
“We staan stevig in onze 
schoenen en weten aan wie 
we wat hebben.”  
(P. 22)

“De landelijke dag gaat 
op 29 mei online!”
 (P. 27)

“Samen zetten we de 
schouders eronder”
(P. 12)
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onder. Sterker nog: mijn vingertoppen 
van beide ringvingers zwollen enorm 
op en er verschenen bulten. Ver weg 
naar Ham of toch dichtbij naar de 
huisarts? Ik koos voor het laatste. En mijn 
gevoel had gelijk: het waren ontstoken 
wintervingers. “Goed warm houden en 
insmeren met mentholgel, dan moet het 
weggaan”, verzekerde de huisarts. Ging 
dat ook maar zo makkelijk met HME-MO. 

Medicijnen tegen HME-MO en corona: 
zo ver weg en toch zo dichtbij. Het één 
ver weg, het ander zo dichtbij. Met twee 
prikken moeten alle mensen beschermd 
zijn tegen corona. Een medicijn met 
‘snelheid’ als voornaamste vloeistof: 
binnen nog geen jaar kan het leven weer 

herpakt worden. Alsof het nooit meer stil 
heeft gestaan. Dat kan omdat corona de 
hele wereld op dit moment bezighoudt. 
HME-MO beïnvloedt daarentegen het 
leven van ‘maar’ een paar honderd 
mensen. 

Laat ik binnenkort maar weer naar dokter 
Ham gaan. In januari was ik nog in de 
Nederlandse hoofdstad, maar niet in het 
ziekenhuis. Ik genoot van een weekje vrij: 
rust in mijn hoofd en HME-MO zo ver 
weg en toch zo dichtbij.

Groetjes!

Eva de Waal

Amsterdam, vanuit Parijs zo ver weg en 
toch zo dichtbij. Binnen 3,5 uur sta je van 
de ene hoofdstad in de andere. Vaak voor 
maar een paar tientjes. Amsterdam staat 
voor mij vooral te boek als de stad der 
genezing. Waar dokter Ham in de OLVG-
locatie Oosterpark zijn best doet om het 
leven van alle HME-MO-patiënten te 
verzachten. Toch werd juist dit de locatie 
die in het teken stond ter genezing van 
iets anders: corona.  

HME-MO, voor mij zo ver weg en toch 
zo dichtbij. Natuurlijk, het zit in mijn 
lichaam. De groei stopt niet. Pijn voelt 
heel dichtbij. Maar toch kan ik zeggen 
dat het tegelijkertijd ver weg voelt. Vlak 
voor Parijs, nu alweer 1,5 jaar geleden, 
bracht ik mijn laatste bezoek aan dokter 
Ham. Vorige week kreeg ik pijn aan mijn 
vingers, waar verschillende exostosen 
de vormen van mijn vingers veranderen. 
Vooral mijn linker-ringvinger laat zien 
dat er een exostose groeit. Toch was de 
pijn van vorige week een ander soort 
pijn dan ik gewend was. Geen HME-
MO-pijn. Maar toch groeide er ook wat 

Precies één jaar geleden, zo ver weg en toch zo dichtbij tegelijker-
tijd. Want wie herinnert zich niet het moment dat ons leven “on 
hold“ werd gezet? Ik wellicht als de beste. Want voor mij betekende 
dat het einde van mijn “vie en rose” in Parijs. Wonend in dé 
miljoenenstad van de liefde mét uitzicht op de Eiffeltoren. Ja, dat 
valt toch wel onder de noemer “once in a lifetime experience”. 
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‘Er kan heel veel wèl!’ was de titel die bij de foto op de voorpagina van de vorige Newsflash 

stond. Dat klopt nog steeds. We kunnen genieten van het weer. In februari hadden we winter en 

zomer binnen 2 weken. Heel bijzonder, maar wat was het prachtig. Eerst dat weekend waarin er 

volop geschaatst kon worden. Ouderwetse plaatjes van bergen sneeuw en uiterwaarden waar 

overal geschaatst werd. Geweldig. Het weekend erna zomerse temperaturen en weer iedereen 

naar buiten, maar nu om in het zonnetje te zitten en te genieten van voorjaarsbloemen en 

fluitende vogels. Maar ja, niet op een terrasje en nog altijd op anderhalve meter afstand. En o ja, 

voor 21.00 uur binnen zijn. We zijn helaas nog niet af van dat irritante virus en het lijkt wel alsof 

het steeds moeilijker wordt om je aan de broodnodige maatregelen te houden.

Ook de activiteiten van de HME-MO vereniging zijn nog niet wat ze waren. Er was 
eind vorig jaar toch nog een, uiteindelijk heel geslaagde, jongerendag: online. Twaalf 
enthousiaste jongeren en een paar deskundige begeleiders zijn in gesprek geweest 
over HME-MO en alles wat erbij hoort. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u in 
dit blad.

Begin januari was er nog enige hoop dat de HME-cafés doorgang konden vinden, 
maar zoals u gemerkt heeft is dat niet gelukt. Wat wel doorgaat is de landelijke dag. 
Deze keer niet fysiek in Utrecht, maar online gewoon bij u thuis. Weliswaar is het dan 
al eind mei (de 29e om precies te zijn) en zijn er hopelijk al veel mensen gevaccineerd, 
maar het wordt alsnog een hele uitdaging om zo’n dag op anderhalve meter afstand 
te organiseren. Want de verwachting is niet dat dan ineens alle maatregelen 
opgeheven zijn. Dus gaan we online. Hoe dat precies vormgegeven wordt leest u 
verderop. We hopen natuurlijk in 2022 weer een gewone landelijke dag te kunnen 
organiseren en iedereen daar te kunnen ontmoeten.

Van de redactie

Voor die tijd zal wellicht de kinderdag 
op 2 oktober voor gezinnen weer een 
mogelijkheid zijn om elkaar echt te zien. 
De bestemming daarvan houden we nog 
even geheim….

In deze uitgave ook het vervolgverhaal 
van Wouter Eijkman. Kon u het afgelopen 
najaar lezen hoe hij bij de paralympische 
selectie terecht kwam, nu horen we 
van hem wat er sindsdien gebeurd is 
en wat de plannen voor het komende 
wielerseizoen zijn. En dat zijn er heel wat!

Alle wetenschappelijke onderzoeken gaan 
gelukkig wel gewoon door. We brengen 
u op de hoogte van de laatste stand van 
zaken. En de vraag die gesteld werd bij 
de levenslooptekening (u heeft hem toch 
wel bewaard?) geldt nog steeds: zijn er 
dingen waarvan ù vindt dat ze eens nader 
bekeken moeten worden, laat het ons 
weten!

De Kidsflash brengt ook deze keer weer 
een aantal leuke dingen om te doen en 
uiteraard de rubriek ‘Geef de pen door 
aan…’

Namens de gehele redactie veel 
leesplezier gewenst en hopelijk tot ziens 
op de online landelijke dag!

Anja Posthuma
Ledenaantal
De HME-MO vereniging is een bloeiende 
vereniging met ruim 300 leden. We zijn 
blij dat er nog steeds mensen de weg 
weten te vinden naar de vereniging.
Helaas merken we ook dat sommige 
leden hun contributie niet (kunnen) 
betalen. Wanneer er niet gereageerd 
wordt op betaalverzoeken betekent 
dat uiteindelijk dat voor deze mensen 
het lidmaatschap door de vereniging 
opgezegd wordt en dat zij worden 
uitgeschreven. Dat vinden we uiteraard 
erg jammer. Mocht uw financiële situatie 
zodanig zijn dat u de contributie niet 
of maar deels kunt betalen, neem dan 
alstublieft even contact op met onze 

penningmeester. Er zijn altijd andere 
afspraken mogelijk. We zouden het 
vervelend vinden wanneer u alleen 
vanwege de financiën geen lid zou 
kunnen blijven van de vereniging.

Giften
Regelmatig zijn er mensen die de 
activiteiten van de vereniging of van het 

onderzoeksfonds extra willen steunen. 
Zo kregen we van de familie Haasnoot 
bovenop hun contributie een gift van 100 
euro. Daarnaast hebben wij nog twee 
andere giften gekregen van € 100,- en 
€ 50,- van andere gulle gevers. Hartelijk 
dank daarvoor! We zijn altijd blij met 
de leden en donateurs die meer dan de 
minimale contributie of donatie betalen. 
Dat gebeurt gelukkig regelmatig. We 
zullen zorgen dat deze bijdragen een 
goede bestemming krijgen. 

Activiteiten
Waren we begin van het jaar nog hoopvol 
over het kunnen organiseren van 
HME-cafés op locatie, al snel bleek dat 
niet reëel te zijn. Dus waren er dit jaar 
geen bijeenkomsten rond de Zeldzame 
Ziektendag op 28 februari. Het is jammer 
dat we deze vorm van kleinschalig 
contact dit keer niet aan konden bieden.
Wat wel doorgaat is de landelijke dag. 
Alleen dan in aangepaste vorm: we gaan 
op 29 mei online! Elders in dit blad vindt u 
uitgebreide informatie over deze dag.
Voor de kinderdag is in ieder geval een 
datum gepland: die wordt gehouden op 
2 oktober. De jongerendag zou op een 
zaterdag of zondag in oktober kunnen 
plaatsvinden. Afhankelijk van de opzet 
van en de deelnemers aan die dag. Het is 
lastig om daar concrete plannen voor te 
maken omdat nog niet te zeggen is hoe 
dan de situatie rondom Covid-19 zal zijn. 

Jubileum
Het duurt nog even, maar in 2023 hopen 
we het 25-jarig bestaan van onze 
vereniging te kunnen vieren. Dat willen 
we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  >

NieuwsNieuws van  van 
het bestuurhet bestuur

 Het duurt nog 
even, maar in 2023 

is het feest!  
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Er is een jubileumcommissie gevormd 
waarbinnen nagedacht wordt over 
bijpassende activiteiten. De stand van 
zaken is dat er wordt gedacht aan een 
congres (bedoeld voor professionals en 
geïnteresseerde leden) in het OLVG en 
een aparte feestdag op een leuke locatie 
voor alle leden en andere genodigden.

Jongerendag 2020
Op de valreep was er in 2020 toch nog 
een jongerendag, maar dan online. 
Een twaalftal jongeren heeft onder 
begeleiding van een aantal deskundigen 
nagedacht over hoe het is om HME-MO 
te hebben en welke rol de vereniging 
daarbij kan spelen. Er werd plenair en in 
groepjes gesproken en verslag gedaan 
door middel van een tekening. De 
deelnemers waren erg enthousiast en blij 
dat ze elkaar op deze manier toch konden 
ontmoeten. Het gesprek heeft goede 
aanknopingspunten opgeleverd voor de 
verdere ontwikkeling van het jeugdbeleid 
van de vereniging. Verderop leest u de 
ervaringen van een deelnemer.

Levenslooptekening
Van de levenslooptekening uit de vorige 
Newsflash worden een aantal posters op 
A3- en kaarten op A5-formaat gedrukt. 
De poster zou u in de toekomst tegen 
kunnen komen op de poli van het OLVG.
En de vraag die erbij gesteld werd geldt 
nog steeds. Dus zijn er punten waarvan u 
denkt: dàt zouden ze nu eens uit moeten 
zoeken, laat het dan weten via info@
hme-mo.nl. Lees verder in de rubriek 
Onderzoek en Ontwikkelingen.

Expertisecentrum OLVG
Eind vorig jaar hebben we als vereniging 
een overleg gehad met prof.dr. R.W. 
Poolman. Hij is het hoofd van de 
afdeling Orthopedie. Daarin is de 
bijzondere positie van het HME-MO 
Expertisecentrum besproken. Eerder 
waren er al een aantal wensen door 
ons geformuleerd en die kwamen in dit 
overleg weer aan de orde. Er is meer 

tijd nodig voor de ontwikkeling van het 
expertisecentrum en voor het doen 
van wetenschappelijk onderzoek. Ook 
vinden wij het belangrijk dat er een 
coördinator aangesteld wordt om als 
een spin in het web de zaken binnen het 
expertisecentrum te coördineren. 
Prof. Poolman vertelde daarnaast dat het 
niet waarschijnlijk is dat de kinderafdeling 
in Oost op afzienbare termijn weer 
opengaat. Personele problemen maken 
dat dat niet kan. 
Helaas is er tot nu toe nog geen overleg 
geweest met de kinder- en de volwassen-
afdeling. Voor de kinderafdeling staat nu 
een onlineoverleg op de planning.
Dit jaar zal de toetsing van expertise-
centra weer plaatsvinden. Ook voor het 
OLVG verwachten we weer een uitge-
breide vragenlijst, zowel voor de artsen 
als de patiëntenvereniging.
De patiëntenzorg in het OLVG blijft zoveel 
mogelijk doorgaan. Dat geldt voor zowel 
de poli-afspraken als de operaties.

Samenwerkingverband Pijnorganisaties
Het Samenwerkingsverband 
Pijnpatiëntennaar1stem, waar wij 
deel van uitmaken, is bezig om een 
aanvulling voor kinderen te maken bij 
de Zorgstandaard Chronische Pijn. Dit is 
een proces wat niet zo snel gaat als we 
zouden willen, maar er zit vooruitgang in.
De cursus Sterk met Pijn, bestemd 
voor en gegeven door mensen met 
chronische pijn, wordt op dit moment ook 
online aangeboden. Zie https://www.
pijnpatientennaar1stem.nl/
Leden van de HME-MO Vereniging 
kunnen ook deelnemen aan deze cursus.

Backoffice MEO
Sinds een aantal jaren hebben wij een 
contract met een MEO, een backoffice 
organisatie (wijzijnMEO.nl). Bij MEO is 
kunnen mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt werkervaring opdoen 
kunnen opdoen, samen met stagiairs 
uit het regulier en speciaal voortgezet 
onderwijs. Voor het inzetten van een 
backoffice is een aparte financiering 
vanuit het ministerie gekomen. MEO 
verzorgt voor ons de ledenadministratie, 
de financiële administratie, de website, 
de uitgave van de Newsflash, en 
technische ondersteuning zoals 
voor de bijeenkomst op 29 mei. Voor 
dit jaar hebben we ook wat meer 
bestuursondersteuning aangevraagd. 
Dat betekent dat mensen van MEO nu 
een grotere rol krijgen bij de activiteiten 
die wij organiseren. Zij zorgen voor een 
inschrijfformulier op de website en 
houden de inschrijvingen bij, zowel qua 
aantal als qua inhoud. Dat betekent dat 
het bestuur wat minder belast wordt.

Samenstelling bestuur
Al langer was er sprake van dat onze 
voorzitter, Jan de Lange, graag (een deel 
van) zijn taken zou willen overdragen aan 
iemand anders. Maar nu is het echt zover 
dat hij ermee gaat stoppen. Zijn taak 
als voorzitter wil hij in 2023 definitief 
neerleggen. Dat betekent dat we op zoek 
zijn naar iemand die het stokje van hem 
wil overnemen.
Daarom hebben we een profiel gemaakt 
van hoe wij in gedachten hebben dat 
deze functie eruit zou kunnen zien en 
wie we daarvoor zoeken. Maar uiteraard 
staan we ook open voor een andere 
invulling. Hierna vindt u de tekst van de 
vacature.  <

 Onderzoeksideeën 
naar aanleiding van de 
levenslooptekening zijn 

nog steeds welkom  

“Het expertisecentrum en de Patiëntenvereniging werken als een team samen voor een optimale 
kwaliteit van leven voor mensen met HME-MO. Door de mens centraal te zetten komen we tot benodigde 
vooruitgang om dit te realiseren.”  dr. S.J. Ham (kinder-)orthopedisch chirurg, verbonden aan het 
HME-MO expertisecentrum en voorzitter van de Medisch Advies Raad.

De HME-MO Vereniging Nederland is een bloeiende en succesvolle patiëntenvereniging met ruim 300 leden. Het behartigen 
van de belangen van onze leden en deelgenoten is ons mooiste en meest inspirerende doel. Wij doen dit o.a. door met 
veel enthousiasme diverse activiteiten te organiseren. Ook onderzoek en ontwikkeling staat hoog op onze agenda 
evenals informatievoorziening.  We werken hierbij nauw samen met het Expertisecentrum HME-MO in het OLVG en met 
andere (internationale) netwerken. Dit alles doen wij met een sprankelende en actieve groep van 5 bestuursleden en 6 
kerngroepleden die allen een relatie hebben met HME-MO. Dit laatste maakt dat de betrokkenheid groot is. De taken zijn 
verdeeld naar de belevingsfase waar deze leden in zitten en die past bij hun competenties. Want iedere levensfase brengt 
immers andere behoeften met zich mee of je nu zelf patiënt bent, jong of oud of ouder van een kind met HME-MO. Samen 
zetten we de schouders eronder, zodat we mooie en goede dingen voor onze achterban kunnen realiseren. Dit alles gebeurt 
in een transparante en plezierige werkomgeving vanuit een positieve grondhouding.
Om de kar te trekken zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een voorzitter die net als wij energie krijgt van 
gezamenlijk de goede dingen doen voor onze achterban. En die samen met een betrokken groep bestuurs- en 
kerngroepleden wil zorgen voor een toekomstbestendige HME-MO Vereniging. Het is goed om te weten dat de HME-MO 
Vereniging veel administratieve taken, waaronder de ledenadministratie en de financiële administratie, heeft uitbesteed 
aan een backoffice.

Wat verwachten wij van de voorzitter? 
•  Relatie met HME-MO (je hebt het zelf of je bent ouder/grootouder/verwant van iemand met HME-MO)
•  Goede communicatieve vaardigheden
•  Leiding kunnen geven aan personen en een organisatie
•  Voldoende tijd, gemiddeld zo’n drie uur per week
•  Achtergrond in de gezondheidszorg is een pré
•  Kennis van Office 365

Wat mag je van ons verwachten?
•  Betrokken medebestuurders en kerngroepleden
•  Professionele houding
•  Faciliteiten als laptop, desktop en printer
•  Maandelijkse tegemoetkoming van telefoon en internetkosten
•  Reiskosten en onkostenvergoeding

Wil je meer inhoudelijke informatie over deze functie? Neem dan vrijblijvend contact op met Anja Posthuma, 
tel.nr. 0488-454982/06-23388904 (bestuurslid) of de huidige voorzitter Jan de Lange, tel.nr. 0499-479293.
Ben je gelijk al enthousiast?  Neem dan contact op met Anja Posthuma, telefoonnummer zie hierboven. 
Wil je meer weten over waar de organisatie voor staat, kijk dan eens rond op onze website: www.hme-mo.nl

Wil jij een leidende rol hebben in het streven naar een optimaal 
leven voor mensen met HME-MO?

Dan zijn wij Dan zijn wij 
op zoek naar jou!op zoek naar jou!
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Onderzoek en Ontwikkeling 
op het gebied op het gebied 
van HME-MOvan HME-MO

Bericht uit het OLVG Amsterdam, 
HME-MO Expertisecentrum

Onderzoek OLVG
Binnen de verschillende onderzoekslijnen 
in het OLVG wordt nog hard gewerkt aan 
het verzamelen van de noodzakelijke 
gegevens en het schrijven van artikelen 
over de resultaten.

•   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 
Medisch Advies Raad uitgevoerd. In de 
vorige Newsflash werd dit ook al ter 
sprake gebracht. We richten ons nu op 
een 4-tal aspecten:

 1.   Welke afwijkingen kunnen we 
allemaal waarnemen op de total 
body MRI (overzicht)?

 2.   Hoe vaak zien we de aanwezigheid 
van mogelijke kwaadaardige 
ontaarding van osteochondromen 
naar chondrosarcomen en hoe vaak 
zien we dit in het bijzonder bij de 
jongvolwassenen met HME-MO?

 3.   Hoe vaak zien we de aanwezigheid 
van kraakbeentumoren in het bot 
zelf?

 4.   Bij een groot aantal patiënten zijn 
nu 2 of 3 total body MRI’s gemaakt 
in de loop van de tijd. De vraag is of 
er belangrijke verschillen zijn tussen 
de verschillende total body MRI’s 
die bij een patiënt met HME-MO 
zijn gemaakt. Dit is van belang voor 
het opstellen van richtlijnen voor 
screening. 

Aanvullend onderzoek naar de 
toepasbaarheid van de total-body MRI 
bij kinderen wordt opgezet.
•   De onderzoekslijnen van respectievelijk 

drs. Chantal Welsink (osteochondromen 
ter plaatse van het kuitbeenkopje en o.a. 
de behandeling daarvan) en drs. Fleur 
Zwarts (onderarmdeformiteiten bij HME-
MO) zijn in volle gang. Dit gebeurt in 
samenwerking met o.a. Prof. dr. Sjoerd 
Bulstra van het UMCG en dr. Konrad 
Mader uit Hamburg.  Aanvullende 
studies naar o.a. de invloed van de 
onderarmafwijkingen op kwaliteit van 

leven, op de ernst van de aandoening 
HME-MO en op de beperkingen bij het 
ouder worden, worden opgezet.

•   Het onderzoek naar de relatie tussen 
genotype (vorm van mutatie) en fenotype 
(de uiterlijke verschijnselen zoals 
deformiteiten) is in volle gang, zoals 
ook vermeld in de vorige Newsflash.
Dit gebeurt in samenwerking 
met verschillende onderzoekers, 
waaronder Prof. dr. Wim Wuyts 
uit Antwerpen. Hierbij wordt o.a. 
onderzocht of een bepaald genotype 
(bijvoorbeeld 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.  Het onderzoek 
van Ihsan Amajjar zal uitgebreid aan 
bod komen op de landelijke HME-MO 
bijeenkomst op 29 mei a.s.

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

Update subsidieaanvragen
De eerder gedane aanvragen voor 
subsidie door het Expertisecentrum 
HME-MO te weten: ZonMw 
Subsidieronde Topspecialistische Zorg en 
Onderzoek (TZO) voor kinderorthopedie 
en de aanvraag bij Stichting Anna Fonds 
voor onderzoek bij kinderen naar inzet 
van total body MRI zijn helaas alle 
twee afgewezen. Voor het total body 
onderzoek wordt hard gezocht naar een 

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.

andere financiering.
De aanvraag van de HME-MO Vereniging 
bij ZonMW in samenwerking met het 
HME-MO Expertisecentrum OLVG voor 
het Project Voor Elkaar is door naar de 
laatste beoordelingsronde. Dit onderzoek 
is gericht op het ontwikkelen van een 
Theory of Change (ToC)waarbij wordt 
onderzocht welke activiteiten er moeten 
worden ondernomen om te komen tot 
een gewenste impact voor de patiënten 
door het expertisecentrum en alle 
betrokken partners. Gezamenlijk willen 
we bereiken dat mensen met HME-MO 
zo min mogelijk ziektelast ervaren en 
optimaal kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Over de voortgang 
van deze subsidie krijgen we eind maart 
bericht. Mocht de aanvraag gehonoreerd 
worden, dan is het de bedoeling om nog 
dit jaar het project te starten en af te 
ronden.

Levensloop en Onderzoeksagenda
In de vorige Newsflash hebben we een 
oproep gedaan aan de leden om, aan 
de hand van een levenslooptekening, te 
laten weten welke vragen er bestaan op 
basis waarvan onderzoek kan worden 
gedaan. Helaas hebben we slechts één 
reactie gekregen. Wel een reactie met 
meerdere vragen. Er wordt nu ook een 
inventarisatie naar onderzoeksvragen 
gedaan bij de Medisch Advies Raad en 
binnen het OLVG bij o.a. de specialisatie 
radiologie. Op basis van deze informatie 
zal het Onderzoeksfonds HME-MO een 
onderzoeksagenda opstellen. Aan de 
hand hiervan willen een prioriteitenlijst 
maken (een “top 5”).
Dr. John Ham, drs. Mirjam Jansen op 
de Haar en drs. Jan de Lange, bestuur 
Onderzoeksfonds HME-MO 

Bericht uit het LUMC, onderzoek 
op afdeling Pathologie 
Leids UMC is het 
Expertisecentrum voor Bot- en 
Wekedelen-tumoren 

In het LUMC, afdeling Pathologie gaat het 
onderzoek van de promovendi van prof. 
Dr. Judith Bovėe, Sanne Venneker, verder. 
In dit onderzoek wordt gekeken naar het 
effect van geneesmiddelen die ingrijpen 
op de zogenaamde epigenetica. Dat is 
het vakgebied binnen de genetica dat de 
invloed bestudeert van de omkeerbare 
erfelijke veranderingen in de genfunctie 
die optreden zonder wijzigingen in de 
sequentie (volgorde van de basenparen) 
van het DNA in de celkern.
Over deze kwestie is recent een 
interview gehouden met prof. Bovée door 
het patiëntenplatform sarcomen. Daarin 
vraag zij aandacht voor de laatste stap 
van het onderzoek, namelijk de vertaling 
van resultaten in het laboratorium naar 
de patiënt. Vooral bij chondrosarcoom  >

  De subsidie aanvraag 
voor het project “Voor 
elkaar” is door naar de 

tweede ronde  
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hebben ze een aantal veelbelovende 
resultaten maar is het lastig om de 
laatste stap te zetten.
Hieronder de link naar dit interview:
https://www.
patientenplatformsarcomen.nl/
wvdzk21/interview-met-prof-dr-
judith-bovee-patholoog-in-het-leids-
universitair-medisch-centrum/
Prof. dr. Judith M.V.G. Bovée, patholoog. 
Hoogleraar afdeling Pathologie, Leids 
Universitair Medisch Centrum te Leiden 
en lid van onze Medisch Advies Raad. 

Bericht uit de Universiteit 
Antwerpen Afdeling Medische 
Genetica

In Antwerpen wordt door Prof. dr. 
Wim Wuyts samengewerkt met de 
onderzoekers uit het OLVG. Dat betreft 
het onderzoek naar de relatie tussen 
de mutatie in het DNA (genotype) en de 
uiterlijke kenmerken (fenotype) van HME-
MO. Zie onder OLVG onder ‘Onderzoek 
betreffende genotype-fenotype’. Dit is 
een langdurig onderzoek. In het genetisch 
laboratorium van prof. Wuyts hebben in 
het kader van dit onderzoek al meer dan 
600 DNA-onderzoeken plaatsgevonden. 
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 

Bericht uit de Universiteit 
Maastricht vakgroep 
Revalidatiegeneeskunde 

Prof. dr. Rob Smeets van Maastricht 
Universiteit 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. 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. In de digitale HME-MO 
bijeenkomst op 29 mei a.s. zal Ihsan de 
voorlopige resultaten van dit onderzoek 
presenteren.
Prof. dr. Rob Smeets Hoogleraar 
Revalidatiegeneeskunde Maastricht 
UMC  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 mensen met HME-
MO naar hem doorverwezen Met name 
HME-MO patiënten die ouder worden 
en problemen ondervinden kunnen bij 
hem terecht. Wanneer u dit wilt kunt u dit 
aan de orde stellen bij uw behandelend 

orthopeed.
Bericht van Amsterdam 
Universiteit locatie AMC

Dr. Gerard Schaap, oncologisch 
orthopedisch chirurg in Amsterdam 
Universiteit en lid van onze Medisch 
Advies Raad heeft een artikel ingezonden 
over een bijzonder onderzoek naar 
25 jaar omkeerplastiek van het been/
knie. Een heel specialistische ingreep 
bij mensen met een kwaadaardige 
bottumor, o.a. een chondrosarcoom. 
Bij HME-MO kan een osteochondroom 

ontaarden in een chondrosarcoom (kans 
3-5%). Dat betekent dat in uitzonderlijke 
gevallen zij ook in aanmerking komen 
voor deze omkeerplastiek. Van de 
auteurs zijn dr. Gerard Schaap en dr. John 
Ham lid van onze Medisch Advies Raad.
Hieronder dit artikel:
Onderzoek 25 jaar na een 
omkeerplastiek
Gitte Krebbekx, arts in opleiding/
onderzoeker en de orthopedisch 
chirurgen Dr. S. John Ham (OLVG), Dr. 
Floortje G. M. Verschoor (UM AMC) en Dr. 
Gerard R. Schaap (UM AMC)

Wat is het?
Omkeerplastiek is een curatieve 
operatietechniek bij kwaadaardige 
bottumoren rondom het kniegewricht 
of in het bovenbeen. De kwaadaardige 
bottumor inclusief het kniegewricht 
wordt verwijderd en het onderbeen 
wordt 180 graden om zijn lengteas 
gedraaid en met schroeven en een 
plaat aan het resterende bovenbeen 
vastgezet. Wanneer deze patiënten 
nu een uitwendige prothese dragen, 
functioneert het enkelgewricht tijdens 

het lopen als een kniegewricht. 
De reden voor een omkeerplastiek 
is meestal een reconstructie na het 
verwijderen van een kwaadaardige 
bottumor met als enig alternatief 
een volledige bovenbeenamputatie. 
Het kan gaan om een osteosarcoom, 
Ewingsarcoom of chondrosarcoom. 
HME-MO kan in zeer zeldzame gevallen 
transformeren tot een chondrosarcoom, 
wanneer dit rond het kniegewricht of 
in het bovenbeen gebeurt kan omkeer-
plastiek een curatieve uitkomst zijn. 

Het huidige onderzoek
Omkeerplastieken worden maar weinig 
gedaan, mede gezien bottumoren 
maar weinig voorkomen. Er is daardoor 
niet veel bekend over de omvang 

van problemen of juist successen na 
deze ingrijpende operatie. Men weet 
niet precies welke impact het heeft 
op kwaliteit van leven, uiteindelijke 
gewrichtsfunctie, energieverbruik en het 
looppatroon. 
De techniek werd eerder veel in het OLVG 
toegepast. Daarnaast heeft de afdeling 
orthopedie en revalidatiegeneeskunde 
van het Amsterdam UMC jarenlang 
ervaring opgedaan in de behandeling 
van patiënten met bottumoren, het 
wegsnijden hiervan en het opnieuw 
opbouwen van het been middels een 
omkeerplastiek. Dit maakt onze afdeling 
uitermate geschikt om de impact hiervan 
op het leven van deze patiënten goed in 
kaart te brengen. En met de verkregen 
informatie nieuwe patiënten, in de 

komende jaren nog beter te kunnen 
behandelen en voor te kunnen lichten 
over het leven met een omkeerplastiek. 
Op de afdelingen orthopedie en 
revalidatiegeneeskunde van het 
Amsterdam UMC (locatie AMC) wordt 
daarom momenteel een onderzoek 
uitgevoerd velen jaren (15-40) na 
de operatieve behandeling van een 
omkeerplastiek. Vele van deze patiënten 
zijn destijds in het OLVG geopereerd. 
Bij dit onderzoek worden metingen 
gedaan naar kwaliteit van leven, 
gewrichtsfunctie, energieverbruik en het 
looppatroon. 

WeetjeWeetje
De HME-MO Vereniging is 
aangesloten bij VSOP, de Nederlandse 
patiëntenkoepel voor zeldzame en 
genetische aandoeningen. Betere 
kwaliteit van zorg bij zeldzame, 
genetische en aangeboren 
aandoeningen is het doel. De VSOP 
zet zich namens ruim 90 aangesloten 
patiëntenverenigingen in voor:
•   Tijdige informatie en begeleiding bij 

een kinderwens, zwangerschap en 
erfelijkheid.

•   Meer wetenschappelijk onderzoek, 
preventie en therapieontwikkeling.

•   Meer patiënten participatie in 
wetenschappelijk onderzoek en 
zorgbeleid.

•   Oplossingen voor ethische, 
maatschappelijke en juridische 
dilemma’s op het terrein van (bio)
medisch en genetisch onderzoek, 
preventie, enzovoorts.

Namens de achterban brengen de 
VSOP het patiëntenperspectief in bij 
invloedrijke commissies en organisaties 
en draagt zo bij aan zorg en onderzoek 
waarin het belang van de patiënt 
centraal staat. Belangrijk is dat zij echt 
namens de patiënt zelf kunnen spreken 
en ook voorbeelden kunnen geven. 

Recent heeft de VSOP het digitale 
patiëntenpanel “ZeldzaamInZicht” 
gelanceerd om daarmee vanuit het 

patiëntenperspectief meer input 
te krijgen over uiteenlopende 
onderwerpen. De ervaringen en ideeën 
van patiënten, ouders van een kind met 
een zeldzame of genetische aandoening 
en patiëntvertegenwoordigers worden 
gebruikt om ons beleid op te baseren en 
de zichtbaarheid in de samenleving van 
zeldzame en genetische aandoeningen 
te vergroten. Bent u patiënt, ouder of 
patiëntvertegenwoordiger? Dan nodigt 
de VSOP u van harte uit om u aan te 
melden voor dit panel. U kunt dan 
een paar keer per jaar enkele vragen 
voorgelegd krijgen.

Aanmelden kan via: 
www.dezorgvraag.nl/vsop/inloggen

ZeldzaamInZicht - VSOP

  Bij een 
omkeerplastiek wordt een 

kniegewricht vervangen 
door een omgekeerd 
enkelgewricht  

Vragen over wetenschappelijk onderzoek

Graag willen wij u attenderen op het artikel met de levenslooptekening in de vorige Newsflash. Daar wordt expliciet gevraagd 
naar uw ideeën over onderzoeksvragen op de verschillende levensterreinen. U kunt nog steeds uw ideeën aan ons doorgeven!
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en dat was het !
Design Het was een 

bijzonder jaar, 

Een korte samenvatting van het jaarverslag en het activiteitenplan. 
De volledige versies vindt u op de website.

Een verslag van de onlinejongerenbijeenkomst.

2020 is voor iedereen een bijzonder jaar 
geweest. Dat geldt ook voor de HME-MO 
Vereniging. Er waren veel mooie plannen 
die geen doorgang konden vinden.
In het begin van het jaar, net voor de 
Covid-19 uitbraak, zijn er nog twee HME-
cafés geweest. Eén in het midden en één 
in het zuiden van het land. Dat die net op 
het grensje waren bleek uit het feit dat 
achteraf een deelnemer in het zuiden toch 
besmet bleek met corona. Het werd al 
snel duidelijk: de landelijke dag zou niet 
door kunnen gaan. Dus alle plannen die 
daarvoor gemaakt waren gingen in de 
ijskast. In de zomer kwam er wat meer 
lucht, de besmettingsgraad ging omlaag. 
We konden voorzichtig kijken naar de 
plannen die er waren voor het najaar: een 
kinderdag en een jongerendag. 

De kinderdag zou als vanouds gehouden 
worden in Toverland. Een plek waar veel 
gezinnen graag naartoe komen. Helaas 

Het einde van het jaar was eindelijk in 
zicht. Ik zal niet de enige zijn voor wie 
2020 een eeuwigheid leek te duren. 
Sommigen van ons hebben het moeilijk 
gehad met onze gezondheid, school, werk 
en meer. Ook de HME-MO jongerendag 
die normaliter in het najaar gepland staat 
kon dit jaar helaas geen doorgang vinden. 
Gelukkig werd er door Mirjam en Irene niet 
gedacht in problemen en obstakels maar 
in creatieve oplossingen. Al snel ontstond 
het plan om de jongerendag online te 
organiseren, zodat er toch een moment 
was om elkaar even te zien en te spreken. 

Op 18 december was het zover: van 
tevoren werd ons door de organisatie 
een pakketje toegestuurd met snackjes 
en vrolijke kerstbrillen en -hoedjes om in 
de stemming te komen. Om 19:00u zat 
iedereen klaar in de Zoom-meeting en ook 
ik zat met mijn kerstboombril achter de 
laptop klaar voor het avondje gezelligheid. 
Het gesprek stond in het teken van de 
Design Thinking methode: een manier 
om met een frisse blik te kijken naar 
problemen en zo met vernieuwende 
oplossingen te komen. De drie dames 
van BLdP heetten ons hartelijk welkom 
vanaf de andere kant van het scherm. 
Tijdens de avond hebben we aan de hand 
van een aantal vragen besproken wat 
onze ervaringen waren met HME-MO en 
waar we tegen aan liepen in het dagelijks 
leven. Door te gaan zitten of staan (in 
je joggingbroek uiteraard) kon iedereen 
aangeven of ze het eens waren met de 
stellingen. Het was leuk om te zien en 
fijn om te merken dat je met je mede-
HME’ers vaak op ongeveer dezelfde lijn 
zat. Vooral toen we na de pauze werden 
opgedeeld in kleine subgroepjes ontstond 
er de mogelijkheid om te praten en elkaars 
verhalen te horen. 

liep in de loop van het najaar het aantal 
besmettingen toch weer op, dus werd het 
doorgaan van de dag onzeker. Er is tot op 
het laatste moment veel overleg geweest, 
maar omdat het park zelf ‘gewoon’ open 
was en er uitgebreide maatregelen 
genomen werden, is besloten om de 
dag wel door te laten gaan. Uiteraard in 
aangepaste vorm: geen gezamenlijke 
koffie, lunch of wat dan ook. Ondanks 
deze beperkingen hebben de deelnemers 
genoten van een dag die wèl doorging, 
van op afstand bekenden zien en van alle 
attracties.

De jongerendag was een ander verhaal. 
De opzet die hiervoor gekozen was ging 
uit van een intensief programma waarbij 
ze ook fysiek binnen de aanbevolen 
anderhalve meter van elkaar zouden 
komen. Dat kon uiteraard niet doorgaan. 
Maar inmiddels was iedereen al gewend 
aan onlinebijeenkomsten, dus uiteindelijk 

Zo bleek dat we allemaal wel eens gedoe 
hebben gehad met de gymlessen op de 
middelbare school en de meesten hun 
zorgen en problemen over HME alleen 
met échte vrienden delen. In de tekening, 
die live is gemaakt naar aanleiding van de 
gesprekken, zijn de conclusies te lezen. Al 
veel te snel zat de tijd erop en was het tijd 
om af te ronden. 

Als ik terugdenk aan de verhalen uit de 
Zoom-meeting, hoor ik jongeren die 
“gewoon” hun leven leiden. Niet “anders” 
zijn dan anderen. Soms hebben we goede 
dagen, soms slechte dagen. We staan 

werd besloten om een deel van de 
jongerendag online aan te bieden. Met 
succes: een twaalftal jongeren heeft 
onder begeleiding van een deskundige 
nagedacht over alle aspecten van het 
hebben van HME-MO. Dit gebeurde 
aan de hand van de Design Thinking 
methode. Het heeft voor de jongeren en 
de vereniging goede aanknopingspunten 
opgeleverd voor verder gesprek en beleid.

De hoop was dat we in 2021 onze 
activiteiten weer ‘gewoon’ konden 
organiseren. Helaas, tot op het moment 
van dit schrijven (half maart) zit dat er 
nog niet in. In het begin van het jaar werd 
nog even gekeken naar locaties voor de 
HME-cafés. Maar al snel werd duidelijk 
dat die eind februari/begin maart niet 
door konden gaan. De volgende activiteit 
is de landelijke dag. Die gaat nu door 
in aangepaste vorm: het wordt een 
onlinebijeenkomst. 
Voor het najaar is het nog afwachten. 
Uiteraard hopen we op een kinderdag en 
een jongerendag. Zeker nu steeds meer 
mensen gevaccineerd worden. Maar het is 
nog te vroeg om daar iets over te zeggen.

Nieuw het afgelopen jaar waren de korte 
informatiebrieven over HME-MO voor 
op reis. Deze brieven zijn beschikbaar in 
het Nederlands, Duits, Frans, Spaans en 
Engels. Ze zijn te vinden op de website 
van de vereniging. We hopen dat de 
reismogelijkheden in de zomer weer zover 
verruimd zijn dat velen er gebruik van 
kunnen maken.

Anja Posthuma

stevig in onze schoenen en weten aan wie 
we wat hebben. Onze dromen en doelen 
streven we na, al is het soms moeilijk en 
stuit je soms op onbegrip. Een operatie 
meer of minder maakt niet uit. En ook niet 
onbelangrijk: we kijken om naar de ander. 
Dat is iets wat in deze tijd heel waardevol 
is.
Amy Schuitemaker

(Noot van de redactie: BLdP is een 
strategisch adviesbureau wat zich toelegt 
op organisatieadvies, management en 
communicatie.)

Een verslag van de onlinejongerenbijeenkomst.
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Ondanks dat we nog in een lockdown zitten is het ons gelukt 
om in 2021 wel een landelijke bijeenkomst te organiseren, maar 
dan online. We hebben ons best gedaan om er een interessante 
ochtend van te maken.

De onlinebijeenkomst duurt 2 uur en is van 10.30 tot 12.30 
uur op zaterdag 29 mei. Het maximale aantal deelnemers is 
60. Voor de 6 gespreksgroepen is er een maximum van 10 
deelnemers per groep. Voor het gebruikelijke kopje koffie of 
thee met wat lekkers kunt u gebruik maken van uw eigen 
creativiteit. Dat geldt ook voor het opvangen/bezighouden 
van uw eigen kinderen. Daar staat tegenover dat we voor deze 
bijeenkomst geen eigen bijdrage vragen. Deelname is gratis.

De inleiding wordt van tevoren opgenomen. Voor de mensen 
die niet kunnen deelnemen wordt op onze website een link 
geplaatst voor het later bekijken van de inleiding.
De bespreking van vragen en een eventuele discussie, zowel 
bij voor de inleiding als de gespreksgroepen, zullen niet 
opgenomen worden en beschikbaar gesteld voor anderen. 
Er zal wel een algemeen verslag van gemaakt worden voor 
plaatsing in onze HME-MO Newsflash.
Naast de inhoudelijk deskundigen voor de gespreksgroepen zal 
door ons een gespreksleider geleverd worden. De technische 
leiding van de bijeenkomst wordt uitgevoerd door onze 
Backoffice MEO.

Programma landelijke online HME-MO  bijeenkomstProgramma landelijke online HME-MO  bijeenkomst zaterdag 29 mei 2021zaterdag 29 mei 2021

Programma en tijdsindeling:
Programma Tijd Duur
Welkom en opening  10.30 uur 10 minuten
Inleiding 10.40 uur 35 minuten
Vragen stellen 11.15 uur 15 minuten
Pauze 11.30 uur 10 minuten
Gespreksgroepen 6x 11.40 uur 35 minuten
Terugkoppeling plenair 12.15 uur 15 minuten
Sluiting 12.30 uur

Inleiding door drs. Ishan Ammajjar, arts-onderzoeker en orthopeed in opleiding over Transitieonderzoek 
en het onderzoek naar de gevolgen van HME-MO
Ihsan is bij de meesten van u wel bekend. Zij is al ruim 3 jaar hard bezig om deelnemers te zoeken voor haar onderzoek naar 
de gevolgen van HME-MO. Gelukkig hebben inmiddels veel mensen hieraan meegewerkt. Daarom is het nu tijd dat Ihsan wat 
kan vertellen over de resultaten. Naast de resultaten van dit onderzoek zal Ihsan ook meer vertellen over de resultaten van het 
Transitieonderzoek (de overgang van kinderafdeling naar de volwassen afdeling).

Gespreksgroepen:
Er zijn 6 gespreksgroepen met ieder een maximum van 10 deelnemers.

Thema’s:
1.   Pijn bij HME-MO

Deskundige is drs. Jeroen Steenhuisen, anesthesioloog/pijnspecialist en verbonden aan het Pijncentrum van het OLVG 
Amsterdam. 

2.    Ouder worden met HME-MO
Deskundige is Prof. dr. Rob Smeets, revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde Maastricht Universiteit. Lid van onze 
Medisch Advies Raad.

3.    HME-MO en bewegen
Deskundige is Rudolf van Schaik MC, fysiotherapeut en manueel therapeut. Heeft een praktijk in Eindhoven. 

4.    HME-MO en werk
Deskundige is Annemiek de Crom. Zij is consultant Voorlichting en advies over werken met (chronische) gezondheidsklachten. 

5.    HME-MO en basisschool
Deskundige is Wouter Eijkman, leraar basisschool en heeft zelf HME-MO. Hij is bekend van het interview in onze vorige en 
deze Newsflash over de wielersport waarin hij hopelijk mee kan doen met de Paralympische spelen 

6.    HME-MO en middelbare school
Deskundige is Natasja Schaake. Zij is docent in het middelbaar onderwijs en heeft ervaring met en heeft zelf een zoon met 
HME-MO. 

U kunt zich aanmelden voor de online HME-MO bijeenkomst via de button op onze website www.hme-mo.nl. I.v.m. de planning voor 
de gespreksgroepen willen we graag weten hoeveel personen er per adres meedoen. Verder kunt u voor wat betreft de onderwerpen 
een 1e, 2e en 3e voorkeur aangeven.

Aanmelden graag voor 15 mei 2021!

In volgorde van aanmelding wordt u ingedeeld. Wanneer u zich aanmeldt na het bereiken van het maximum van 60 deelnemers, zult 
u op een wachtlijst geplaatst worden. Wanneer deze wachtlijst erg lang is kunnen we overwegen om de bijeenkomst te herhalen. U 
krijgt bij de bevestiging ook te horen bij welke gespreksgroep u ingedeeld bent.

Mocht u om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken van de opgave via de website dan kunt u bellen met het secretariaat 
0488-454982/06-23388904. Ook kunt u altijd een vraag stellen via info@hme-mo.nl
We zien uit naar deze onlinebijeenkomst en hopen er samen met u een geslaagde ‘landelijke dag’ van te maken!

Graag tot 29 mei,
Kerngroep en bestuur

14
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1. Ons zoontje heeft HME-MO en nu is 
onze vraag of veel bewegen de groei 
van exostosen (osteochondromen) 
remt? Natuurlijk is bewegen binnen 
de grenzen voor iedereen wel goed. 
Maar wanneer dat ook de groei van de 
exostosen vermindert dan lijkt het ons 
een prima manier om de exostosen 
minder te laten groeien. .

Wetenschappelijk gezien is er 
geen enkel argument waarom 
mechanische krachten bij bewegen 
een effect zou hebben op de groei van 
osteochondromen. Er is geen verband 
tussen het doen van oefeningen en de 
groei van exostosen/osteochondromen. 
Helaas groeien osteochondromen 
onafhankelijk van invloeden van buiten.

2.   Wat ons opvalt in onze familie waar 
veel mensen HME-MO hebben is het 
volgende: vrouwen lijken meer pijn 
te hebben dan mannen. Mijn vader 
en mijn zoon hebben geen last van 
knagende HME-pijn. Maar de vijf 
vrouwen in onze familie, zussen, 
dochters en ikzelf, hebben veel meer 
pijn. Hoe kan dit? Is dit bekend?

Dat vrouwen meer pijn zouden hebben 
is uit de praktijk niet bekend. Ook uit 
onderzoek dat eerder is uitgevoerd naar 
de gevolgen van HME-MO (Ham/de 
Lange 2008) bleek dat er geen verschil 
is tussen pijn bij vrouwen of mannen. 
Zoals wellicht bekend wordt er een 
nieuw onderzoek naar gevolgen van 
HME-MO (Ihsan Amajjar) uitgevoerd. 

Het is goed om de onderzoeksgegevens 
ook op dit punt te analyseren. Ishan 
Amajjar, arts-onderzoeker, zal het 
onderzoek presenteren op onze landelijke 
onlinebijeenkomst op 29 mei, zie elders 
in deze Newsflash. De pijn bij HME-MO 
lijkt toch echt meer afhankelijk te zijn van 
de ernst van de verschijnselen van HME-
MO, zoals aantal osteochondromen en 
deformaties (vergroeiingen).

3.   Mijn zus en ik hebben allebei HME-MO 
en ons is opgevallen dat wij tijdens 
zwangerschappen geen last hadden 
van pijn. Hoe is dat te verklaren?

Helaas is hierover niets bekend. De enige 
verklaring zou kunnen zijn dat er invloed 
uitgaat van zwangerschapshormonen 
tijdens de zwangerschap. In de 
wetenschappelijke literatuur is over dit 
onderwerp geen onderzoek bekend.

4.   Zelf heb ik HME-MO en helaas 
is dat nu ook bij onze jongste 
dochter vastgesteld. Dit is de 
uitkomst van een DNA-onderzoek 
van navelstrengbloed dat in het 
laboratorium van het   LUMC gedaan. 
We vragen ons nu af of er zaken 
zijn die de groei van de exostosen 
positief/negatief beïnvloeden? Is er 
bijvoorbeeld in dit verband verschil 
tussen borst- of kunstvoeding?

In z’n algemeenheid is niet bekend dat 
er invloed is van voeding op de groei van 
osteochrondromen. Natuurlijk is een 
gezonde en gevarieerde voeding voor 
iedereen het beste. Ook blijkt dat er geen 
wetenschappelijke publicaties zijn over 
het effect van voeding op de groei van 
osteochondromen. Daarmee is ook uw 
vraag beantwoord en is er geen verschil 
bekend tussen borst of kunstvoeding op 
de groei van osteochondromen.

Naast medische vragen kunnen er ook andere vragen aan de orde komen. 
Wanneer de antwoorden op zulke vragen ook voor anderen interessant zijn, 
worden ze eveneens in deze rubriek geplaatst. Uw vragen worden 
voorgelegd aan één van de ons bekende deskundigen, zoals leden van onze 
Medisch Advies Raad. Maar ook aan anderen. De vragen worden in algemene 
zin beantwoord. Voor specifieke persoonlijke vragen verwijzen wij u naar uw 
behandelend arts, therapeut of andere deskundige. Hebt u ook vragen voor 
deze rubriek, dan kunt u die stellen via ons secretariaat (info@hme-mo.nl).

Vraagbaak

We hadden het beloofd: Wouter 
Eijkman zouden we blijven volgen bij zijn 
paracycling avontuur. Voor wie het begin 
daarvan (verteld in de vorige Newsflash) 
gemist heeft, een korte samenvatting.
Wouter is, met HME-MO en al, sinds een 
jaar of zeven een enthousiast wielrenner. 
Hij legde de lat steeds ietsje hoger en zo 
kwam het dat hij, na een gesprek met 
een teammaatje zich aanmeldde voor 
de selectie voor een paracycling licentie. 
De selectie en keuring doorstond hij 
met vlag en wimpel en sinds 2020 mag 
hij met zijn talentenstatus nationale en 
ook internationale wedstrijden rijden. 
Zijn eerste wedstrijden ging hij gelijk 
goed van start. Hij werd derde bij het NK 
tijdrijden en tweede bij het NK op de weg!

Nieuwe club
Omdat hij zich wil blijven ontwikkelen 
is hij sinds begin dit jaar lid geworden 
van een andere club: Cycle Capital 
in Amsterdam. Deze club biedt hem 
nog meer mogelijkheden om zich 
te ontwikkelen. Ze hebben nu een 
paracycling team van 3 mensen en er 
wordt goed voor ze gezorgd. Alles wordt 

Wouter is nog steeds op koers!Wouter is nog steeds op koers!
Een interview Wouter Eijkman

voor ze geregeld: fysio, kleding, licenties, 
begeleiding, trainingskampen, etc.. Dat 
geeft hem de gelegenheid om zich nog 
meer concentreren op wat hij het liefste 
doet: wielrennen.
Op het moment dat ik hem spreek heeft 
hij een verplichte rustdag omdat hij 
de dag erna een voorbereiding op de 
internationale classificatiekeuring heeft. 
Dit wordt gedaan door de fysiotherapeut 
van zijn nieuwe club. Iemand die ook veel 
ervaring heeft met para-sporters.

Parijs
In een gesprek met de bondscoach over 
zijn mogelijkheden bleek dat die hem 
wel bij de top 8 zag rijden. En dat er dus 
mogelijkheden om mee te doen met 
de Paralympics in Parijs in 2024. Dat 
is natuurlijk een geweldig vooruitzicht! 
Natuurlijk moet er nog een hoop 
gebeuren! Voor die tijd staan er nog heel 
wat wedstrijden op het programma 
en Wouter hoopt van harte dat die dit 
jaar wèl door zullen gaan. Met name de 
internationale wedstrijden heeft hij vorig 
jaar gemist. De eerstvolgende dit jaar 
is begin mei de Ronde in Vlaanderen. 
Daarnaast komen er nog wedstrijden 
in o.a. Italië, Frankrijk en Spanje. En in 
Nederland natuurlijk. 

Veel op de fiets
Weer of geen weer, de trainingen gaan 
gewoon door. De afgelopen twee 
maanden heeft hij alweer ruim 3600 km 
gereden in diverse trainingsritten. Hij is 
zo’n 15 tot 20 uur per week bezig met 
wielrennen. Van zijn werkgever krijgt hij 
2 (en na de zomer waarschijnlijk zelfs 3) 
dagen om bezig te zijn met zijn passie. 
Daar staat tegenover dat er o.a. verwacht 
wordt dat hij regelmatig voor een groep 
een motiverende workshop geeft. Dat 
is voor Wouter geen enkel probleem. 

Sterker nog, dat doet hij graag omdat hij 
anderen wil inspireren om te geloven in 
hun droom en daaraan te werken. Juist 
ook mensen met HME-MO. Trek je niks 
aan van mensen die roepen dat het toch 
niet kan.

Sponsors
Hoewel zijn nieuwe club veel voor 
hem regelt, is Wouter voor heel veel 
zaken afhankelijk van sponsoren. Zijn 
fietsen moet hij zelf aanschaffen. En hij 
blijft natuurlijk zoeken naar het beste 
materiaal om zo goed mogelijk te kunnen 
presteren. Op het moment van dit 
schrijven is hij bezig met de aanschaf van 
een nieuwe tijdritfiets. Bij het rijden van 
tijdritten is het belangrijk dat je zo diep 
mogelijk zit en dat is met HME-MO wel 
een uitdaging. Dus het aanmeten van een 
fiets luistert nauw.
Wilt u Wouter ondersteunen bij het 
verwerven van sponsorgelden, dan 
kan dat heel simpel: u kunt een kijkje 
nemen op zijn Facebookpagina (@
weijkman) en die ‘liken’. Hoe meer 
mensen er naar een pagina kijken, hoe 
interessanter het wordt voor sponsors…. 
En natuurlijk is het ook gewoon leuk 
om zijn avonturen te volgen. Verder 
heeft hij een Instagrampagina (@
woutereijkmancycling) en als laatste 
sinds kort een eigen website, www.
woutereijkman.nl, waarop van alles over 
hemzelf en zijn ambities te vinden is.

Wouter, we wensen je dit seizoen heel 
veel succes en fietsplezier!

Anja Posthuma
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The Lancet:The Lancet: 
Verandering Verandering 
is nodig in de is nodig in de 
zorg voorzorg voor 

kinderen met pi jn

Ondanks het feit dat pijn veel voorkomt 
bij kinderen met HME-MO, vormt het een 
grote uitdaging voor individuen, gezinnen, 
professionals in de gezondheidszorg en 
samenlevingen. Pijn is een privé-ervaring 
die vaak verborgen blijft en waarover niet 
wordt gesproken of die wordt genegeerd. 
Van pijn wordt vaak verwacht dat het 
van voorbijgaande aard is, een nut heeft, 
draaglijk is en gemakkelijk te vergeten. 

Het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet heeft eind vorig jaar 
de noodklok geluid voor betere zorg voor kinderen met chronische pijn. 
Volgens het artikel “Delivering transformative action in paediatric pain: a 
Lancet Child & Adolescent Health Commision” (wat gescheven is Prof 
Christopher Eccleston, Phd en 19 andere wetenschappers) wordt chronische 
pijn bij kinderen niet gezien, onderschat en onder-behandeld. Onderstaand 
een samenvatting van het artikel, het gehele artikel is vinden op: https://bit.
ly/3qCB3Lp

Wanneer dit niet het geval is, wordt 
de pijn chronisch en is het moeilijker te 
verdragen. Hoewel mensen vaak zeer 
gevoelig kunnen zijn voor hun eigen pijn, 
komt een sociale ongevoeligheid voor 
pijn bij anderen vaak voor en wanneer 
mensen hun pijn beschrijven kan het 
belang ervan te gemakkelijk worden 
gebagatelliseerd.

Pijn wordt niet direct gezien als een 
sociaal verschijnsel, maar meer als een 
lichamelijke en cognitieve ervaring. 
Niettemin beïnvloedt de cultuur onze 
gedragsuitingen ten aanzien van pijn en 
de manier waarop anderen pijn ervaren 
en daarop reageren. Kinderen leren van 
hun familie en de bredere samenleving 
hoe ze zich moeten uiten. Ze leren hoe ze 
moeten reageren op schadelijke prikkels 
volgens de maatschappelijke normen.  
Uitdrukkingen als “grote jongens huilen 
niet” en “geen pijn, geen gewin” kunnen 
daarbij heel gewoon zijn. De dominante 
maatschappelijke overtuiging dat pijn 
tijdelijk is en moet worden verdragen, kan 
leiden tot stigmatisering van kinderen en 
adolescenten die met chronische pijn leven.

Medisch onderwijs over pijn blijft een 
uitdaging. In Canada kregen studenten 
diergeneeskunde meer formeel onderwijs 
over pijn (bijvoorbeeld over het begrijpen 
en behandelen van pijn) dan studenten 
verpleegkunde en geneeskunde. Het is 
duidelijk dat pijnbestrijding even essentieel 
moet zijn als alle andere onderdelen van 
medische procedures en behandelingen 
(zoals bv. de noodzaak om steriel te werken 
en het belang van goede uitleg van de 
procedure aan kinderen en verzorgers). 
Helaas is zelfs in de medische centra 
met de meeste middelen een cultuur van 
assertieve pijnbestrijding niet gebruikelijk.

Onder-behandelde, niet herkende of 
slecht beheerde pijn in de kindertijd leidt 

tot belangrijke en langdurige negatieve 
gevolgen die voortduren tot in de 
volwassenheid, waaronder aanhoudende 
chronische pijn, invaliditeit en ongemak. 
Deze onder-behandeling van pijn 
mag volgens de auteurs niet blijven 
voortduren. Er zijn nu instrumenten, 
deskundigheid en bewijzen beschikbaar 
voor een betere behandeling van pijn bij 
kinderen.  Bij pijn spelen meer zaken een 
rol. Het wordt beïnvloed door biologische, 
psychologische en sociale factoren, 
waardoor het complex is en moeilijk 
effectief te behandelen.

De auteurs presenteren vier trans-
formerende doelen die het leven van 
kinderen en adolescenten met pijn en hun 
gezinnen zullen verbeteren:

Ten eerste, maak pijn belangrijk. Pijn 
doet er niet genoeg toe. Dat blijkt uit 
het feit dat er in de klinische praktijk 
vaak geen adequate of passende 
pijnbestrijding wordt geboden. 
Ook is opleiding van zorgverleners 
ontoereikend. Er is een gebrek 
aan investeringen in onderzoek en 
diensten en nee ongelijke toegang tot 
pijnbestrijding. Ondanks enkele goede 
voorbeelden van kennisoverdracht 
moet er worden geïnvesteerd in een 
onderzoeksbasis voor pijn bij kinderen. 
Dit moet helpen om het snel mogelijk 
te maken dat de sociale en culturele 
context van pijn kan worden begrepen en 
aangepakt.

Ten tweede: maak pijn begrijpelijk. 
Pijnonderzoek moet het hele 
biopsychosociale model, een model 
dat kijkt naar de samenhang tussen 
biologie, psychologie, en sociaal-

omgevingsfactoren, omvatten. 
Vooruitgang op dit gebied zal bijdragen 
tot snellere ontdekkingen. Er moet ook 
meer worden geïnvesteerd in grotere 
internationale geboortecohortstudies 
waarin uitgebreide pijn gerelateerde 
metingen zijn opgenomen.

Ten derde: maak pijn zichtbaar. Pijn kan 
en moet bij elk kind worden beoordeeld. 
De methoden voor pijnbeoordeling 
tijdens de kindertijd moeten worden 
geoptimaliseerd. Hoewel subjectieve 
pijnrapportage de primaire en wenselijke 
methode is wanneer dit mogelijk is, 
kunnen en moeten veel van de gangbare 
methoden en metingen worden 
verbeterd. Er hebben zich ontwikkelingen 
voorgedaan in ons inzicht in divers 
biologische aspecten van pijn.  Ten 
slotte moet meer nadruk worden gelegd 
op de beoordeling van uitkomsten die 
belangrijk zijn voor patiënten, in plaats 
van op uitkomsten die centraal staan 
voor onderzoekers en clinici.

Ten vierde: maak pijn beter. Dit doel kan 
worden bereikt door onze kennis van 
meerdere behandelingsmogelijkheden 
op alle gebieden (bijvoorbeeld 
psychologische, farmacologische en 
fysieke interventies) te vergroten. Er zijn 
nog maar weinig gedegen onderzoeken 
gedaan naar pijninterventies bij kinderen 
en de pijplijn voor innovatie en nieuwe 
behandelingen raakt opgedroogd. 
Nieuwe onderzoeken naar de ontdekking 
van geneesmiddelen zouden de 
behandelingsmogelijkheden kunnen 
verbeteren. Er wordt geïnvesteerd 
in nieuwe manieren om individuele 
behandelingen te personaliseren, maar 
er is behoefte aan meer investeringen 
in onderzoek en een gecoördineerde 
aanpak op alle niveaus.

  Maak het 
behandelen van pijn 

belangrijk  
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angst en pijn! Praat met de fysio!

Positief taalgebruik 
werkt goed tegen  

Gezond bewegen met een 
chronische aandoening?   

Bloedafname, een vaccinatie, het inbrengen van een infuus: het zijn geen 
fijne momenten voor kinderen. Gelukkig weten we inmiddels dat 
zorgverleners met goed gekozen woorden veel angst, pijn en stress kunnen 
voorkomen. Minder bekend is dat ook ouders met positieve taal hun 
kinderen kunnen helpen. Daarom is er nu de folder Helpend taalgebruik.

Als ouder kun je er zelf buikpijn van 
hebben als je kind een ingreep moet 
ondergaan. Je wilt hem of haar natuurlijk 
bijstaan, maar hoe doe je het goed? 
Zeggen dat het pijn gaat doen, dus even 
de tanden op elkaar? Of aangeven dat 
het wel mee zal vallen? Het antwoord 
luidt: geen van beide. Praten over pijn of 
waarschuwen voor een prik leidt juist tot 
meer angst en pijn. Wat wel helpt is tijdens 
de ingreep over iets anders praten, zoals 
de vakantie. En na afloop benadrukken 
wat er goed ging. Kinderen onthouden 
dat als een positieve ervaring. Het geeft 
vertrouwen voor de volgende keer.

Prettige sfeer en afleiding
Woorden kunnen helpen, is de 
hoofdboodschap van de nieuwe folder 
Helpend taalgebruik bij ingrepen als 
bloedafname, een vaccinatie, het 
inbrengen van een infuus. Door positief 
taalgebruik tijdens de ingreep en door 
afleiding ervaart het kind minder angst, 
pijn en stress. Steeds meer zorgverleners 
krijgen er training in, zegt Jorien Mulder 
– van `t Riet, projectleider bij Kind & 
Ziekenhuis, maar bij ouders is het nog 
nauwelijks bekend. “Terwijl ook zij met 
positief taalgebruik hun kinderen kunnen 
helpen. Het leidt de aandacht af, waardoor 
het kind minder angst en pijn ervaart. 
Tijdens de ingreep, maar ook vooraf in de 
voorbereiding en na afloop thuis. De folder 
geeft adviezen hoe ouders dat kunnen 
aanpakken.”

Focustaal
De truc is dat je kinderen zich op iets 
anders laat focussen dan op de ingreep 
zelf. Kinderen zijn daar van nature erg 
goed in. Ze kunnen zo in iets opgaan dat 
ze hun omgeving niet meer opmerken. 
Positieve of helpende taal, we noemen 
het ook wel focustaal, leidt de aandacht 
ook weg van de ingreep. Het gevolg is dat 
het kind minder angst en pijn ervaart.”
Ouders denken vaak dat ze weinig kunnen 
doen tijdens een ingreep, ze kunnen hun 

kind wel degelijk helpen. De folder bevat 
vooral eenvoudige, praktische tips. Zoals 
het advies om zelf rustig en ontspannen 
te zijn. Ben je dat niet, dan kan je eigen 
angst overslaan op je kind. En zoals de 
tip dat sommige kinderen juist wél hun 
aandacht bij de ingreep willen hebben, 
omdat ze dat een gevoel van controle 
geeft. Ieder kind is weer anders.”

De folder Helpend taalgebruik bij ingrepen 
is beschikbaar als onlineversie (zie 
onderstaande link) en als printversie.
https://kindenzorg.nl/wp-content/
uploads/2021/02/FOLDER-HELPEND-
TAALGEBRUIK-230221-online.pdf

bron: Stichting Kind en Ziekenhuis 2
3 februari 2021

Nieuwe folder voor ouders van “Kind en Ziekenhuis”

Mensen met chronische 
aandoeningen wordt vaak verteld 
dat ze veel moeten bewegen. De 
frustratie bij veel van hen is dat ze 
niet goed weten hoe ze dat moeten 
aanpakken. Ga daarom eens langs 
bij de fysio. Want die weet: blijven 
bewegen is voor iedereen mogelijk 
en van vitaal belang. 

Levensverwachting
Het RIVM schat dat de 
levensverwachting van Nederlanders 
in 2030 gaat stijgen tot 82 (mannen) 
en 85 jaar (vrouwen). Een belangrijke 
aantekening bij die ogenschijnlijk 
positieve cijfers is dat het aantal 
chronisch zieken de komende tien jaar 
ook gaat stijgen. Voor deze groep is het 
extra van belang om te blijven bewegen. 
Klachten als gevolg van aandoening 
kunnen daardoor voor een groot deel van 
hen worden verminderd. En in sommige 
gevallen wordt een versnelde lichamelijke 
achteruitgang voorkomen. 
Toch blijkt uit een onderzoek van het 
RIVM dat slechts 55% van de chronisch 
zieken aan de beweegnorm voldoet. En 
dat terwijl de overgrote meerderheid juist 
aangeeft meer te willen bewegen. Men 
weet alleen niet hoe te beginnen en wat 
te doen. Qua voorlichting valt er dus nog 
een hoop te winnen.

Bewegen voor lichaam en geest
Een actieve levenshouding is niet 
alleen goed voor het lichaam, maar 
ook voor de geest. Frequent sporten 
heeft namelijk een positief effect op je 
zelfvertrouwen en gemoedstoestand. 
Je kijkt bijvoorbeeld met trots terug 
op een goede workout, omdat je weet 
dat dit gezond is. Door in beweging te 
blijven worden ook de hersenen aan 
het werk gezet. Dit zorgt voor een 

verhoogde productiviteit en helderder 
denkvermogen. Bij intensief sporten 
komen er zelfs plezierige stofjes als 
endorfine, serotonine en dopamine vrij. 
Ondanks de vermoeidheid vóél je je na een 
geleverde inspanning dus daadwerkelijk 
beter.

Drempels om te gaan bewegen 
met een chronische aandoening
Er zijn voor mensen met een chronische 
aandoening simpelweg te veel 
drempels om te blijven bewegen. Zo 
is er bezorgdheid dat beweging de 
klachten kunnen verergeren, maar ook 
pijn en vermoeidheid als gevolg van de 
aandoening kunnen een sportieve aanpak 
in de weg staan. Bovendien weet men 
vaak ook te weinig over de positieve 
effecten die meer beweging met zich 
meebrengt. De meeste specialisten en 
huisartsen hebben te weinig tijd voor 
intensief contact met de patiënten of voor 
goede voorlichting over gezond bewegen. 
Daar ligt dan ook een belangrijke rol voor 
de fysiotherapeut.

Beweegaanbod op maat
De fysiotherapeut weet alles over gezond 
en verantwoord bewegen. Zij kunnen 

mensen met een chronische aandoening 
gidsen en helpen hun vertrouwen op te 
bouwen. Omdat er frequent contact is en 
zij de patiënten van dichtbij in actie zien, 
heeft de fysio dan ook het beste zicht op 
de situatie. In goed overleg kunnen zij een 
sportief programma samenstellen dat 
rekening houdt met de wensen, klachten 
en mogelijkheden van de patiënt. Met zo’n 
programma op maat is het voor nagenoeg 
iedereen mogelijk om een actieve(re) 
leefstijl er op na te houden. Met alle 
positieve gevolgen van dien.
Stap dus eens op de fysiotherapeut af en 
stel hem of haar alle vragen over sporten 
of bewegen in combinatie met jouw 
chronische aandoening. Wie weet welke 
winst er voor jou te behalen valt.

Bron: www.defysiotherapeut.com
28 mei 2020

Noot van de redactie: Tijdens de 
komende landelijke bijeenkomst 
op 29 mei zal er bij één van de 
gespreksgroepen uitgebreid aandacht 
zijn voor (de mogelijkheden van) 
bewegen met HME-MO. Ook daar kunt u 
terecht met uw vragen.
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Aan wie geef je de 

Aan wie geef je de 

pen door……en 

pen door……en 

waarom?
waarom?

Ik heb niet direct iemand in gedachten.

Wil jij de Pen overnemen van Elias? 

Meld je aan via info@hme-mo.nl
Hoe oud ben je en waar woon je? 
Ik ben vijftien jaar oud. Ik woon in Houten.

Heb je zelf HME-MO of heb Heb je zelf HME-MO of heb 
je andere familieleden of je andere familieleden of 
vrienden die deze aandoening vrienden die deze aandoening 
hebben?hebben?
Ik heb zelf hme-mo en mijn moeder en 
zusje hebben het ook.

Weten je vrienden dat je 
HME-MO hebt en hoe heb je dat 
uitgelegd? 
Mijn vrienden weten ervan maar ik heb 
het niet echt uitgelegd. Toen ik op de 
basisschool zat heb ik er weleens een 
spreekbeurt over gehouden.

Wat vind je er zelf van dat je Wat vind je er zelf van dat je 
HME-MO hebt?HME-MO hebt?
Zo erg vind ik het niet, maar het is wel 
vervelend dat ik minder dingen kan 
doen omdat ik pijn krijg als ik te veel 
doe..

 
Elias ter Voorde 

Heb je nog goede tips voor 
andere jongeren die ook 
HME-MO hebben? 
Wanneer je merkt dat je pijn krijgt als 

je iets doet, stop er dan even mee. En 

een elektrische fi ets is wel handig.
Wat zijn je favoriete tv-
programma’s? Ik kijk niet zoveel tv, maar ik vind 

‘Zondag met Lubach’ wel leuk om te 

kijken.
Wat eet je het liefst en 
wat vind je absoluut niet 
lekker?Mijn lievelingseten is spaghetti met 

spinazie en ik vind bijna alles wel 

lekker.

Heb je (huis)dieren? Heb je (huis)dieren? 
Ja, ik heb 2 ratten ze heten Inie en Minie 
en ik heb sinds een paar maanden ook 
een hond, ze heet Joey.

Heb je zelf HME-MO of heb 
je andere familieleden of 
vrienden die deze aandoening 
hebben?
Ik heb op breakdance gezeten maar nu 
doe ik geen sport. Door hme-mo kan ik 
al een tijdje niet skeeleren omdat ik een 
plaatje in mijn enkel heb. M’n skeelers 
zitten er te strak overheen.

Naar welke school ga je en 
wat wil je later worden?
Ik ga naar het Cals College 
in Nieuwegein. Later wil ik 
geschiedenisdocent worden.

Wat is je leukste vak 
op school en welke het 
vervelendst?
De leukste vakken vind ik 
geschiedenis en biologie. Ik vind 
economie het stomste om te doen.

Ga je naar de HME-MO dag?Ga je naar de HME-MO dag?
Ja, en ik vond het lasergamen erg 
leuk.

Woordzoeker ‘Zo vrolijk’Woordzoeker ‘Zo vrolijk’
Zoek de volgende 18 woorden:

blij

dankbaar

dansen 

gelukkig

genieten

glimlach

huppelen

juichen

lachen

lol

muziek

plezier

schateren

spelen

springen

uitgelaten

vrolijk

zingen

H Y R D A S I F A U X T G N N

G L N B H A G E N I E T E N M

N S S L X U X L W M D T L L H

S P R I N G E N E H C I U J H

I E L J Q M S T H Z V Y K I B

C L A E H U P P E L E N K M Z

E E C M Z Z Z J F C R T I B Y

Z N H G L I M L A C H G G Q Z

R I E Q G E E F L T I E Q W K

S C N O C K V R O L I J K T Y

N Y Q G N E T A L E G T I U S

D A N S E N E R E T A H C S R

I H R D A N K B A A R Q Z N U

C D O Y O L Q W M E J B P Y R

I I C Y Z C C A H F A U A G P

Naar welke school ga je en Naar welke school ga je en 
wat wil je later worden?wat wil je later worden?
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VoorbereidenVoorbereiden
Leg een velletje bakpapier over de springvormbodem. Plaats de rand hierop en sluit de 
springvorm.

De bodem makenDe bodem maken
Smelt boter (60 g) in een pannetje. Neem het pannetje van het vuur en roer de inhoud 
van het zakje kruimelbodemmix door de gesmolten boter.

Bedek de bodem van de springvorm gelijkmatig met de massa en druk dit stevig aan 
met de bolle kant van een lepel. Zet de springvorm in de koelkast.

AlleAlle kleuren kleuren 
van de van de regenboog !regenboog !

De regenboogkwarktaart De regenboogkwarktaart 
makenmaken
Doe het water (400 ml), de magere kwark 
(500 g) en de slagroom (250 ml) in een 
kom en meng dit met een mixer met 
garden op de laagste stand door elkaar

Gebruik voor het beste resultaat water 
op kamertemperatuur (10-20 graden) 
en kwark en slagroom direct vanuit de 
koelkast.

Voeg de kwarkttaartmix toe en meng het 
mengsel met de mixer op de laagste stand 
in 1 minuut tot een glad mengsel. Klop het 
daarna op de hoogste stand in 2,5 minuut 
tot een luchtige massa.

Verdeel het kwarktaartmengsel over 
5 verschillende schaaltjes. Een tip om 
eerlijk te verdelen: Weeg van tevoren 
je mengkom. Weeg na het bereiden 
van taartmix je mengkom met het 
taartmengsel. Haal van het totaalgewicht 
het gewicht van de kom. Deel het 
overgebleven gewicht door 5 en verdeel dit 
over de schaaltjes. Zo krijg je een mooie 
gelijkmatige regenboogkwarktaart. 

Meng het taartmengsel met de 
kleurstoff en en kleur de inhoud van een 
schaaltje respectievelijk blauw, groen (1 
deel blauw en 5 delen geel), geel, oranje (1 
deel rood en 1 deel geel) en roze.

Haal de springvorm uit de koelkast en 
verdeel het blauwe kwarktaart mengsel 
over de bodem en zet de springvorm 
ongeveer 10 minuten in de koelkast.

Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?
•  springvorm

•  1 pak kwarktaart naturel (bv. Dr.Oetker)

•  60 g boter

•  400 ml water

•  500 g kwark

•  250 ml slagroom

•   1 pakje levensmiddelenkleurstoff en 
(bv. Dr.Oetker)

•  taartversiering  (1 fl esje unicorn mix bv.)

Verdeel na 10 minuten het groene 
mengsel over de blauwe laag en strijk het 
voorzichtig uit met een lepel. Zet het weer 
10 minuten in de koelkast. 

Ga zo verder met het gele, oranje en het 
roze taartmengsel. Tussen de oranje en de 
roze laag is 5 minuten wachten genoeg.

Laat na de roze laag de 
regenboogkwarktaart minimaal 2 uur in 
koelkast opstijven.

VersierenVersieren
Versier de taart vlak voor het 
serveren met de taartversiering en klaar 
is jouw regenboogkwarktaart!

Bron: bakken.nl



Het skeletHet skelet
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Hoe maak je een bijenhotel?Hoe maak je een bijenhotel?
Dat doe je in 5 stappen:

1. 1.   Gebruik voor de muren van het insectenhotel een houten kistje, kratje of een 
conservenblik. Het is ook belangrijk dat het hotel een dakje heeft dat een beetje 
oversteekt, want bijen houden niet van natte pootjes ,.

2.2.   Voor de gangetjes gebruik je bamboe of riet of andere holle stengels of takjes. Zorg 
dat de gangetjes tussen de 3 en 20 centimeter diep zijn. Als de gangetjes niet diep 
genoeg zijn willen de bijen niet nestelen. De diameter van de buisjes mag variëren 
van 2 tot 12 millimeter.

3. 3.   Zorg dat de gangetjes aan één kant dicht zijn. Gebruik klei om gaatjes te dichten. 
De binnenkant van de buisjes moet glad zijn, anders beschadigen de bijen hun 
vleugeltjes.

4.   4.   Bind de stengels van bamboe en riet aan elkaar met een touwtje. Dan gaat het niet 
schuiven. Stop ze dan in het houten kistje, kratje of conservenblik.

5.5.   Hang het kastje op een droge, beschutte plek. Zorg dat het kastje stevig hangt of 
staat. Bijvoorbeeld tegen een muur. Bijen houden wel van warmte, maar niet van 
volle zon.

Doe het zelf: Doe het zelf: 
maak een maak een 
bijenhotel!bijenhotel!

Wat is een Wat is een 
bijenhotel?bijenhotel?
Een bijenhotel is een plek 
waar (wilde) bijen hun 
eitjes kunnen leggen. Het 
is gemaakt door mensen. 
Bijen leggen hun eitjes in 
gangetjes. Bijvoorbeeld in 
holle stengels van bamboe 
en riet. De bijen vullen de 
gaatjes met stuifmeel en 
leggen een eitje. Uit de eitjes 
komen nieuwe bijen.

Wat weet jij allemaal over de botten 
die er in je lijf zitten?
Test je kennis met deze quiz!

1. Hoeveel botten heeft een baby?
a. 206
b. 178
c. 350
d. 403

2. Welk bot zit er niet in je lijf?
a. ankerbeen 
b. atlas
c. ellepijp
d. heiligbeen

3. Welk botje zit er niet in je oor?
a. hamer
b. boortje
c. aambeeld
d. stijgbeugel

4. Waarom zit er merg in je botten?
a. daar worden ze steviger van
b. voor het aanmaken van bloedcellen
c. dan zijn je botten minder zwaar
d. daarmee zitten je spieren vast aan 
je botten

5. Waar in je lichaam zit het spaakbeen?
a. in je been
b. in je pink
c. in je arm
d. in je elleboog

6. Hoe heten de scharnierpunten tussen 
je botten?
a. pezen
b. botbuigers
c. scharnieren
d. gewrichten

7. Welk bot in je lijf is het grootst?
a. dijbeen
b. scheenbeen
c. opperarmbeen
d. ellepijp

Oplossing: 1c, 2a, 3b, 4b, 5c, 6d, 7a
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Colofon
LID OF DONATEUR WORDEN

U kunt lid worden als u zelf HME-MO hebt of een 

eerste- of tweedelijns verwant bent of op een andere 

manier een relatie hebt met iemand met HME-MO. Het 

lidmaatschap bedraagt minimaal 25 euro per jaar.

Iedereen die onze vereniging op een andere manier 

wil 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 gips-

kamer, 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
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TipsTips en weetjes en weetjes
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 8884, vragen naar 
Annabet Groeneveld.

Het Onderzoeksfonds HME-MO heeft 
als doelstelling het financieren van 
onderzoek ter verbetering van het 
leven van mensen met HME-MO en 
het financieren van activiteiten van 
de HME-MO Vereniging Nederland. 
Het Onderzoeksfonds is door de 
belastingdienst aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

Graag wijzen wij u erop dat wanneer 
u overweegt een gift te doen aan het 
Onderzoeksfonds het mogelijk is om 
een deel van de gift terug te vragen 
van de belasting. Dit kan wanneer 

een gift minimaal voor een periode 
van 5 jaar wordt vastgelegd. Dit heet 
een periodieke schenking en u heeft 
hiervoor een formulier nodig. Deze kunt 
aanvragen via: info@hme-mo.nl of via 
de website www.hme-mo.nl

Met (hopelijk) een fijne zomer en een nieuw schooljaar voor de boeg wijzen we u graag op de volgende middelen die op de 
website beschikbaar zijn:

Voor op vakantie
•    Korte informatie over HME-MO in verschillende talen incl. het telefoonnummer van het OLVG, polikliniek orthopedie waar 

buitenlandse zorgverleners meer informatie over HME-MO kunnen opvragen. Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, 
Spaans en Engels.

Over school (op het besloten deel voor leden):
•    De infobrief lagere school, met uitleg voor leerkrachten.
•    De infobrief middelbare school, met uitleg voor leerkrachten en tips en adviezen zoals het aanvragen van een dubbel 

boekenpakket of een extra kluisje.
•   Kort animatiefilmpje voor kinderen (basisonderwijs) met uitleg over HME-MO

Eerder is de Sociale Kaart al eens in de Newsflash onder de aandacht gebracht. Omdat het als ouders van een kind met HME-
MO soms best even zoeken is naar goede hulp verwijzen wij u nogmaals naar de website van Kind en Ziekenhuis waar een 
goede sociale kaart is te vinden: https://kindenziekenhuis.nl/sociale-kaart/ De sociale kaart is een overzicht van de hulp en 
ondersteuning die er is. Met verwijzingen waar je een bepaalde zorgprofessional bij jou in de buurt kunt vinden. Kom je er met 
deze informatie niet uit of heb je het gevoel dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd? Neem dan contact op met het 
meldpunt Juiste Loket. Dat is bedoeld voor ouders die vragen hebben over de langdurige zorg of niet weten waar zij voor zorg of 
ondersteuning naartoe moeten.
www.juisteloket.nl | telefoon 030-7897878 | e-mail: meldpunt@juisteloket.nl.

Schenken met belastingvoordeel

Verpleegkundig specialist HME-MO 

Hulp beschikbaar op de website!

Een Wie, Wat, Waar voor ouders



www.hme-mo.nl

NewsNews
NewsFlash 45 | Voorjaar 2021 Flash




