pijn vermindert. Voor Marco is het de 
combinatie van medische behandelingen 

en het trainen van het eigen brein wat 
een oplossing heeft gebracht. Na een 
actieve zoektocht is bij Marco de pijn 
aanzienlijk verminderd en heeft hij een 
manier gevonden om het fenomeen pijn 
een kleinere plaats te geven in zijn leven. 

Tips van Marco:
•  De dagelijkse You Tube video’s van 

Laury Mozer, Painfreeyou.com
•  Artikelen van Dan Buglio, 

painfreeyou.com (zie ook zijn You 
Tube kanaal)

•  Dr. Rohaf in de DC Klinieken is 
gespecialiseerd in de 
PRF-behandeling

•  Dr. Moerman in de pijnpoli van het 
OLVG voert de behandeling met 
lichaamseigen vet uit, ook wel de 
Neuronen behandeling genoemd. 

Noot van de redactie: Het boek ‘Begrijp de 
Pijn’ van Butler & Moseley geeft inzicht 
in hoe pijn werkt. Voor kinderen is het 
boek ‘Mijn Beschermende Brein’ van Kitty 
Rumping & Ramona van Bakkum heel 
toegankelijk. 

Mirjam Jansen op de Haar.

Zoektocht naar een oplossing, Zoektocht naar een oplossing, 
een persoonlijk verhaaleen persoonlijk verhaal

Een interview met  Marco Kraan
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Op een grijze en natte januaridag toog 
ik naar Ede voor een interview met mijn 
oom. Hij is inmiddels ruim in de tachtig en 
ik wou graag met hem praten omdat ik 
benieuwd was hoe het nou in zijn jeugd 
was om HME-MO te hebben.

HM wat??
Als eerste staan we even stil bij de naam 
van de aandoening. Dat het HME-MO 
heet weet hij eigenlijk pas sinds zijn 
kleinkinderen er regelmatig voor naar 
het ziekenhuis moeten. Vroeger had het 
geen naam. Althans niet binnen het gezin 
waar hij opgroeide. Dat gezin bestond uit 
moeder, vader en zes kinderen. Hij had 
drie broers en twee zussen. Twee van zijn 
broers en een zus (mijn moeder) hadden 
de aandoening ook. Ze hebben het geërfd 
van hun moeder. En we vermoedden dat 
die het weer van haar moeder geërfd 
heeft omdat er van haar een foto in de 
familie is waarop ze in een rolstoel zit. 
Een lange familiegeschiedenis dus.

Het dagelijks leven
In het leven van alle dag speelde het 
volgens mijn oom eigenlijk geen rol. Het 
werd niet benoemd en er werd ook niet 
over gesproken. Het was gewoon zo. Je 
had zo her en der wat knobbels of wat 
kromgegroeide botten. En soms deed het 
zeer. Dat was dan maar zo. Iedereen had 
wel wat. Hijzelf had er ook niet heel veel 
last van. Net als zijn zus. Alhoewel hij, 
nu hij erover nadenkt, beseft dat hij wel 
eens wat last heeft van zijn bekken en dat 

er ook op zijn benen sommige plekken wel 
heel gevoelig zijn. En zoals veel HME-ers 
heeft hij ook X-benen. Maar hij heeft zich 
nooit gehandicapt gevoeld in het gebruik 
van zijn ledematen. Je accepteert dat je niet 
alles kunt wat je wilt doen. Hij herinnert 
zich ook dat hij niet de snelste was en vaak 
met gym als laatste gekozen werd. Dat 
herken ik wel en daar zullen meer HME-ers 
ervaring mee hebben. Zijn broers hadden 
er meer last van. Maar zij zijn geen van 
beiden ooit geopereerd of überhaupt onder 
behandeling geweest. Ook hijzelf en zijn zus 
zijn er nooit voor behandeld. 

Keuzes
In zijn tijd gold de dienstplicht nog. Zijn 
oudere broers zijn beide afgekeurd voor 
militaire dienst vanwege HME-MO. 
Verbazingwekkend genoeg werd hij wel 
goedgekeurd en heeft hij gewoon dienst 
gedaan. Het heeft voor hem geen rol 
gespeeld bij de keuze voor een beroep. 
Na zijn HBS-B diploma heeft hij een 
opleiding gedaan tot materiaaldeskundige 
bij destijds de Hogeschool Eindhoven. 
Hij heeft diverse banen gehad als 
materiaalkundige, o.a. bij TNO en op 
een verflaboratorium. Banen waarbij hij 
veel moest staan, maar dat lukte wel. 
Hij heeft altijd met veel plezier gewerkt. 
We praten over de mogelijkheden die 
er tegenwoordig zijn wanneer mensen 
besluiten dat ze graag kinderen willen. Je 
nu de mogelijkheid om via IVF zwanger 
te worden en dat van tevoren te laten 
testen of embryo’s al dan niet HME-MO 
hebben. Om zo te zorgen dat je kinderen 
in ieder geval niet jouw HME-MO 
overerven. Maar vroeger was de keuze 
veel simpeler: je wou graag kinderen of 
niet. En wanneer HME-MO dan geen rol 
speelt in het leven is dat geen argument 
om geen kinderen te willen. Bovendien 
realiseerden ze zich niet dat het erfelijk 

was, want dat had ook nog nooit iemand 
hen verteld. Naar mijn ervaring ging 
dat zo in onze familie: je was dankbaar 
wanneer je kinderen kreeg en als ze dan 
toevallig ook HME-MO bleken te hebben, 
nou ja. Iedereen heeft wel wat…. 

Verschil
Al pratend valt ons het verschil op tussen 
hoe het er vroeger in onze familie aan toe 
ging en nu. Vroeger was het niet belangrijk. 
Het was er gewoon en je leefde ermee 
(met of zonder beperkingen) en dat was 
het dan. Het had zelfs geen naam, was 
geen ziekte. Tegenwoordig (en zeker de 
laatste 20 jaar) is er veel meer aandacht 
voor de aandoening. Dat maakt ook dat 
er in de familie veel meer over gesproken 
wordt. En dat er meer ruimte komt 
om te praten over wat dat nou met je 
doet, HME-MO hebben. Verder is er van 
alles over te vinden op internet, er is een 
patiëntenvereniging en een expertise-
centrum voor de behandeling. Er is veel 
lotgenotencontact mogelijk. En je komt 
regelmatig familie tegen op de poli of in 
het ziekenhuis. Dat laatste is natuurlijk 
heel gezellig. Maar het lijkt ook wel alsof 
de ernst van de aandoening toeneemt in 
de volgende generaties. Was er bij hem en 
zijn broers en zus sprake van nauwelijks tot 
matig last en werd er niet behandeld, in de 
generatie van zijn kinderen waren er meer 
klachten en ook operaties te zien. Terwijl zijn 
kleinkinderen nog meer aangedaan lijken te 
zijn en zeker vaker geopereerd worden. Je 
vraagt je af of dat in meer families zo is. Wie 
weet is het nog een interessant onderwerp 
voor onderzoek. Als hij moet samenvatten 
wat de invloed van HME-MO op zijn leven 
is, komt hij uiteindelijk tot de conclusie dat 
die invloed niet heel groot geweest is en 
zeker niet negatief.

Anja Posthuma

Vroeger was het andersVroeger was het anders
Een interview met  Herman Posth uma
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Goed Leven met HME-MOGoed Leven met HME-MO
Een interview met  Willemijn vd Boom

Dat je met HME-MO een gelukkig en 
goed leven kan leiden is vast voor velen 
herkenbaar. Toch wordt dit misschien in 
de Newsflash niet voldoende belicht. 
Daarom dit persoonlijke verhaal van 
Willemijn van den Boom. 

Wàt heeft ze?
Met vier maanden oud wordt Willemijn 
gediagnostiseerd met HME-MO, als 
eerste in de familie. Een niet te plaatsen 
bultje was voor haar moeder de reden 
om een zoektocht naar de oorzaak in te 
stellen. Via het ziekenhuis in Helmond, 
het Radboud Ziekenhuis en een arts in 
Amerika wordt HME-MO vastgesteld. 

Feestje in het ziekenhuis
Gedurende haar kindertijd en haar jeugd 
volgen er talrijke operaties (in totaal ruim 
25) waaronder het recht zetten van een 
onderbeen en het corrigeren van een pols. 
Willemijn kijkt goed terug op deze tijd. 
Operaties waren een effectieve manier 
om van pijn af te komen en brachten 
altijd voordeeltjes met zich mee. Zo 
is het gemakkelijk om spiekbriefjes te 
verstoppen in een rolstoel… De ouders 
van Willemijn waren onbekend met de 
aandoening maar deden er alles aan 
om Willemijn te helpen. In de auto van 
vader werden groepen vriendinnen naar 
het ziekenhuis vervoerd om bij Willemijn 
op bezoek te komen, moeder week in 
het ziekenhuis niet van haar zijde en 
de kinderafdeling was een grote vrolijke 
boel. Het scheelde vast dat Dr. Ham ook 

carnavalsbloed door zijn aderen had lopen. 
In het ziekenhuis is de interesse in de 
hulpverlening bij Willemijn ontstaan, de 
sector waar ze nu werkzaam is. 

School
Tijdens de schoolperiode is het ook wel 
een keer moeilijk geweest, bijvoorbeeld 
om aan een nieuw vriendje te vertellen 
wat er aan de hand was. Dit bleek echter 
nooit een probleem. 

Als jongste in het gezin kwamen broer en 
zus graag voor haar op maar ze werd niet 
als een uitzondering behandeld. 
De kinderen werden geleerd dat iedereen 
wel wat heeft, de één een bril, een 
ander schevere botjes. Vol liefde werd er 
door de ouders gezocht naar mogelijke 
oplossingen: kussentjes, warme doekjes, 
massage maar ook fysio of andere 
behandelingen. Tijdens de HBO studie en 
daarna het werkzame leven is HME-
MO wel aanwezig geweest maar door 
Willemijn niet gezien als een beperkende 
factor. Zelfs niet bij het opstarten van een 
eigen bedrijf. 

Positieve instelling doorgeven
Deze warme, liefdevolle en positieve 
jeugd geeft Willemijn nu door aan haar 
drie kinderen. De oudste, dochter Wies 
heeft ook HME-MO. Ook haar kinderen 
leren dat iedereen het moet doen 
waarmee hij of zij geboren is. Willemijn 

heeft haar kinderen duidelijk uitgelegd 
wat de aandoening is en maakt er verder 
geen probleem van. Deze positieve 
instelling is duidelijk overgegaan op 
dochter Wies die meteen een voordeel 
weet te noemen: “niet mee hoeven te 
doen met gym als je er geen zin in hebt”. 
Doordat Willemijn bekend is met de 
aandoening houdt ze bij haar dochter 
goed de ontwikkeling van haar botten 
in de gaten zodat er tijdig kan worden 
gecorrigeerd. Uit eigen ervaring weet ze 
dat dit latere problemen kan voorkomen. 
Het is voor dochter fijn dat ze met haar 
moeder kan praten over HME-MO en dat 
zij haar begrijpt en zich kan inleven. 
Nu is het Willemijn die ervoor zorgt dat 
een ziekenhuisbezoek een feestje is, dat 
de familie zorgt voor kaarten en aandacht 
en dat er voor de geopereerde extra 
lekker wordt gekookt. Willemijn leert haar 
dochter om open te zijn naar vrienden. 
“Vertel maar gewoon wat er aan de hand 
is dan weten mensen het en is het klaar”. 
In tegenstelling tot de jeugd van Willemijn 
lijkt het wel of de maatschappij wat 
minder tolerant en sociaal is geworden. 
Dat maakt het voor Wies soms wel wat 
moeilijker, al heeft ook zij haar draai 
inmiddels prima gevonden. 

Leven vieren
HME-MO is in het leven van beiden 
aanwezig maar ze laten zich er zo min 
mogelijk door beperken. Het leven moet 
gevierd worden: “doe wat je wilt en wat 
je kunt, ook als dit de volgende dag wat 
meer lichamelijke klachten geeft.”
Doordat HME-MO het leven soms wat 
moeilijker maakt lijkt het mensen met 
HME-MO ook sterker, weerbaarder en 
socialer te maken. En dat is dan toch weer 
een voordeel.

Mirjam Jansen op de Haar

   Het leven moet 
gevierd worden!  
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Ben jij een jongere tussen de 12 en 26 jaar met HME-MO? Wil jij graag andere jongeren met HME-MO ontmoeten? 
En vind je het leuk om naast een gezellig samenzijn ook gezamenlijk te sparren over wat de vereniging voor jou kan 
betekenen? Dan zijn wij op zoek naar jou en willen we je heel graag beter leren kennen!

Waarom?
Als vereniging zijn wij benieuwd naar wie 
jij bent en hoe de vereniging voor jou het 
beste werkt! Wij zijn benieuwd naar wat 
jij (gerelateerd aan HME-MO) meemaakt 
gedurende de verschillende levensfasen 
en –gebeurtenissen, welke onderwerpen 
en levensvragen jou bezighouden. 
Waar en bij wie jij informatie, hulp en 
ondersteuning zoekt of ervaringsverhalen 
vraagt of deelt. Wat jouw behoeften zijn 
ten aanzien van en ervaringen met de 
HME-MO vereniging. En misschien heb 
je zelf ook nog andere goede ideeën of 
vragen, wij horen het graag!

Op welke manier?
• Twee aparte groepsgesprekken met 

jongeren in de leeftijd 12-16 en 17 tot 
en met 26 jaar; 

met Filinta als gespreksleider (weten 
jullie nog? De jongeman met HME-MO 
uit het t.v. programma Hunted); 

• een lekkere, gezamenlijke lunch (om 
elkaar op een informele manier beter 
leren kennen)

Waar?
De exacte locatie moet nog worden 
bepaald, maar het zal rondom Utrecht CS 

zijn (we vergoeden de reiskosten).
Wanneer?
Op een zaterdag of zondag in oktober 
(afhankelijk van het verloop van de 
Corona crisis).

Kom jij ook?
Aangezien de datum nog niet vast staat 
is het waarschijnlijk lastig voor je om nu al 
definitief vast te leggen of je kunt komen 
of niet. Maar ben je geïnteresseerd in 
deze activiteit? Fijn! Mail dan je naam en 
leeftijd naar info@hme-mo.nl.

Graag tot in oktober!
Irene Laurenssen

(jouw verhaal, ideeën, wensen en gezelligheid)!(jouw verhaal, ideeën, wensen en gezelligheid)!

Op zoek naar jou

•
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We weten uit onderzoek dat voor veel mensen met HME-MO chronische pijn een (groot) probleem is. 
Soms beheerst het je leven. Je hebt al van alles geprobeerd: verschillende artsen bezocht, bij een pijnpoli geweest, 
bij de fysiotherapeut onder behandeling, misschien zelfs bij een psycholoog. Je hebt gekeken naar een acupuncturist 
en diverse alternatieve genezers. Misschien slik je zware pijnstillers, gebruik je een TENS of heb je zelfs een 
neurostimulator. Of je gebruikt allerhande extra vitamines, mineralen en cbd-olie.Maar nog steeds heb je pijn. 
En die pijn vreet energie en grijpt niet alleen drastisch in op je dagelijkse doen en laten, maar heeft ook een negatieve 
invloed op je sociale leven.

OverlevenOverleven
met chronische pijnmet chronische pijn

De auteur van het boek ‘Overleven met 
chronische pijn’, Anna Raymann, is zelf 
ervaringsdeskundige. Zij heeft zelf al 
tientallen jaren pijn. Ze schrijft: “Ik begrijp 
de frustraties en uitdagingen heel goed. 
Ik weet hoe verwoestend chronische pijn 
kan zijn en hoe wanhopig je uiteindelijk 
kunt worden. Ik ben er gelukkig goed uit 
gekomen. Al ben ik lang niet 100% pijnvrij, 
ik heb wel weer een leuk en zinvol leven.

Mijn boek gaat over alle mensen met 
aanhoudende pijn. Want ieder mens 
met langdurige pijn heeft weer andere 
beperkingen, andere pijn, een ander 
karakter, een andere geschiedenis, een 
andere achtergrond en een ander verhaal. 
Maar juist omdat ik geleerd heb hoeveel 
verschil je zelf kunt maken, wil ik graag die 
kennis delen.

Ik geef in dit boek de informatie die 
ik kreeg en de inzichten die vele 
deskundigen mij in de afgelopen 
jaren hebben bijgebracht. Plus alle 
tips en handvatten die ik opstak van 
de duizenden lotgenoten die elkaar 
gevonden hebben op sociale media 
platforms zoals Boek-en-steun. Voor 
hun raadgevingen heb ik geprobeerd 
zoveel mogelijk wetenschappelijke 
onderbouwing te vinden.

In alles wat ik op die manier bij elkaar 
heb gebracht, heb ik de grootste gemene 
deler gezocht en deze overzichtelijk 
samengebracht in adviezen, handvatten 
en tips. Ik wil daarmee iedereen met 
aanhoudende pijn leren om beter met de 
pijn te leven, en helpen om het leven niet 
langer door die pijn te laten beheersen.

Overleven met chronische pijn gaat iemand 
niet in één klap pijnvrij maken. Er bestaan 
geen gemakkelijke oplossingen voor 
chronische pijn. Het belangrijkste is dat 
iemand zijn of haar leven niet stil zet, om 
te wachten op de arts met het perfecte 
medicijn of een behandelaar met de ideale 
therapie. Je moet hoe dan ook verder, mét 
of zonder je pijn. Daarvoor zal iemand zelf 
in actie moeten komen. Als jij erin slaagt 
om je pijn een minder dominante rol in je 

leven te laten spelen, je brein wat anders 
dan de pijn te geven, je mentale veerkracht 
te vergroten en je fysieke conditie te 
verbeteren, dan zal je ondervinden dat de 
pijn daadwerkelijk afneemt.”

‘Overleven met chronische pijn’ geeft je 
eenvoudige handvatten om zelf weer de 
touwtjes in handen te nemen. Binnen zes 
maanden kun je niet alleen je leven leuker 
en zinvoller maken, maar ook wezenlijk 
minder pijn ervaren. Zodat je je leven weer 
kunt leiden in plaats van te lijden.

Boekgegevens:
Titel: Overleven met chronische pijn
Auteur: Anna Raymann
Bindwijze: paperback
Aantal pagina’s: 204
EAN nummer: 9789082170368

Een boekbespreking
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Vergoeding 
fysiotherapie
Regelmatig worden er vragen gesteld 
over de vergoeding van fysiotherapie. 
De overheid hanteert een lijst van 
(chronische) aandoeningen waarvoor 
in principe de behandelingen van de 

fysiotherapeut vergoed worden (vanaf 
de 20e behandeling). Dit heette vroeger 
de lijst Borst. Op deze lijst valt HME-
MO onder ‘aangeboren afwijkingen of 
defecten van het bewegingsapparaat 
leidend tot misvormingen’. Daarbij hoort 
code 12 vervolgens B1 (art.2.6). 

Wanneer uw fysiotherapeut die code 
gebruikt worden de behandelingen 
vergoed vanaf de 20e behandeling. Voor 
de eerste 20 behandelingen moet u een 
aanvullende verzekering afsluiten indien 
u die niet zelf wilt betalen.

26 NEWSFLASH

De afspraken om problemen met hulpmiddelen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan te pakken 
zijn een feit. Lange wachttijden moeten hiermee tot het verleden behoren en bij verhuizing naar een andere gemeente 
is een cliënt een op maat gemaakt hulpmiddel niet langer kwijt.

Nieuwe afspraken 

Backoffice
Afgelopen november kondigde minister 
De Jonge van Volksgezondheid aan in 
januari met afspraken te komen, omdat 
er veel klachten zijn over onder meer de 
levertijd van hulpmiddelen uit de Wmo 
zoals een rolstoel, traplift of speciale 
fiets. Gemeenten, verzekeraars en 
leveranciers hebben afgelopen week 
onder toeziend oog van patiënten-
en cliëntenorganisaties het Actieplan 
hulpmiddelen in werking gesteld. 
Het zou per direct moeten leiden tot 
merkbare verbetering voor de cliënt.

Verhuizing
Zo horen cliënten binnen vijf dagen na hun 
aanvraag iets van de leverancier, die ze 
ook op de hoogte houdt van de levering. 
Een op maat gemaakt hulpmiddel blijft 
beschikbaar voor de persoon voor wie dat 
is gemaakt, zelfs na verhuizing tussen 

gemeenten, door het verhuisconvenant. 
Voor een cliënt met een Wmo-hulpmiddel 
die bijvoorbeeld naar een Wlz-instelling 
verhuist, moet dit geregeld worden. En 
revalidatiecentrum en de financier gaan 
eerder met elkaar overleg.

Contactpersoon
Ook is afgesproken dat mensen die een 
helemaal op hen toegesneden hulpmiddel 
nodig hebben, kunnen aankloppen 
bij een vaste contactpersoon. Deze 
casemanagers moeten in december 
2020 bij iedere gemeente en leverancier 
beschikbaar zijn. Verder is het plan dat 
alle cliënten die een hulpmiddel gebruiken 
vanaf 1 januari 2021 een uniform, 
persoonlijk ‘Hulpmiddelen Paspoort’ 
kunnen krijgen. Daarin is informatie 
over de cliënt en zijn hulpmiddel(en) 
opgeslagen om te delen met relevante 
partijen.

Financier eindverantwoordelijk
Er hebben meer dan 50 partijen 
meegewerkt aan de totstandkoming 
van het actieplan en het normenkader. 
De cliënt staat volgens de afspraken 
in alle gevallen centraal. De financier, 
dat kan gemeente, zorgverzekeraar of 
zorgkantoor zijn, is eindverantwoordelijk 
voor ‘het passend en tijdig leveren van 
een adequate voorziening’. Daarbij moet 
ook gekeken worden naar samenhang 
met andere hulpmiddelen en/of 
diensten. De financier blijft te allen tijde 
aanspreekbaar.

bron:
Laura Wennekes 
https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/
afspraken-over-wmo-hulpmiddelen-in-
werking/

over Wmo-hulpmiddelen in werkingover Wmo-hulpmiddelen in werking



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 per e-mail naar info@hme-

mo.nl.

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.

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 de contributies 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 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.
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De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van de 

HME-MO Vereniging Nederland.
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:

Buiten de (eind)redactie: Lourdes Isabel Castañón de 

León; dr. John Ham; Ineke de Jong; Bjorge Laurenssen; 

Joris van Lierop; Eva de Waal; Ghislaine Widera; drs. 

Arnard van der Zwan

MEDISCH ADVIES RAAD:

prof. dr. Judith V.M.G. Bovée, dr. John S.J. Ham 

(voorzitter), dr. Gerard R. Schaap, prof. dr. Rob J.E.M. 

Smeets, dr. Henk Jan van der Woude en prof. dr. Wim 

Wuyts

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.

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

Mirjam Jansen op de Haar, algemeen bestuurslid

tel. 06-38187255, e: mirjamjansenopdehaar@

hme-mo.nl
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