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nog niks gehoord…”, zeggen ze. Pfieuw. 
Er is nog hoop.  

We moeten direct door voor een 
röntgenfoto. En als ik daar op de stoel 
zit te wachten worden we gebeld met 
het verlossende woord: WE HEBBEN 
HET HUIS! Bijzonder om op die plek, die 
mij aan mijn ziekte herinnert, zulk mooi 
nieuws te ontvangen. 

En het mooie nieuws hield niet op. Drie 
dagen later moesten we op maandag 
weer naar Amsterdam voor de uitslag. 

De ziekte HME-MO is stabiel, zegt dokter 
Ham. Hij kijkt tevreden naar het scherm, 
waar mijn lichaam plakje voor plakje te 
zien is. Hij vraagt hoe het verder gaat. “Ze 
heeft een huis gekocht!”, zegt mijn vader 
vol trots, terwijl zijn ogen wat vochtig 
worden. “Kleine meiden worden groot. 
Helemaal in Utrecht!”, vervolgt hij zijn zin. 
Dokter Ham feliciteert mij en zo positief 
als hij altijd is zegt hij: “In ieder geval 
dichter bij ons in Amsterdam.” En zo is 
het maar net: dichterbij Hamsterdam. 

Eva de Waal

Een half uur daarvoor staat de MRI-scan 
op mijn agenda. Die duurt één uur. Dat 
betekent dus dat ik vol spanning onder de 
stralingen van de MRI-scan zal liggen.  

We wachten in de gang waar ik word 
opgeroepen voor de MRI-scan. De 
minuten tikken voorbij. Het is bijna één 
uur en nog geen verpleegkundige die mij 
oproept. Het moment dat we het bod 
moeten doorgeven en dus weten óf we 
het huis krijgen komt letterlijk met de 
minuut dichterbij. Om vijf voor één word 
ik opgeroepen. Vol spanning ga ik de MRI-
ruimte in waar ik een uur stil moet liggen.  

Het uur is voorbij en dus ook het malen in 
mijn hoofd. Ik zie mijn ouders op de gang 
zitten en ze kijken wat sip. “Nee hè, we 
hebben het huis zeker niet?”, vraag ik ze, 
toch enigszins teleurgesteld. “We hebben 

Een Total Body MRI is altijd spannend. Gaat dokter Ham nieuwe 
exostosen ontdekken? Over deze vraag denk ik na als ik in de auto 
zit naar het OLVG in Amsterdam. Gelukkig in het bijzijn van mijn 
ouders. Zij brengen mij op andere gedachten door voor te stellen 
eerst een cappuccino bij het café om de hoek te drinken. In die 
gezellige Amsterdamse kroeg hebben we het over een andere 
belangrijke vraag: gaan mijn vriend en ik hét huis in Utrecht krijgen 
waar wij verliefd op zijn geraakt? Een spannende dag, want om 
13.00 uur moeten wij ons bod uitbrengen.  
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Alweer ruim een half jaar geleden 
verscheen de vorige Newsflash. Het 
zal niemand verbazen dat er 
ondertussen weer van alles gebeurd 
is. Ook binnen de vereniging. 

Bijeenkomsten
Zo hadden we op 29 mei wel een landelijke 
dag, maar dan online. Dat was een groot 
succes. En doordat het online was konden 
deze keer ook mensen aansluiten die 
het normaal niet lukt om naar Utrecht 
te komen. Dat was een positieve 
bijkomstigheid. Wat er op deze dag 
langsgekomen is kunt u verderop lezen.

Een andere activiteit die, net als vorig 
jaar, ook gewoon doorging was de 
kinderdag. Op 3 oktober hebben heel veel 
kinderen (en hun familie) zich uitstekend 
vermaakt in een bijzonder nat Toverland. 

Voor de jongeren was er vorig jaar een 
online-bijeenkomst. Dit jaar konden 

Van de redactie

foto terug van een bos bloemen met een 
lachend gezicht erachter. “Leuk!” dachten 
we toen, “maar wie is dat gezicht achter 
die bloemen?” Het bleek iemand te zijn 
die we allemaal wel eens aan de telefoon 
gehad hebben: “met de opnameplanning 
van orthopedie…. “. Dat bracht de redactie 
op het idee voor een gesprek met Marnix 
Buddingh om te weten te komen wat er 
nou allemaal nodig is voor het plannen van 
een operatie. U leest het verderop.

Wat is uw verhaal?
Deze keer geen verhaal over Wouter 
Eijkman. Maar wie hem een beetje 
in de gaten houdt op de social media 
weet dat hij inmiddels volop meedraait 
in de wereld van het para-wielrennen. 
En daar ook successen boekt. In het 
voorjaar laten we Wouter weer aan het 
woord en wordt u op de hoogte gebracht 
van de laatste ontwikkelingen in zijn 
wielercarrière. 

Wouter is helemaal enthousiast van 
wielrennen. Maar er zijn vast meer 
mensen die ergens heel enthousiast mee 
bezig zijn. We zouden het leuk vinden 
wanneer iemand daar over wil vertellen 
in de Newsflash. Het mag van alles zijn. 
Laat het ons weten via info@hme-mo.nl.

Gebruikelijke zaken
In de vorige Newsflash stond een 
paginagrote profielschets voor een 
nieuwe voorzitter. We kunnen nu al 
voorzichtig verklappen dat er iemand 
is die zich voor deze positie aangemeld 
heeft. In de rubriek ‘Nieuws van het 
bestuur’ is hier meer over te lezen. 

In de Newsflash die voor u ligt vindt u ook 
weer de vaste rubrieken. En natuurlijk de 
Kidsflash.

De redactie wenst u veel plezier met het 
lezen!

Anja Posthuma

(eindredacteur)

Samenstelling bestuur
We vallen maar gelijk met de deur in 
huis: we hebben iemand gevonden die 
Jan de Lange zou willen gaan vervangen 
als voorzitter. Daar zijn we heel blij mee! 
Zijn naam is Joris van Lierop en tijdens 
de ALV in het voorjaar zullen de leden 
uitgebreid met hem kennis kunnen 
maken. En daarna hopelijk positief 
oordelen over zijn kandidatuur. Jan de 
Lange wil graag nog wel een jaar langer 
in het bestuur blijven, maar dan als 
adviseur. 

Eenzelfde situatie is aan de orde bij 
de functie van secretaris. Marion Post 
wil ook graag stoppen na al die jaren. 
Zij is net als Jan al betrokken vanaf 
de start van de vereniging. Voor haar 
functie is al een opvolger gevonden. 
Dat wordt de bestaande 2e secretaris, 
Anja Posthuma. Ook Marion wil nog 
wel graag een jaar langer in het bestuur 
blijven, maar dan als adviseur.

MEO
Met onze backofficeorganisatie MEO 
is afgesproken dat zij voortaan de 
telefoon voor ons opnemen. Daarom is 
het nummer op de website aangepast. 
Dus wanneer u ons belt krijgt u in eerste 
instantie iemand van MEO aan de lijn. 
Zij zorgen dat uw bericht of vraag zo 
snel mogelijk bij de juiste persoon van 
het bestuur terecht komt en wanneer 
dat nodig is belt of mailt iemand van het 
bestuur u terug.

Online-bijeenkomsten
Net als allerlei andere organisaties 
zijn we binnen de vereniging inmiddels 

NieuwsNieuws van  van 
het bestuurhet bestuur

we gelukkig een gewone jongerendag 
plannen. Op het moment van dit schrijven 
moet hij nog plaatsvinden. Maar wanneer 
dit blad bij u op de mat valt hebben er 
hopelijk veel jongeren genoten van een 
gezellige dag in Burgers’ ZOO in Arnhem. 
In het voorjaar zullen we laten weten 
wat ze er besproken hebben. Want een 
onderdeel van deze dag is een gesprek 
over wat we als vereniging voor hen 
kunnen betekenen.

Vragenlijsten en bloemen
Het was dit jaar voor veel expertisecentra 
weer tijd om hun erkenning te vernieuwen. 
Zo ook voor het OLVG. Er zijn zowel door 
het ziekenhuis als door ons als vereniging 
uitgebreid formulieren ingevuld. Dat heeft 
gelukkig geresulteerd in een verlenging 
van vijf jaar voor ons expertisecentrum. 
Omdat we daar heel blij mee zijn, hebben 
we ter felicitatie een bloemetje gestuurd 
naar het OLVG. Daarop kregen we een 

4
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helemaal gewend aan online- 
bijeenkomsten en vergaderingen. 
Daarom kon de landelijke dag dit 
jaar gewoon doorgaan, weliswaar in 
aangepaste vorm. Een hele dag voor het 
scherm zitten was wat veel gevraagd, 
maar voor een ochtend ging dat prima. 
Het had zelfs voordelen: mensen die het 
normaal gesproken bezwaarlijk vonden 
om naar Utrecht te komen, konden nu 
gewoon thuis aanschuiven. En daar is 
veel gebruik van gemaakt. Eén van de 
tips van die dag was dan ook: organiseer 
vaker iets online. En daar geven 
we graag gehoor aan. Er wordt nog 
nagedacht over een precieze invulling.

De verslagen van de landelijke 
bijeenkomst kunt u trouwens verderop 
in dit blad lezen.

Financiën
Zoals elk jaar is er weer een verzoek 
voor subsidie voor het komende jaar 
ingediend bij Fonds PGO. Het invullen 
van de benodigde formulieren is een 
behoorlijk karwei. We zijn blij dat 
het is het gelukt om alles voor de 
sluitingstermijn in te dienen. In de loop 
van november hopen we te horen of de 
subsidie toegekend wordt. 

Omdat we in 2020 minder activiteiten 
hebben kunnen houden dan normaal, 
moet een deel van de subsidie voor 
dat jaar terugbetaald worden. Dat is 
inmiddels gebeurd.

Koepels
Onder deze noemer vallen onze 
contacten met de VSOP, SWP en IederIn.

De VSOP (Patiëntenkoepel voor 
zeldzame en genetisch aandoeningen) 
is betrokken bij de aanwijzing van 
expertisecentra. Deze worden eens 
per 5 jaar beoordeeld en afgelopen 
zomer was er een beoordelingsronde. 
Hierbij worden nadrukkelijk ook 
patiëntenverenigingen betrokken en dus 

 OLVG is weer voor 
5 jaar expertisecentrum 

voor HME-MO!  

hebben we als vereniging een aantal 
vragenlijsten ingevuld. Een tijdrovend 
karweitje, maar wel de moeite waard 
omdat we zo mee kunnen helpen aan 
het organiseren van goede zorg.

De SWP (Samenwerkende 
Pijnorganisaties) kent op ons initiatief 
een werkgroep kind en chronische pijn.
Dit omdat in de huidige standaarden 
rondom de behandeling van chronische 
pijn de doelgroep kinderen niet is 
opgenomen. Deze heeft, samen met 
Kind en Ziekenhuis, een subsidie 
aangevraagd voor het doen van 
literatuuronderzoek. Het doel hiervan 
is duidelijk te krijgen wat er allemaal al 
bekend/geregeld is voor kinderen met 
chronische pijn. We hopen dat dit een 
aanleiding is om de standaarden aan te 
passen.

IederIn (Netwerk voor mensen met 
een beperking of chronische ziekte) 
organiseert jaarlijks een dag waarbij 
2ejaars studenten geneeskunde kunnen 
praten met patiëntenverenigingen. 
Het doel hiervan is dat studenten leren 
waar mensen met een beperking of 
chronische ziekte dagelijks mee te 
maken hebben. En hoe ze daar als 
toekomstig arts het beste mee om 
kunnen gaan. Ook wij doen mee met 
deze dag, die dit jaar online plaats zal 
vinden.

MAR vergadering
Op 6 oktober jongstleden was er na 
een lange tijd weer een vergadering 
van de Medisch Advies Raad (MAR). De 
vergadering was online zodat de leden 
van de MAR geen tijd kwijt waren met 

reizen. Dit is een mogelijkheid die we 
ook voor de toekomst, eenmaal per jaar, 
zullen gebruiken.

Het was goed om elkaar weer te 
ontmoeten. Onder leiding van de 
voorzitter, dr. John Ham, werd uitgebreid 
bijgepraat over wat eenieder in relatie 
met HME-MO bezighoudt. In de rubriek 
“Onderzoek en Ontwikkeling op het 
gebied van HME-MO” in deze Newsflash 
wordt uitgebreid ingegaan op de inhoud 
van de MAR-vergadering.

HME-MO Expertisecentrum 
OLVG
Recent is het OLVG door de minister van 
VWS opnieuw voor 5 jaar benoemd tot 
Expertisecentrum voor de zeldzame 
ziekte HME-MO. Hiervoor is door 
de specialisten van het Expertise 
Centrum zelf en door het bestuur van 
de HME-MO Vereniging een uitgebreide 
vragenlijst ingevuld. Op basis daarvan 
wordt een advies geformuleerd door 
de NFU (Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra) en de 
VSOP. Dit advies wordt voorgelegd aan 
de minister. We zijn blij dat dit weer is 
gerealiseerd.

Ook belangrijk voor ons als HME-MO 
patiënten zijn de benoemingen van 
de UMC’s die te maken hebben met 
maligniteit van osteochondromen. 
Zo is het LUMC is benoemd tot 
Expertisecentrum voor zeldzame bot- 
en weke delen tumoren. Het Amsterdam 
UMC is benoemd tot Expertisecentrum 
voor rare bone tumors, evenals het 
UMCG en het Utrechts UMC.

Het Geheim van Pijn is een mooi 
boek dat door kinderen vanaf 10 jaar 
zelf gelezen kan worden, maar ook 
interessant is voor volwassenen. 
Het eerste verhaal is het pijnverhaal 
van Dana en hierin wordt het proces 
van “acute” pijn beschreven. Onder 
leiding van dokter Thomas en door 
middel van een Virtual Reality bril, 
duikt ze in haar lichaam. Samen 
komen ze langs plekken in haar 
lichaam en brein die belangrijk zijn in 
haar pijnverhaal. Ze ontdekken wat er 
allemaal van invloed is op het voelen 
van pijn en wat Dana hieraan kan doen.
Het tweede verhaal is het pijnverhaal 
van Timo. Timo heeft chronische pijn 

en samen met Dana en dokter Thomas 
duikt hij ook zijn lichaam in om het 
geheim van zijn pijn te ontrafelen. 
Beide verhalen worden ondersteund 
door heldere en aantrekkelijke 
illustraties.  

De auteurs zijn Floor van der Valk en 
Tamara van der Houwen. Zij zijn beide 
fysiotherapeut en gespecialiseerd in 
pijn. De uitgever is Stichting Pijn-Hoop, 
een landelijke patiëntenorganisatie 
voor en door mensen met chronische 
pijn.  Het boek ‘Het Geheim van Pijn’ 
is niet via de boekhandel verkrijgbaar 
maar kan voor 17 euro besteld worden 
via de website: 

https://www.pijn-hoop.nl/het-geheim-
van-pijn-een-introductie.

De vereniging mag 10 exemplaren 
weggeven, stuur hiervoor een mail met 
uw naam, adres en telefoonnummer 
naar: info@hme-mo onder vermelding 
van “boek”.

Een mooi boek voor kinderen!

Het Geheim van Pijn

Tijdens een kinderdag in Toverland namen een aantal 
jongeren het initiatief om via een Whatsapp-groep met 
elkaar in contact te blijven. Inmiddels is deze app groep van 
jongeren uitgegroeid tot 22 deelnemers. De leeftijd in de 
groep varieert tussen de 13 en 26 jaar. 

Jongeren posten berichten als ze bijvoorbeeld geopereerd 
gaan worden of iets anders rondom HME-MO willen delen. 
Ook worden er door de jongeren vragen aan elkaar gesteld. 
Maudi Kikkert en Yara Beurskens, beiden 18 jaar, nemen 
al vanaf het begin deel aan de groep. Zij vertellen dat ze 
er al echt door zijn geholpen. Zo stond Maudi al lang op de 
wachtlijst en kreeg ze advies over met wie ze in het OLVG 
contact kon opnemen. Ook geven Yara en Maudi aan dat 
het soms fijn is om te vragen hoe iemand een bepaalde 
operatie heeft ervaren. 
Het is echt een groep van en voor jongeren, er is geen 
moderator (iemand die de gesprekken begeleidt). Hierdoor 
staan er soms vragen in de groep die door sommige 
jongeren als confronterend kunnen worden ervaren. 

Gelukkig is de sfeer altijd positief en probeert iedereen 
elkaar goed te helpen als er een vraag wordt gesteld. 
Jongeren kunnen zich aanmelden voor de groep door een 
mailtje te sturen aan: dearyara@outlook.com of maudi.
kikkert@gmail.com

Belangrijk om te weten: de jongeren appgroep valt niet 
onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. Het 
is, zeker bij medische vragen, goed om ook de arts of de 
vereniging te raadplegen.

Mirjam Jansen op de Haar

Er is een jongerenapp!

TipsTips en weetjes en weetjes Deel 1Deel 1
6
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Onderzoek en Ontwikkeling 
op het gebied op het gebied 
van HME-MOvan HME-MO

Vanuit het Expertisecentrum 
OLVG zijn er door dr. John Ham, 
orthopedisch chirurg, en dr. Henk 
Jan v.d. Woude, radioloog, de 
volgende zaken gemeld:

Screening en beeldvorming:
Sinds 2013 zijn er bij screening en 
beeldvorming door middel van Total Body 
MRI veel data verzameld. Onder leiding 
van Henk Jan v.d. Woude worden deze 
nu geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken 
bij welke beelden er verdenking was op 
maligniteit. Er is weinig bekend over wat 
een gewenst interval is qua screening. 
Er kan op basis van de analyse een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
hoog- en laag-risicopatiënten, hierop kan 
de frequentie van de screening worden 
aangepast. De interesse gaat vooral uit 
naar de leeftijdsgroep van 18-25 jaar. Het 
is opvallend dat er veel jongeren waren 
met een verdachte kraakbeen kap die kan 
leiden naar maligniteit, chondrosarcoom.
Er is nog geen zicht op afronding 
van het onderzoek. Dit is afhankelijk 
van beschikbare capaciteit. Wel is 
er een goede samenwerking met de 
Joint Research Group en statistici 
van orthopedie voor wat betreft het 
verwerken van de data. Verder worden 

de protocollen verbeterd en zijn er 
nieuwe technologieën waarmee je naar 
kraakbeen kan kijken.
De bedoeling is ook om bij een groep 
kinderen met behulp van een Total Body 
MRI te kijken naar de ontwikkeling. 
Hopelijk is het dan mogelijk om in een 
vroege fase al een voorspelling te doen 
over de risico’s van groeistoringen/
maligniteiten. Hiervoor is een aangepast 
protocol nodig. Nu wordt er veel gebruik 
gemaakt van röntgenstraling. Het gebruik 
van ultra low TCD of geen straling zou 
uiteraard de voorkeur hebben.

Overig
Drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch 
chirurg, is bezig met het onderzoek naar 
genotypering. Er is een groep mensen die 
wel de verschijnselen van HME-MO heeft, 
maar waarbij de test geen EXT1 of EXT2 
aangeeft. 

Verder is er een aantal artikelen 
gepubliceerd over onderzoeken o.a. naar 
onderarm deformaties, samen met een 
expert uit Hamburg.
Ishan Amajjar, arts-onderzoeker heeft 
een artikel gepubliceerd over het 
transitieonderzoek van kinder- naar 
volwassenen zorg. Hier komen nieuwe 
onderzoeksvragen uit. Bijzonder was de 
constatering dat er soms bij jongeren van 
17/ 18 jaar al een maligniteit gevonden 
wordt. Dit is voor de betreffende jongeren 
een belastende periode. Tijdens de 
landelijke HME-MO dag heeft Ihsan een 
inleiding gehouden over het Transitie-
onderzoek en het lopende onderzoek 
naar de gevolgen van HME-MO. Deze 
inleiding kunt u vinden op onze website.

Vanuit het genetisch laboratorium 
van het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen meldt Prof. dr. Wim 
Wuyts het volgende:
Er vindt op dit moment in Antwerpen 
minder onderzoek plaats dan voorheen. 
Het voornaamste is nu de samenwerking 
met het OLVG. Er wordt nog steeds 
gewerkt aan de genenanalyse. Ca. 
600 patiënten zijn in dit onderzoek 
opgenomen. Het geeft een goed 
beeld over de situatie in Nederland. 
Op familieniveau kan er meer worden 
uitgewerkt.
Verder lijkt de Europese Transcan-
samenwerking een beetje doodgebloed. 
Op dit moment staan er niet veel nieuwe 
onderzoeken op het programma. 
De klinische trials van het MO-Ped 
onderzoek (kinderen behandelen met 
Palovarotene) zijn stopgezet. Dit omdat 
er bijverschijnselen van de groeischijf 
zijn geconstateerd bij een andere 
aandoening die behandeld werd met 
Palovarotene. De gezamenlijke Europese 
HME-MO-patiëntenverenigingen 

In deze rubriek willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen en de 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van Hereditaire Multiple Exostosen – 
Multiple Osteochondromen. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt 
kunt u contact opnemen met info@hme-mo.nl Deze keer doen we verslag van 
hetgeen er gemeld is tijdens de vergadering van de Medisch Advies Raad (MAR) 
die op 6 oktober jongstleden heeft plaatsgevonden. De leden van de MAR zijn 
allen bezig met onderzoek en/of behandeling van HME-MO.

    De interesse 
gaat vooral uit naar de 

leeftijdsgroep van 18-25 
jaar    

hebben een brief gestuurd aan het 
farmaceutische bedrijf Ipsen die 
verantwoordelijk was voor de MO-Ped 
Trial. Daarin wordt gevraagd wat de 
conclusies zijn van het ene jaar dat de 
trial heeft gelopen. Verder is daarin de 
vraag gesteld of Ipsen van plan is nog 
iets te doen gericht op HME-MO. Voor 
botaandoeningen is het ziekenhuis in 
Antwerpen op Europees niveau erkend. 
In het HME-MO Expertise Centrum OLVG 
liep de MO-Ped Trial Voor Nederland met 
een aantal deelnemers.

Vanuit het Amsterdam UMC wordt 
door Gerard Schaap, oncologisch 
orthopedisch chirurg, gemeld:
Op dit moment is er geen lopend 
onderzoek gerelateerd aan HME-MO. 
Hij zou dit in samenwerking met de 
nieuwe orthopedisch chirurg dr. Floortje 
Verschoor graag oppakken. 

Vanuit het LUMC meldt patholoog 
Prof. dr. Judith Bovée:
Vorig jaar is de nieuwe WHO-classificatie 

uitgekomen. De belangrijkste wijziging 
voor Multiple Osteochondromen is 1 
van de criteria waarnaar gekeken wordt 
wanneer een osteochondroom verdacht 
wordt van kwaadaardigheid. Dit betreft 
de dikte van de kraakbeenkap: eerst 
was een dikte vanaf anderhalf tot twee 
centimeter verdacht, nu ligt de grens bij 2 
cm en groter. Het is frustrerend dat er nog 
steeds geen beter criterium is. 

Onderzoek hiernaar kan o.a. door gebruik 
te maken van IPS-cellen op het gebied 
van osteochondromen. De promovendus 
die hiermee bezig was is gestopt en door 
corona ligt het geheel momenteel stil. Er 
zijn (nog) geen nieuwe mensen om het op 
te pakken. 

Vanuit het UMC Maastricht 
wordt door Prof. dr. Rob Smeets, 
revalidatiearts, het volgende 
gemeld:
Er zijn twee promovendi die, samen 
met John Ham, onderzoek doen naar 
gevolgen van HME-MO zoals pijn en 
vermoeidheid. Veel patiënten vanaf 
45/50 jaar blijken daar last van te 
hebben.

Er is een onderzoek onder alle patiënten 
volwassenen/ kinderen gedaan naar 
kwaliteit van leven (op basis van het 
ICF-model). Daarbij is gekeken of en hoe 
pijn/vermoeidheid invloed heeft op de 
kwaliteit van leven. Een promovendus in 
Antwerpen doet onderzoek om te kijken 
of pijn/vermoeidheid veel meer voorkomt 
bij mensen bij HME-MO dan bij mensen 
met andere ziekten. Ook wordt er 
gekeken of er klinische symptomen zijn 
te verbinden aan genotypen (soort DNA-
stoornis). Ishan Amajjar is bezig met een 
review op dit gebied.

  Het is frustrerend dat 
er nog steeds geen beter 

criterium is  
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“U spreekt met de 
opnameplanning 
orth opedie”

Even kennismaken
Eerst even een nadere kennismaking 
met Marnix. Hoelang werkt hij eigenlijk al 
bij het OLVG? Marnix: “Ik ben in 2001 bij 
het OLVG begonnen, op de afdeling KNO 
(keel-, neus- en oorheelkunde). Dat heb 
ik gedaan tot 2009, met tussendoor een 
uitstapje van een paar maanden op de 
kinderpoli (als doktersassistent en achter 
de balie). In 2009 heb ik de overstap 
gemaakt naar de opnameplanning van de 
afdeling orthopedie en daar werk ik nog 
steeds met veel plezier. Ons kantoor is 

Stel, je bent bij dokter Ham of dokter v.d. Zwan geweest en er is besloten 
dat je geopereerd gaat worden. Dan kom je op de wachtlijst. En na een tijdje bel 
je met de opnameplanning van orthopedie om te horen of er al een datum 
gepland is. Je staat een tijdje in de wacht (u bent beller nummer…..) en dan krijg 
je iemand aan de lijn. De meesten van ons kennen inmiddels de namen wel: u 
spreekt met Marnix, of Anja, of Annette van de opnameplanning orthopedie. 
Maar wie zijn die mensen nou eigenlijk en waar zijn ze de hele dag mee bezig? 
Om daarachter te komen heb ik een afspraak met Marnix Buddingh, één van de 
mensen achter de telefoon.

inmiddels verhuisd naar de locatie West. 
Dat was even wennen, maar ook daar is 
het prima werken. Net als veel mensen 
hebben wij trouwens te maken gehad met 
thuis werken. Tegenwoordig mogen we 
gewoon weer in het ziekenhuis werken, 
maar er wordt ook nog wel thuis gewerkt.

Je kijkt toch gewoon in de agenda?
Wanneer iemand op de wachtlijst komt 
gaan ze bij de planning op zoek naar 
een datum voor de operatie. Dat klinkt 
eenvoudiger dan het is. Marnix vertelt:

“Er komt van alles bij kijken. Is er één 
chirurg nodig of twee? Welke operatie 
is het? Welke materialen zijn daarbij 
nodig? Welke faciliteiten moeten er op de 
operatiekamer aanwezig zijn?” 
De puzzel begint bij het aantal chirurgen. 
Wanneer er maar 1 chirurg nodig is, is 
het simpel: je kijkt naar zijn rooster en 
ziet wanneer hij kan. Lastiger wordt het 
wanneer er nog een chirurg van een 
andere afdeling nodig is. De roosters van 
de verschillende afdelingen zijn niet op 
elkaar afgestemd, dus dan is het aantal 
mogelijkheden kleiner.
De volgende vraag is hoelang de operatie 
gaat duren. Het zal duidelijk zijn dat 
het plannen van een korte operatie 
makkelijker is dan het plannen van een 
uitgebreide operatie. Dat heeft te maken 
met de tijd dat een operatiekamer bezet 
is, maar ook met wat voor soort bed 
er aan die operatie gekoppeld wordt. 
Daarover later meer.

Wat moet er gebeuren?
Het maakt uit wat voor soort operatie 
het is. Voor elke operatie zijn er bepaalde 
sets aan medisch materiaal nodig. Voor 
‘standaard’ operaties zijn die sets meestal 
wel aanwezig. Maar voor sommige 
operaties is aanvullend materiaal nodig 
en dat moet vaak apart besteld worden. 
Denk aan speciale plaatjes, schroeven of 
andere zaken. Het kan zijn dat de fabrikant 
die zaken niet direct op voorraad heeft 
of dat een bestelling langer duurt dan 
verwacht. Zeker het afgelopen jaar kwam 
dat nogal eens voor.
Verder is de uitrusting niet in elke 
operatiekamer hetzelfde. Orthopedisch 
chirurgen hebben vaak een röntgenboog 
nodig bij hun operaties. Bv. om te kijken 
of een plaatje of schroeven nu echt op de 
goede plek zitten. Zo’n boog is maar in een 
paar operatiekamers beschikbaar. En de 
orthopeden zijn niet de enigen die hem 
willen gebruiken. Ook andere specialisten 
maken er gebruik van. Dat betekent dat 
die operatiekamers snel volgeboekt zijn. 
Daarnaast speelt dat voor het bedienen 
van het röntgenapparaat een laborant 
nodig is en die zijn tegenwoordig helaas 
ook dun gezaaid.

Lange en korte bedden
Nee, dit gaat niet over die te korte bedden 
in de locatie West met die nog kortere 
matrassen. Die zijn ondertussen gelukkig 
vervangen door nieuwe bedden. Korte 
en lange bedden gaan over de verwachte 
tijd dat patiënten in het ziekenhuis 
liggen. Bij korte bedden gaat het over 
de dagbehandeling en soms over de 
kinderafdeling. Bij lange bedden wordt 
verwacht dat een patiënt één of meerdere 
nachten in het ziekenhuis zal zijn. Het zal 
duidelijk zijn dat er sneller een kort bed te 
vinden is dan een lang bed. Dat maakt de 
wachttijd voor een wat grotere ingreep 
dan soms ook langer. 
Volgens Marnix is het ook goed om 
duidelijk met de arts af te spreken of iets 
in een dagbehandeling kan of liever niet. 
Wanneer je het bijvoorbeeld niet ziet 
zitten om kort na een operatie nog twee 

uur in de auto te zitten om thuis te komen, 
dan moet je dat vooral aangeven. Dan kan 
de arts het juiste bed aanvragen. Of het 
tijdstip van de operatie kan aangepast 
worden. Ook is het soms mogelijk (vooral 
voor kinderen) om de avond of middag 
voor de operatie al naar het ziekenhuis te 
komen. 

Ze zijn me vergeten geloof ik
Marnix merkt op: “Op de planning hebben 
we niet alleen te maken met operaties 
die via de poli keurig ingepland worden. 
Er komen vaak veel spoedoperaties 
tussendoor. Er zijn periodes dat die 
een groot deel van de beschikbare 
operatieruimte innemen. Hoe vervelend 
we dat ook vinden, dat gaat ten koste van 
degenen die op de wachtlijst staan.”
Verder vertelt hij dat corona er ook voor 

gezorgd heeft dat de reguliere zorg een 
tijd op een laag pitje heeft gedraaid. En dat 
het de planners vanwege drukte niet altijd 
lukt om de hele wachtlijst door te nemen. 
Zijn advies is daarom: bel vooral ook zelf 
met de opnameplanning. Daar zijn we 
alleen maar blij mee.
Dus wie de indruk heeft dat hij niet meer in 
beeld is: pak de telefoon!
Uiteraard wordt er daarnaast naar 
gestreefd om binnen niet al te lange tijd 
de wachtlijst weer helemaal op orde te 
hebben. Zodat met iedereen die erop staat 
binnen een aanvaardbare termijn contact 
wordt opgenomen.

Marnix, bedankt voor dit kijkje achter 
de schermen. Het wordt zo wel duidelijk 
waarom het niet altijd even simpel is om 
een operatie in te plannen. Wellicht is het 
in de toekomst mogelijk dat er binnen een 
computerprogramma wordt bijgehouden 
wie er hoelang op de wachtlijst staat. En 
worden mensen die er langer staan dan 
vanzelf weer naar boven gehaald….

Anja Posthuma

  Dus wie de indruk 
heeft dat hij niet meer in 
beeld is: pak de telefoon!  
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Een kort verslag van de 
landelijke dag 2021

Evaluatie
landelijke onlinebijeenkomst

Samen achter een scherm...

Niet naar Utrecht
Begin 2021 hoopten we nog dat we gewoon als vanouds een landelijke dag in Utrecht konden organiseren. Maar al snel werd 
duidelijk dat dat niet ging lukken. Ondertussen waren veel mensen gewend aan thuis werken en online vergaderen. Daarom was 
het niet zo ingewikkeld om een alternatief te bedenken: ook een HME-MO dag kan online. Alleen was een hele dag dan wel wat 
veel van het goede. Dus het werd een online-bijeenkomst in de ochtend. Onze backoffice MEO stond garant voor de technische 
kant van de bijeenkomst.

Zoals gebruikelijk kregen de deelnemers na afloop van de landelijke bijeenkomst een verzoek om een evaluatieformulier in te vullen. 
Gelukkig hebben veel mensen dat gedaan, waarvoor dank. Dat geeft ons een mooi beeld van de waardering voor deze bijeenkomst.
Het totaal werd gewaardeerd met een 8,2. En dat vinden we niet slecht voor iets wat we nog niet eerder op zo’n manier georganiseerd 
hadden. Er was veel waardering voor de algemene inleiding van Ishan Amajjar en voor de gespreksgroepen op zich. Een minpunt wat 
eigenlijk bij alle gespreksgroepen genoemd werd, was dat de tijd voor de gesprekken daar veel te kort was. Iets wat we als organisatoren 
zelf achteraf ook vonden. Tijd inschatten is blijkbaar lastig. 
Een groot pluspunt: toch contact kunnen hebben in een tijd dat het fysiek niet mogelijk was. En sommigen konden er nu juist wel bij zijn, 
terwijl ze normaal gesproken niet de mogelijkheid hebben om naar Utrecht te komen.
Als vereniging zijn we blij dat we deze bijeenkomst op deze manier konden organiseren. We gaan zeker aan de slag met alle tips die op de 
formulieren ingevuld werden.

Frans Schelbergen
Anja Posthuma

Verrassing
De organisatie had wat meer voeten 
in de aarde dan we in eerste instantie 
dachten, maar uiteindelijk zaten er op 
29 mei toch bijna veertig mensen achter 
hun laptop. Van tevoren hadden ze 
allemaal een verrassingspakketje thuis 
gehad om het gemis van een ‘echte’ dag 
te verzachten. Een gebaar dat, gezien de 
reacties, erg gewaardeerd werd.
Nadat Jan de Lange de bijeenkomst 
geopend had was het de beurt aan 
Ishan Amajjar om te vertellen over 
de beide onderzoeken die ze gedaan 
heeft. Als eerste het onderzoek naar 
de transitie (overgang) van 18-jarigen 
naar de volwassenafdeling en daarna 
kwam het onderzoek naar de gevolgen 
van HME-MO voor volwassenen aan 
de orde. Wanneer u op onze site naar 
deelgenotencontact/hme-mo-dag 
gaat, kunt u daar een link vinden om de 
presentaties te bekijken.

Groepsgesprek
Tijdens een korte pauze werd iedereen 
doorgeleid naar de gespreksgroep 
waar hij/zij zich voor ingeschreven had. 
Er waren 6 mogelijkheden: pijn, werk, 
bewegen, ouder worden, basisschool 
en middelbare school. En dat allemaal 
uiteraard in relatie met HME-MO. Per 
gespreksgroep was er een deskundige 
die een korte inleiding verzorgde 
en de vragen van deelnemers kon 
beantwoorden. In alle groepen ontstond 
een levendig gesprek. Een minpuntje 
waar iedereen het over eens was: de 
tijd was eigenlijk veel te kort. Volgens 
planning werd iedereen namelijk exact 
op de afgesproken tijd teruggezet naar 
de plenaire groep.

Afsluiting
In de algemene sessie werd door 
elke groep een korte samenvatting 
gegeven van wat er besproken was. Een 

algemene conclusie was dat mensen 
het heel prettig vonden om op deze 
manier toch contact met deelgenoten te 
kunnen hebben. Er hadden zich nu juist 
ook mensen aangesloten die normaal 
gesproken niet naar een landelijke dag 
komen omdat bijvoorbeeld de afstand te 
groot is. Dat zou een reden kunnen zijn 
om deze manier van contact vaker aan 
te gaan bieden. Bijvoorbeeld voor HME-
cafés. Daar gaat binnen de vereniging 
zeker verder over nagedacht worden.
We kijken terug op een zeer geslaagde 
bijeenkomst, maar hopen toch ook dat 
we op 11 juni 2022 weer ‘gewoon’ met 
z’n allen naar Utrecht kunnen komen.

Anja Posthuma
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De gespreksgroep over pijn bestond uit 9 personen en 
werd geleid door Jeroen Steenhuisen, anesthesioloog en 
pijnspecialist in het OLVG. Het gesprek begint met een 
introductie waarin Jeroen aangeeft hoe mensen met pijn, 
met name volwassenen, in het OLVG-ziekenhuis kunnen 
worden geholpen. Ook gaat hij in op de complexiteit van pijn 
waarbij de klachten niet alleen biomedisch zijn maar ook 
het psychologische aspect een grote rol speelt. Hoe langer 
pijn bestaat in een lichaam des te kleiner de kans is dat het 
spontaan verdwijnt. Het lichaam reageert dan met over-
protectie op het pijnsignaal. Pijn dooft na verloop van tijd uit, 
maar bij 5 -10% is dit niet het geval en wordt de pijn chronisch. 

Pijnbehandeling
Het bestrijden van pijn is niet eenvoudig. Bij 40-60% van de 
patiënten is de behandeling succesvol. De pijn-arts probeert 
de verwachting dichter bij de realiteit brengen, het is een 
traject om hier te komen. De begeleiding hierbij is heel 
belangrijk. Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk plan 
gemaakt en patiënten worden meerdere keren gezien. 

De omgeving
In de gespreksgroep gaat het vervolgens over hoe de 
aanwezigen omgaan met pijn en de zoektocht naar 
pijnbestrijding. Die is vaak lang en frustrerend. Men is het 
erover eens dat negatieve emoties en vermoeidheid de pijn 
verergeren. Belangrijk is ook hoe de omgeving ermee omgaat. 
Dit is vaak moeilijk omdat je pijn aan de buitenkant niet kunt 
zien. Hoe leg je dan duidelijk en krachtig uit wat HME-MO is 
en waarom je pijn hebt? Een van de aanwezigen heeft hierop 
een simpel antwoord gevonden: er groeit bot op het bot en dat 
gaat in pezen/spieren pijn doen. 

Maar wat kun je nu doen?
Cognitieve gedragstherapie kan helpen, net als andere 
methoden om de manier van denken over pijn te beïnvloeden. 
Een van de aanwezigen vertelt hoe hij na een lange zoektocht 
een oplossing heeft gevonden in de denkwijze van de 
Amerikaan Dan Buglio.
Jeroen Steenhuisen geeft aan dat het vaak het beste is als 
mensen met pijn er zelf mee aan de slag gaan. Dat betekent 
eerst de pijn accepteren en dan zelf een manier vinden (coping) 
om ermee om te gaan. Door de aanwezigen worden ook 
andere zorgverleners als een revalidatietraject in Hoensbroek 
en de DC-klinieken genoemd. Voor kinderen zijn er alleen 
kinderpijn specialisten in academische kinderziekenhuizen.

Jeroen Steenhuisen wijst nog op de uitleg van het concept pijn 
door Lorimer Moseley een Australische neurowetenschapper, 
ooit begonnen als fysiotherapeut. Er is online veel van hem te 
vinden.

Mirjam Jansen op de Haar

Noot van de redactie: De cursus “Sterk met Pijn” van de SWP 
(Samenwerkende Pijnpatiënten naar 1 stem) kan hierbij een 
bijdrage leveren. Wij zijn lid van de deze samenwerking en 
daarom is de cursus voor leden van de HME-MO vereniging 
gratis. Kijk op https://www.pijnpatientennaar1stem.nl/
projecten/cursus-sterk-pijn/

De gespreksgroep ‘HME-MO en Werk’ werd geleid door 
Annemiek de Crom en bestond uit vijf deelnemers. Annemiek 
(https://www.annemiekdecrom.nl) is voorlichter/trainer/
sparringpartner op het gebied van arbeid en gezondheid. Ze is 
gespecialiseerd in ‘werken met een chronische aandoening’. 
Haar missie is het begeleiden van enerzijds mensen met 
een chronische aandoening en anderzijds werkgevers, 
zorgverleners en patiëntenorganisaties om het eventueel 
aanwezige spanningsveld tussen werk en gezondheid zo klein 
mogelijk te maken en te houden.

Gedreven werknemers
Uit de voorstelronde door de deelnemers bleek dat elk op zijn/
haar eigen manier omgaat met de beperkingen die werk met 
zich mee kan brengen. Opvallend daarbij was de gedrevenheid 
van de deelnemers, hun motivatie en het zo graag alles goed 
willen doen.  

Verschillende ervaringen
Tijdens de levendige ontmoeting vertelden de deelnemers 
over een breed scala aan ervaringen. Iemand had zelf een 
oplossing gevonden door een functie op te pakken die minder 

belastend is. Maar er waren ook deelnemers die werden 
geconfronteerd met weinig meedenken van hun werkgever 
(en in verlengde daarvan met name bij de bedrijven waar 
zij werden gedetacheerd). Dat HME-MO een zeldzame 
aandoening is - onbekend maakt onbemind - helpt daar 
natuurlijk niet bij.

Tips
Annemiek had een aantal goede raadgevingen voor de 
verscheidenheid aan problemen met werk:
•   Zorg dat je weet hoe je in elkaar zit en wees vooral niet 

te bescheiden.
•   Durf er (met beleid) de rem op te zetten. Kom dus niet te 

snel terug na een operatie. Gun jezelf de ruimte.
•   Probeer begrip te creëren bij je leidinggevende en het bedrijf 

waar je werkt. Praat en wees open, dat is goed voor zowel 
jezelf als je werkgever.

•   Neem niet alle problemen op je eigen schouders, maar deel 
ze met je leidinggevende.

Frans Schelbergen

Ga er zelf mee aan de slag!Ga er zelf mee aan de slag!
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Een verslag van de gespreksgroep 
HME-MO en pijn.

Wees niet te bescheiden!Wees niet te bescheiden!
Een verslag van de gespreksgroep 
HME-MO en werk.
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Bewegen hoort bij de mens
Eerst werd er wat verteld over bewegen in het algemeen. 
Vanuit de evolutie is de mens een bewegingsdier. De laatste 
jaren merken we al dat dit steeds minder wordt, ook onder 
de mensen zonder chronische aandoening. Volgens het RIVM 
blijkt dat slechts 55% van de chronisch zieken voldoende 
beweegt. We hebben vervolgens besproken hoe je nou 
voldoende beweegt. En wat de positieve effecten van 
bewegen zijn. Zoals dat het zorgt voor een betere en rustigere 
slaap en dat er minder snel stress wordt ervaren door mensen 
die meer sporten.

Alles telt!
Er werd besproken dat mensen met een fysieke beperking 
vaak wat meer moeite hebben om meer te bewegen. Door 
Rudolf werd verteld dat elke vorm van beweging telt en een 
positief effect kan hebben. Kies zelf de manier van bewegen, 
iets wat binnen je eigen grenzen past. 

Wat past bij mij?
Aan de hand van de vragen is nog een aantal dingen 

Ik heb meegedaan met de gespreksgroep ‘Ouder 
worden met HME-MO’ die werd begeleid door Rob 
Smeets (revalidatiearts) en Anja Posthuma (van de HME-
MO Vereniging). 
Nadat we onszelf hadden voorgesteld, nam Rob het 
woord met een presentatie over het onderzoek waarvan 
we bij de inleiding al hadden gehoord. Hij ging met 
name in op de pijn van ons als HME-MO-patiënten in 
vergelijking met andere patiënten. Daarna kregen we 
de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in 
gesprek te gaan.

Balans
Wat belangrijk is om zo gezond mogelijk oud te worden, is 
vooral balans te vinden in ons eigen kunnen. Hiervoor zijn 
meerdere factoren belangrijk zoals acceptatie van de situatie, 
duidelijkheid brengen naar de buitenwereld (geen schaamte). 
Op zoek gaan naar een begeleidend persoon (fysio- of andere 
therapeut) waarin je vertrouwen hebt. Bewandel je eigen weg, 
die is voor iedereen anders. 
Zo had iedereen zijn/haar eigen inbreng. Er werden 
interessante tools aangereikt waarmee we hopelijk allemaal 
verder kunnen om zo gezond mogelijk ouder te worden met 
HME-MO.

Te kort
Helaas was de tijd veel te snel om, het vraagt eigenlijk om 
een vervolg. Ik hoop dat dat nog komt. Het werkte goed zo via 
Zoom, misschien kan het in de toekomst worden uitgebreid? 
Anja en Rob, bedankt voor deze gespreksgroep. 

Silvia de Brouwer
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Kom in beweging!Kom in beweging!
Een verslag van de gespreksgroep 
HME-MO en bewegen.

Volg je eigen wegVolg je eigen weg
Een verslag van de gespreksgroep 
ouder worden met HME-MO.

Deze gespreksgroep werd geleid door Rudolf van 
Schaik, fysiotherapeut en manueel therapeut. 
Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende dingen 
besproken. Rudolf had een Power Point presentatie 
gemaakt en die hebben we doorgelopen.

besproken. Bijvoorbeeld welke sporten er gedaan kunnen 
worden met een beperking. Zowel bij kinderen als op latere 
leeftijd. Hierbij kwamen goede antwoorden door zowel Rudolf 
als door de andere deelnemers van het gesprek. We hebben 
de verschillende mogelijkheden van zowel teamsporten 
als individuele sporten besproken. Rudolf heeft allerlei tips 
gegeven, van groepstherapie bij een fysiotherapeut, tot 
oosterse sporten zoals tai chi of pilates.

Grenzen (verleggen)
Door de deelnemers werden ook dingen gedeeld, zoals hoe 
je het beste kinderen met HME-MO kan stimuleren om 
zoveel mogelijk te bewegen. Door bijvoorbeeld van alles te 
laten proberen en zelf te kijken waar de grenzen liggen qua 
bewegen. Kinderen met HME-MO willen vaak meer doen 
dan ze misschien kunnen. We hebben besproken waar de 
grenzen dan liggen en of het veel kwaad kan als kinderen 
telkens over hun eigen grenzen heen gaan. Hiervoor kwam 
het antwoord dat het lichaam het zelf aangeeft als het teveel 
wordt. Als de pijn te heftig is of de bewegingsbeperking 
teveel is dan stop je vanzelf. De boodschap die eigenlijk 
telkens naar voren kwam was: luister vooral naar het eigen 
lichaam en probeer zoveel mogelijk te bewegen binnen de 
beperkingen die er eventueel zijn.

Lotte van den Berk
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Veel verschillende aspecten
Al snel liep het gesprek soepel. Er kwamen onderwerpen 
voorbij als: fysieke grenzen stellen voor de kinderen, 
vriendschappen, hoe omgaan met chronisch ziek zijn enz.
Er werden tips en tricks gedeeld, er werd heel open gepraat. 

Grote overgang
De overgang van groep 8 naar de brugklas is best een 
overgang voor kinderen en ouders! Een belangrijke tip was om 
op open dagen ook te informeren wat er mogelijk is op school 
voor leerlingen met een aandoening. Ook is het goed om te 
kijken hoe rolstoelvriendelijk een school is, als je kind nog 
operaties moet ondergaan. 

Wat doet een zorgcoördinator?
Alle scholen hebben een zorgcoördinator of zorgteam. Als je 
weet naar welke school je kind gaat, kun je het beste zo vroeg 
mogelijk een afspraak hiermee maken. De zorgcoördinator kan 
ook met veel helpen. Zoals bijvoorbeeld met het aanschaffen 
van een tweede boekenpakket, dat op school kan blijven. Zo 
hoeven de boeken niet de hele tijd op en neer gesjouwd te 
worden. Een tas met boeken en laptop is best zwaar. Daarom 
kan het handig zijn om een sleutel of pasje te hebben voor de 
lift. Sommige kinderen met HME-MO hebben daarnaast ook 
een rugzak op wieltjes, maar dat vindt niet ieder kind fijn.   

Een hele nieuwe klas....
Ook bespraken we dat het best spannend is om weer in een 
nieuwe klas te komen. Voordat het nieuwe schooljaar begint, is 
het goed om met de mentor kennis te maken. Zodat de mentor 
ook weet wat er speelt. Dan is de vraag: Vertel je je nieuwe klas 
over je aandoening of niet? En als je het wil vertellen hoe dan? 
Sommige kinderen wilden het vertellen en hebben een korte 
PowerPointpresentatie gemaakt of ze gebruikten het filmpje 
‘HME-MO uitgelegd’ dat op YouTube te vinden is: 
https://www.youtube.com/watch?v=MoDmLsi1gjQ
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Stimuleer eigenwaarde Stimuleer eigenwaarde 
en zelfvertrouwen!en zelfvertrouwen!
Een verslag van de gespreksgroep 
HME-MO en basisonderwijs.

Eigen ervaringen en tipsEigen ervaringen en tips
Een verslag van de gespreksgroep 
HME-MO en middelbare school.

Na de interessante inleiding van de landelijk online 
HME-MO bijeenkomst gingen we keurig op tijd en 
zonder technische problemen `uiteen` en kwamen 
online terecht in onze gespreksgroep HME-MO en 
basisonderwijs.
De groep bestond uit totaal 4 ouders en begeleider 
Wouter Eijkman. Wouter heeft zelf HME-MO, is 
leerkracht basisonderwijs en doet op hoog niveau aan 
para-wielrennen. Hij zet zich zowel in het onderwijs als 
in de sport enorm in voor gelijkheid. Ook ijvert hij voor 
het samen oplossen van eventuele problemen, in plaats 
van problemen alleen maar te zien. 

Een prettige sfeer, ondanks de afstand online, waarbij 
iedereen zijn verhaal kon doen en er met respect geluisterd 
werd. Wat vooral opviel is dat we tot de conclusie kwamen 
dat het gevoel voor eigenwaarde en zelfverzekerdheid enorm 
belangrijk is, en dat dit dus gestimuleerd moet worden.
Voor we het wisten was de tijd voorbij en kwamen we weer 
terecht in de plenaire bijeenkomst.
De ouders die deelnamen gaven aan dit gesprek 
gewaardeerd te hebben. Uiteindelijk zijn er nog 
contactgegevens uitgewisseld, zodat ook na dit gesprek 
contact gehouden kan worden.

Tanja Peek

Noot van de redactie: er is een informatiebrief voor 
leerkrachten in het basisonderwijs op onze website. 

Nog meer tips
Natasja gaf ook als tip mee dat het soms handig is om een 
ambulant begeleider te hebben. Dat is een begeleider van 
buiten de school, die gespecialiseerd is in het begeleiden 
van kinderen met chronische aandoeningen. De ambulant 
begeleider komt regelmatig naar school om met de leerling 
te praten. Hij of zij kan helpen met aanpassingen en kan een 
leerling helpen bij vragen of problemen op school. Ook kan hij 
of zij met docenten tips geven over aanpassingen. 

Zo werden in korte tijd, heel veel tips en ervaringen 
uitgewisseld. De tijd vloog om! 
Voor wie nog tips en informatie wil nalezen: De HME-MO 
vereniging heeft ook een informatiebrief gemaakt voor 
het voortgezet onderwijs. Deze staat op de site in het deel 
voor leden. 

Ghislaine Widera

Deze gespreksgroep werd ingeleid door Natasja 
Schaake, docente op een middelbare school en moeder 
van een zoon met HME-MO. Tijdens het gesprek 
werden tips en ervaringen uitgewisseld. Sommige 
ouders hadden al kinderen die op de middelbare school 
zaten. Er nam ook een leerlinge deel die haar eigen 
ervaringen kon delen. Dat was heel fijn voor de ouders 
van wie de kinderen het komend schooljaar naar de 
brugklas zouden gaan. 
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Ziek goed bedoel je!
Chronisch ziek?  

Emma at Work ondersteunt 
jongeren met een fysieke 
aandoening naar een zelfstandige 
toekomst. Voor wie? Iedereen 
tussen de 15 en 30 jaar met een 
chronische ziekte of fysieke 
aandoening kan zich bij Emma at 
Work inschrijven. Of je nu al jaren 
ziek bent, of een ongeluk hebt 
gehad waardoor je lichaam nu niet 
altijd goed meewerkt, Emma at 
Work denkt met je mee. Dat jij ziek 
bent (geweest) betekent niet dat er 
geen leuke banen voor je zijn. Bij 
Emma at Work werk je aan je 
persoonlijke ontwikkeling, oefen je 
met solliciteren en word je 
voorgesteld aan een groot netwerk 
van bedrijven. 

Weten wat je kunt
Misschien weet jij al precies waar je goed 
in bent, of welke baan je zoekt, maar 
misschien kun je daar ook wat hulp bij 
gebruiken. Binnen de GAP Track van 
Emma at Work volg je (online) trainingen 
of ga je in gesprek met een coach, 
om erachter te komen wat je wilt en 
kunt. Weet je dat al? Doe werkervaring 
op binnen het netwerk van (grote) 
organisaties door heel Nederland.

Geen kloof
De GAP Track is een programma waarin 
Emma at Work jou helpt om je voor te 
bereiden op een (eerste) baan. Iedereen 
van 15-30 jaar met een chronische 
ziekte of fysieke aandoening kan zich 
inschrijven. Waarom die naam GAP 
Track? Emma at Work wil de kloof, ‘the 
gap’, dichten tussen jongeren zoals jij 

en de arbeidsmarkt. Door de eerste 
drempels en vooroordelen weg te 
nemen, en jongeren en werkgevers aan 
elkaar te introduceren.
Jij werkt aan je persoonlijke ontwikkeling, 
zorgt dat je goed voorbereid bent om aan 
de slag te gaan, en dan wordt die kloof 
vanzelf kleiner. Ondertussen zorgt Emma 
at Work dat het bedrijfsleven zelf ook 
goed voorbereid is. Binnen de GAP Track 
krijg jij alle mogelijkheid om te leren, te 
netwerken en te doen. Met coaching, 
training en tips&tricks word je geholpen 
met die eerste stappen naar werk.

Ik wil meedoen!
Je hebt je ingeschreven, en nu? Je 
ontvangt in je mail meteen de sollicitatie 
tips&tricks die je goed kunt gebruiken als 
je direct een baan zoekt. Ook ga je met 
jouw consultant in gesprek over wat je 
wilt en kunt. Je maakt samen een profiel 
om goed te kijken wat je wilt leren en met 
wie je dat kunt doen. Op basis daarvan 
krijg je een plan op maat met trainingen 
en begeleiding om jou zo goed mogelijk 
te helpen.

Wanneer is die training?
Emma at Work biedt het hele jaar 
trainingen aan. Alle trainingen 
organiseren we samen met 
professionals uit het bedrijfsleven 
en zijn gericht op jouw 
ontwikkeling en het vinden 
van een (eerste) baan. 
Samen met andere 
jongeren word je in 
één dagdeel bijgespijkerd 
over een bepaald 
onderwerp. Bijvoorbeeld een 

sollicitatietraining, of leren grenzen 
aangeven, jouw consultant weet goed 
wat er bij jou past.

Wat ga ik daar doen?
Jij wilt aan het werk, ben je er al klaar 
voor? We koppelen je aan professionals 
uit het bedrijfsleven om alvast kennis te 
maken met het echte werk. Bijvoorbeeld 
bij Schiphol, Pfizer, Unilever, Het Openbaar 
Ministerie en nog vele anderen. Tijdens 
proefsollicitaties en Meet Ups leer je je 
netwerk inzetten en oefen je met lastige 
vragen. Ook hebben we Mentor Programs 
bij interessante bedrijven. Dit jaar starten 
we bijvoorbeeld met ADP, Ministerie van 
Justitie en Veiligheid en ING Nederland.

Wil je meer weten, kijk op 
www.emmaatwork.nl of schrijf je in voor 
een online kennismakingsworkshop met 
Emma at Work, exclusief voor jongeren 
met HME-MO!
Met de jongeren die zich hiervoor 
aanmelden prikken we dan een avond 
ergens in januari. Inschrijven kan door 
het sturen van een mail naar: 
info@hme-mo.nl . Vermeld daarbij dat 
je mee wilt doen met de workshop van 
Emma at Work.

professionals uit het bedrijfsleven 

Hoe oud ben je en waar woon je? 
Ik ben 9 jaar en woon in Schoonoord..

Heb je zelf HME-MO of heb 
je andere familieleden of 
vrienden die deze aandoening 
hebben?
Ik heb zelf HME-MO, net als heel veel 
mensen in mijn familie.

Weten je vrienden dat je 
HME-MO hebt en hoe heb je dat 
uitgelegd? 
Ja, dat weten ze. Ik heb een spreekbeurt 
over HME-MO gegeven. Soms vertel ik er 
zomaar over, als ik geopereerd word of 
naar het ziekenhuis moet.

Wat vind je er zelf van dat je 
HME-MO hebt?
Niet echt leuk, het is soms heel lastig 
en pijnlijk.

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.

Naar welke school ga je 
en wat wil je later worden? 
Mijn school heet De Slagkrooie. 
Ik zit in groep 6.
Later wil ik autoverkoper of politieagent 
worden.

 
Kaj Peek

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben?Goed naar je lichaam luisteren en vooral genoeg leuke dingen doen. 
Ga je naar de HME-MO dag?Ja, ik ga altijd naar de HME-MO dag en de kinderdag in Toverland.
Aan wie geef je de pen door?Aan mijn neefje Lars! 

Wat is je leukste vak op school 
en welke het vervelendst?
Ik vind rekenen het leukste. 
Taal vind ik echt niet leuk.

Heb je hobby’s of doe je aan 
sport? En wat zou je willen 
maar kun je niet door 
HME-MO?  
Ik hou van voetbal, en dat doe ik ook. 
Ik speel bij de KSC in de jo10.

Wat zijn je favoriete 
tv-programma’s? 
Het Jeugdjournaal vind ik het leukst 
om te kijken.

Wat eet je het liefst en wat 
vind je absoluut niet lekker?
Ik eet het liefste pasta. Ham, kaas en 
spruitjes vind ik echt niet lekker! 

20
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Lekker om te drinkenLekker om te drinken

Wat heb je nodig?
•   5 kruidnagels

•   8 korrels piment

•    een paar stukjes schil van een 
sinaasappel (dun afgesneden)

•   4 stukjes steranijs

•   2 kaneelstokjes

•   een beetje nootmuskaat

•    troebele appelsap – 
uit een pak of vers geperst 

•    eventueel kun je er ook nog bijdoen: 
gember, ahornsiroop, een hele appel 
met de kruidnagels er in gestoken 
of stukjes citroenschil

Supersimpel om te maken en ook nog een 
tijdje houdbaar. 

Verwarm de oven op 100 graden. Was de 
appel en haal het klokhuis eruit met een 
appelboor. Schaaf met een kaasschaaf of 
snijd met een scherp mes de appel in zo 
dun mogelijke plakjes. (Wel uitkijken voor 
je vingers natuurlijk)

Bekleed een bakplaat met bakpapier en 
leg de plakjes erop. Strooi er wat kaneel 
overheen. Zet de bakplaat in de oven 
en laat de chips in ongeveer twee uur 
knapperig worden. Kijk tussendoor of ze 
al mooi bruin worden. Soms moeten ze er 
wat langer in dat is per oven en dikte van 
de chips verschillend. Laat ze afkoelen 
buiten de oven op de bakplaat en smullen 
maar. Stop de rest in een mooie glazen 
pot voor later. Al zal er waarschijnlijk 
niets over blijven omdat ze zo lekker zijn.

Heb je de tijd, dan kun je de appelschijfjes 
ook aan een touwtje boven de kachel of 
verwarming hangen om te drogen. Zo’n 
appelslinger staat natuurlijk wel erg 

gezellig. Het is dan wel handig om de 
schijfjes van te voren te mengen met wat 
citroensap en kaneel, zodat de kaneel 
goed blijft plakken en de appel niet te 
bruin wordt.

Warme appelcider
Na een middag buiten spelen of een gezellige boswandeling is niets 

fi jner dan opwarmen met een warm glas appelcider. Je maakt 
het door de genoemde ingrediënten in een grote pan te doen:

En dan ook nog En dan ook nog 
iets lekkers om te eten iets lekkers om te eten 

Appelchips
Zet het op een laag vuurtje en laat het 
langzaam warm worden zonder dat het 
kookt. Na een minuut of 10 of zodra het 
heet is kun je het door een zeefje in de 
glazen gieten. Voor een mooi eff ect kun 
je in elk glas een kaneelstokje steken en 
een schijfje appel op de rand van het glas.

Je kunt het ook best wat langer op laten 
staan, want het ruikt heerlijk. Je kunt 
de appelcider ook ’s morgens alvast klaar 
maken en meenemen in een thermoskan 
om te drinken tijdens de boswandeling.

Bron: kiind.nl
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Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?
•   Droge herfstbladeren

•   Wit bakpapier

•   Strijkijzer en theedoek

•   Lijm

•   Glazen potjes

•   Theelichtjes

Bron: www.leukvoorkids.nl

waarop de bladeren zitten opnieuw in 
met lijm, en plak de strook op het potje. 
Even wachten tot de lijm droog is, en je 
bent klaar! Theelichtje erin, en je hebt 
heel sfeervolle herfstlichtjes in huis.

Je kunt ook variëren met kleinere 
strookjes, waardoor er een paar strookjes 
met herfstbladeren op één potje zitten. 
Dat creëert weer een heel ander eff ect. 

Voor dit gezellige theelichtje met herfstblaadjes heb 
je geen ingewikkelde knutselspullen nodig, maar 
gebruik je spullen die je vaak wel in huis hebt: een 
lege jampot (of een Olvarit-potje), bakpapier 
en lijm.

Een theelichtje Een theelichtje 
met herfstblaadjes!met herfstblaadjes!

Knut se l en!

Hoe maak je het?Hoe maak je het?
Als de herfstbladeren niet plat zijn, leg 
je ze even op een theedoek. Strijk ze 
vervolgens voorzichtig plat. Dan lijm je 
de gladgestreken bladeren met de mooie 
kant op het bakpapier (die zie je straks 
aan de buitenkant). Laat het bakpapier en 
de bladeren goed drogen. Als het droog is 
en het papier of de bladeren krullen nog 
een beetje, kun je ze voorzichtig nog een 
keertje gladstrijken. 

Pak een glazen potje (Olvarit of een 
grotere pot waar groenten in gezeten 
hebben) en meet een strook bakpapier 
met verlijmde bladeren af. Dit doe je door 
het potje op het bakpapier te leggen. De 
strook mag niet breder zijn dan het potje. 
Kleiner kan ook. Smeer dan de kant 
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Leesvoer

De staf van de farao’s
Storm woonde in een weeshuis, maar 
moet nu zichzelf maar zien te redden. 
Hij wordt scheepsjongen op een schip. 
Een piratenschip, of eigenlijk een 
detectiveschip. Want dit zijn speciale 
piraten, die worden ingehuurd om 
mysteries op te lossen. Je moet dus wel 
slim zijn om mee te kunnen varen.

De eerste opdracht voor Storm wordt het 
vinden van de staf van de farao’s. Er is 
een inbraak gepleegd in het museum van 
Toet-eiland. De staf is van onschatbare 
waarde. Ondertussen leert Storm van 
alles over werken op een schip. Dat blijkt 
nog best lastig en soms zelfs gevaarlijk. 
Wanneer ze een stuk van een schatkaart 
vinden, krijgen ze kapitein Morihartie, de 
gevaarlijkste piraat van de Zeven Zeeën, 
achter zich aan. Als Storm niet oppast, dan 
kan zijn eerste avontuur ook meteen zijn 
laatste worden.

De kaart aan het begin van het boek 
laat allerlei onbekende eilanden zien. 
Dat belooft een hoop zeer verschillende 
avonturen. De reis is duidelijk nog maar 
net begonnen.

voor de dagen dat je niet
naar buiten kunt (of wilt)

Boekinfo
Bedoeld voor: kinderen vanaf 10 jaar

Geschreven door: Derek Keilty

Prijs: € 12,99

ISBN: 9789026155437

Lúcia Flores en de vloek 
van de aaskevers
Lúcia Flores en de vloek van de aaskevers 
is het eerste deel van een serie avonturen.

Lúcia mist haar opa nog elke dag. Sinds 
zijn overlijden is niks meer leuk. Maar 
dan hoort ze de stem van opa Hugo. Het 
komt… achter uit de koelkast? Ze voelt 
met haar hand. Verder! Nog wat verder! 
En dan staat ze ineens op een treinperron. 
De Welbefaamde Betoverde Limotrein 
staat op haar te wachten. Ze moet vlug 
instappen, want ze staan op het punt te 
vertrekken naar het Land van Coleoptera.  
Aan boord wordt alles nog krankzinniger. 
Elke wagon heeft een geheim en voordat 
Lúcia op de plaats van bestemming is, 
beleeft ze al het ene rare avontuur na het 
andere. In de laatste wagon dreigt het 
zelfs hopeloos mis te gaan en even lijkt 
het erop dat Lúcia niet van de trein af kan 
komen. Eenmaal buiten staat opa op haar 
te wachten. Hij heeft dringend haar hulp 
nodig. Eén ding wordt al snel duidelijk. Dit 
is het vreemdste avontuur dat Lúcia ooit 
heeft meegemaakt.

Boekinfo
Bedoeld voor: kinderen vanaf 7 jaar

Geschreven door: Chinouk Thijssen

Prijs: € 14,95

ISBN: 9789044841176
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Magische ervaring 
in de regen

Lekker druk
Het was een grote groep, wel 134 mensen. 
Gelukkig bleek dat geen belemmering voor 
de onderlinge contacten. Al snel werd er 
door deze en gene samen bijgepraat. Dat 
wil zeggen: door de ouders. De kinderen 
hielden zich meer bezig met samen rondjes 
rennen en vragen wanneer ze nou naar de 
attracties mochten. 

Op naar de attracties!
Na de koffie trok iedereen het park in. En 
daar bleek (volgende magische moment) 
dat regen ook voordelen heeft. Het was 
helemaal niet druk en de wachtrijen waren 
maar kort. Dus kon iedereen lekker vaak in 
alle attracties. 

Op zondag 3 oktober was het weer zover: de jaarlijkse kinderdag van de 
HME-MO Vereniging. Ook dit jaar weer gehouden in Toverland. Het eerste 
magische moment was dat we de dag weer samen konden starten met 
koffie/thee/limonade en wat lekkers. Dat hadden we vorig jaar wel gemist. 
Goed om veel vertrouwde gezichten te zien en leuk dat er ook weer nieuwe 
gezichten waren. 

Halverwege de dag werd Ma Mouche 
(onze vaste ruimte voor de dag) weer 
opgezocht voor een lunchbuffet: lekker 
frietjes met allerlei snacks. Ondertussen 
werd er uitgebreid gepraat over de 
belevenissen tot nu toe. Of er werden 
afspraken gemaakt: zullen wij straks 
samen naar…. Na de lunch trokken 
kinderen en ouders (vaak in groepjes) 
weer het park in.

Nieuwe vriendjes
Aan het eind van de dag kwam iedereen 
bij elkaar voor een afsluitend drankje met 
wat lekkere hapjes erbij. De belevenissen 
van de dag werden gedeeld en (nog een 
magisch moment) er waren kinderen 

die een nieuw vriendje/vriendinnetje 
opgedaan hadden. En ouders die 
blij waren dat ze nu eindelijk eens 
konden praten met andere ouders die 
vergelijkbare ervaringen hadden.
Kortom, het was een zeer geslaagde dag. 
Mede dankzij de goede organisatie van 
Toverland!

Ineke de Jong

1.      Over een paar jaar zouden mijn vriend en ik wel 
graag willen beginnen aan kinderen. Maar ik 
heb HME-MO en wil liever niet dat mijn kinderen 
ook HME-MO krijgen. Ik heb begrepen dat er 
een mogelijkheid is om via PGT behandeling 
(embryoselectie) kinderen te krijgen. 
Kunt u daar wat meer over vertellen?

Een vrouw of man die HME-MO heeft kan de 
ziekte doorgeven (autosomaal-dominant) en 
hierop is 50% kans. De problemen die de ziekte 
met zich meebrengt zijn veelal erg vervelend en 
belastend. De groei van de osteochondromen en 
gevolgen zoals de pijn kunnen grote invloed hebben 
op iemands leven. Wanneer een baby HME-MO 
heeft is van tevoren niet te voorspellen hoe ernstig 
de vorm zal worden. Dat kan heel verschillend zijn. 
Er is een mogelijkheid voor een PGT behandeling 
(Preïmplantatie Genetische Test). Al een aantal 
jaren kunnen mensen met HME-MO samen met 
hun partner gebruik maken van de mogelijkheid 
voor PGT. Dit heeft inmiddels geleid tot succesvolle 
zwangerschappen. Voor PGT is een ivf-behandeling 
(=in vitro fertilisatie, reageerbuisbevruchting) nodig. 
Er worden hierbij alleen embryo’s zonder HME-
MO teruggeplaatst in de baarmoeder. In HME-MO 
Newsflash nummer 38 staat een artikel over PGT 
(toen nog PGD genoemd). Om in aanmerking te 
komen voor deze behandeling kunt u zich melden 
bij de afdeling Genetica van het UMC Maastricht. 
Dat is het centrum dat de PGT coördineert. Er is 
ook veel informatie te vinden op de website 
https://www.pgtnederland.nl/
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Vraagbaak
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).

2.      Inmiddels ben ik 56 jaar en heb al mijn hele leven 
HME-MO. Maar het valt niet mee om oud te worden 
met HME-MO. Nu heb ik begrepen dat ik verwezen 
zou kunnen worden naar Prof. dr. Rob Smeets, 
revalidatiearts. Wat kan ik daarvan verwachten en 
hoe gaat die verwijzing in z’n werk?

Helaas is het een veel gehoorde klacht dat oud worden 
met HME-MO niet meevalt. Door het ouder worden 
wordt het lichaam sowieso wat strammer. Maar 
HME-MO en daarbij bestaande osteochondromen 
en de gevolgen van de diverse operaties maken 
het er niet makkelijk op. Pijn, vermoeidheid en 
bewegingsproblemen zijn veel gehoorde klachten.   
Prof. Smeets heeft zich toegelegd op de ouder 
wordende HME-MO patiënten. Wanneer u bij hem 
een 1e consult heeft zal hij zo veel mogelijk in beeld 
brengen wat er aan de hand is. Welke klachten u heeft 
en hoe u daar zelf mee omgaat. Wat uw bestaande 
behandelingen en hulpmiddelen zijn.
In een 2e consult zal hij wat dieper in gaan op uw 
belastbaarheid en de mogelijkheden in de toekomst. 
Binnen de HME-MO Vereniging zijn de ervaringen 
die we horen positief. De gesprekken bij prof. Smeets 
leveren tips en adviezen op waar mensen weer mee 
vooruit kunnen. Om naar prof. Smeets verwezen te 
worden kunt u uw behandeld arts vragen om een 
verwijzing en kunt u een afspraak maken. Prof. Smeets 
heeft speciaal spreekuur voor HME-MO patiënten 
bij het CIR in Eindhoven. U kunt ook meer informatie 
krijgen bij de HME-MO Vereniging via info@hme-mo.nl
Prof. Smeets heeft zitting in onze Medisch Advies 
Raad. Hij is de promotor van Ihsan Amajjar, arts-
onderzoeker OLVG, die bezig is met het onderzoek 
naar de gevolgen van HME-MO. Hierbij wordt ook 
gekeken naar de verschillen per leeftijdsgroep. 
Daarmee zullen we straks ook hopelijk wat meer 
inzicht krijgen in hoe het is gesteld met oudere mensen 
met HME-MO. 
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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 duurt nog even, maar ze komen er weer aan: de HME 
Cafés! Eind februari is de Zeldzame ziektendag en op of 
rond die dag zal er weer gelegenheid zijn om elkaar te 
ontmoeten. Online of fysiek, dat hangt nog een beetje af 
van de mogelijkheden voor wat betreft de organisatie en 
de wensen van de deelnemers.

Verpleegkundig specialist HME-MO 

HME Café

Bevrijd van de Pijn, boek van Louis Zantema

Louis Zantema heeft een boek geschreven over hoe 
je actief aan de slag kan gaan met pijn. We kunnen dit 
iedereen aanraden. Er zal nog een recensie verschijnen 
op de website van het samenwerkingsverband.
Een korte inhoud van het boek:
In ‘Bevrijd van de pijn’ ga je actief aan de slag met 
jouw pijn. Door verschillende oefeningen te doen, leer 
je technieken waarmee je de pijn kunt verminderen en 
beter in je vel komt te zitten. Je staat stil bij de meest 
voorkomende problemen en wat je hier zelf aan kunt 
doen. Aan het eind van het boek heb je genoeg tools 
om beter om te gaan met jouw pijn.
Meer informatie is te vinden op: 
https://www.bevrijdvanpijn.nl/

SWP

Vind je ook dat politici of andere 
beslissers vaak besluiten nemen 
zonder goed te weten wat de 
gevolgen daarvan zijn voor mensen 
met een beperking? Ieder(in) wil dat 
dit verandert en heeft jouw hulp 
daarbij nodig. Wij horen graag wat jij 
belangrijk vindt. En welke knelpunten 
of problemen je tegenkomt in het 
dagelijks leven. Meld je daarom aan 
bij ons panel.
Met het panel kunnen we snel nagaan 
wat jij vindt van belangrijke actuele 
onderwerpen. Bijvoorbeeld over 
zorg, ondersteuning, vervoer, werk, 
inkomen, onderwijs of wonen. Jouw 

mening en ervaring hebben we 
nodig als ondersteuning voor 
onze belangenbehartiging.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de 
website van Ieder(in), 
www.iederin.nl. 
Heb je eerst nog vragen? Lees 
onderstaande veel gestelde 
vragen of stuur een e-mail naar 
panel@iederin.nl. Je kunt ook 
telefonisch contact opnemen met 
030 – 720 00 00.
Veel gestelde vragen over het 
panel van Ieder(in)

Geef je mening, meld je aan voor het panel van Ieder(in)!

Ben je chronische pijnpatiënt en zie je op tegen de 
feestdagen? Bij unieksporten.nl hebben ze een aantal 
tips verzameld die je kunnen helpen om die tijd goed en 
gezellig door te komen. Je vindt ze hier: 
https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuws/8423/9-
manieren-om-de-feestdagen-door-te-komen-als-je-
chronische-pijn-hebt

Bron: iederin.nl

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 900 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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