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Vrijheid en gezondheid hebben in de afgelopen jaren totaal 
andere definities gekregen. Op de dag dat ik dit typ, kondigde 
premier Rutte exact twee jaar geleden een lockdown aan. Een 
volkomen nieuw begrip, maar voor mij kwam het nieuws niet als een 
verrassing. Ik verliet zelf een dag eerder Parijs, waar ik eigenlijk 
voor zes maanden zou wonen en mijn master aan de Sorbonne 
Universiteit zou afronden. Doordat de Franse president Macron 
daar al had aangekondigd dat hij door corona gedwongen was de 
grenzen te sluiten, moesten alle studenten terug naar hun thuisland. 
En zo ook ik.   
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vaderland. Wederom worden geliefden 
van elkaar gescheiden, maar nu om 
een heel andere reden. Vrijheid en 
gezondheid hebben binnen twee jaar tijd 
weer een andere definitie gekregen. 

Ik kan mij niet inbeelden hoe kinderen 
in angst moeten leven en zien hoe hun 
gezin verscheurd wordt. De angst die ik 
soms tijdens operaties of andere lastige 
momenten door HME-MO heb gevoeld, 
werd juist weggenomen door mijn gezin. 
Mijn ouders en zus sleepten mij  
overal doorheen.

Twee jaar geleden verliet ik Parijs, 
waar ik enorm van baalde. Mijn koffers 
stonden nog daar omdat ik dacht terug 

te kunnen komen. Maar dat heeft nooit 
zo mogen zijn. Toch valt dit in het niet 
bij de situatie waar we nu in zitten, 
waarbij veel mensen huis en haard 
voorgoed achter zich moeten laten en 
vernield zien worden. Dit vergroot het 
relativeringsvermogen. 

De wereld heeft in twee jaar tijd weer 
verlichting nodig. Twee jaar geleden 
verhuisde ik naar Parijs en kwam ik 
ook weer terug van deze lichtstad. Elke 
week denk ik aan een mooie herinnering 
hoe twee jaar geleden het Parijse leven 
er voor mij uit zag en wat ik er op dat 
moment beleefde. Ik hoop dat alle 
lichtjes die in Parijs schijnen de situatie 
in de wereld elke dag weer een beetje 
verlichten. 

Groetjes, 
Eva

De lockdown voelde voor elke generatie 
op zijn eigen manier als een beperking 
van vrijheid. Maar iedereen werd ook 
bang om ziek te worden. Gezondheid 
was dagelijks hét onderwerp in het 
nieuws. Ik lette zelf ineens ook op een 
andere manier op mijn gezondheid. 
Door HME-MO ben ik altijd al geneigd 
voorzichtig met mijn lichaam te zijn. 
Mij zie je niet skiën: bang om te vallen. 
Na mijn eerdere fietsongeluk let ik 
tegenwoordig ook extra goed op als ik 
fiets. Maar tijdens corona vermeden 
wij zelfs handen, een o zo belangrijke 
knuffel op z’n tijd en überhaupt 
bezoekjes aan geliefden. 

Nu hebben we onze geliefden juist extra 
hard nodig. Hier voor een goed gesprek 
over de oorlog. En in Oekraïne juist 
voor een belangrijke knuffel. Maar dat 
is niet altijd mogelijk voor hen. Mannen 
laten hun vrouw en kinderen achter 
om te vechten aan het front voor hun 

    De wereld heeft 
lichtjes nodig.   
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Het lijkt zo tegenstrijdig: we willen 
allemaal genieten van een mooie 
lente. Nu, halverwege maart, is het 
prachtig weer. Alles buiten begint te 
groeien en te bloeien. De maatregelen 
rondom Covid-19 worden steeds 
meer versoepelt. Er mag en kan weer 
van alles en dat is heerlijk.  
 
Maar dan een hele donkere wolk: ineens is 
het oorlog aan de andere kant van Europa. 
Iemand bedenkt een plan dat over 
andermans grenzen heengaat en voert het 
nog uit ook. Verbijsterende beelden. Zorgen 
en ongeloof. En opnieuw onzekerheid, van 
een heel andere orde dan die over corona. 
Het valt niet mee om dan tot de orde van 
de dag over te gaan. Want welke invloed 
gaat dit hebben op het dagelijks leven? 
Blijft het een oorlog ver weg? Eigenlijk is 
het best dichtbij. De afstand tot Oekraïne is 
kleiner dan die tot Zuid-Spanje.....

Toch proberen we onze gewone 
bezigheden op te pakken. Ook binnen 

Onzekere tijden

de social media. In dit blad praat hij ons 
bij over de laatste gebeurtenissen. Op 
de landelijke dag is hij ook aanwezig, dan 
geeft hij samen met een fysiotherapeut 
een workshop over (het plezier van) 
bewegen.

Een ander sportief talent is Wieke 
Veenstra. Zij loopt graag hard en bedacht 
dat ze die hobby ook in kon zetten om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar HME-
MO. In een interview met haar leest u het 
waarom en het resultaat van haar actie.

Met het verschijnen van dit blad is de 
Algemene LedenVergadering (ALV) van 
onze vereniging alweer achter de rug. We 
zijn blij dat er twee nieuwe mensen bereid 
zijn om tijd en energie in het werk voor de 
vereniging te steken. Joris van Lierop en 
Jara de la Court hebben zich voorgesteld 
tijdens de ALV en verteld waarom ze het 
belangrijk vinden om voor de vereniging 
aan de slag te gaan. Voor wie dit gemist 
heeft is het verderop ook te lezen.

De ALV is trouwens een prima gelegenheid 
voor leden om mee te praten over het 
beleid van de vereniging. We hopen dat 
velen van u er gebruik van gemaakt 
hebben. En was het niet dit, dan toch in 
ieder geval het volgend jaar! Het is ook 
gewoon een hele gezellige bijeenkomst.

Ook de vertrouwde zaken zijn in deze 
Newsflash te vinden. Zo is er in de rubriek 
‘Geef de pen door aan…’ in de Kidsflash 
deze keer het verhaal van Lars de Jong. En 
verder zijn er in de Kidsflash allerlei leuke 
dingen om te doen.

In de Vraagbaak wordt antwoord gegeven 
op een aantal vragen die de laatste tijd 
bij ons binnengekomen zijn. En voor de 
rest wordt u bijgepraat over het lopende 
wetenschappelijke onderzoek.

Namens de redactie veel leesplezier 
gewenst!

Anja Posthuma

de vereniging. Er wordt gewerkt aan 
de organisatie van de landelijke dag, de 
kinderdag en de jongerendag. 

Voor de landelijke dag hopen we u op 
zaterdag 11 juni in groten getale te 
ontmoeten op de bekende locatie in 
Utrecht. Verderop in dit blad kunt u lezen 
wat er gaat gebeuren. In de laatste 
nieuwsbrief stond dat de locatie van de 
kinderdag op zaterdag 1 oktober nog 
geheim was. Maar waarschijnlijk kunt u 
het al raden. 

De plannen voor de jongerendag hebben 
op dit moment nog geen vaste vorm, 
maar er wordt wel hard nagedacht 
over alle ideeën die de jongeren hebben 
aangedragen. En we hebben het volste 
vertrouwen dat dit resulteert in een hele 
leuke dag.

Met bewondering blijven we de 
wielercarrière van Wouter Eijkman volgen. 
En wellicht doen velen van u dat ook via 
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Samenstelling bestuur
Tijdens de ALV op 9 april jongstleden 
hebben er in het bestuur wat 
wijzigingen plaatsgevonden. Marion 
Post is al sinds de oprichting van de 
lotgenotengroep (in 1998) de secretaris 

geweest. Ze vond het, mede door haar 
drukke baan, tijd worden om die taak 
aan iemand anders over te dragen. Anja 
Posthuma (al geruime tijd 2e secretaris) 
neemt het stokje van haar over. Marion 
blijft nog wel aan als bestuurslid. 

In het vorige nummer vermeldden we al 
dat er een nieuwe kandidaat-voorzitter 
voor het bestuur gevonden was. Joris 
van Lierop is zijn naam en tijdens de 
ALV hebt u uitgebreid kennis met hem 
kunnen maken. Voor wie daar niet 
bij was stelt hij zich verderop in dit 
blad nog even aan u voor. Een ander 
nieuw gezicht bij de ALV was Jara de 
la Court. Zij is ons nieuwe bestuurslid 
voor onderzoek en ontwikkelingen 
rondom HME-MO. Ook zij stelt zich in 
dit blad kort aan u voor. We zijn blij met 
het enthousiasme dat deze 2 nieuwe 
mensen met zich meebrengen.

Zowel Marion als Jan zullen nog één 
jaar aanblijven om een goede overgang 
te realiseren. Zij zullen in de ALV 
van 2023 aftreden. Dan bestaat de 
vereniging 25 jaar. Tevens zijn Marion 
en Jan dan 25 jaar verbonden aan de 
vereniging.

Landelijke dag
Er is op 11 juni weer een ‘ouderwetse’ 
landelijke dag gepland in de 
Mytylschool in Utrecht! We zijn heel blij 
dat het eindelijk weer mogelijk lijkt om 
elkaar gewoon te ontmoeten. Uiteraard 
blijven we de situatie rondom Covid-19 
in de gaten houden. Elders in dit blad 
vindt u het programma voor deze dag. 
Opgeven kan via onze website.

Stichting Onderzoeksfonds
De laatste tijd zijn we verblijd met een 
aantal substantiële giften voor het 
Onderzoeksfonds. Eén van onze leden 
heeft zich sportief ingezet door het 

Nieuws van 
het bestuur



6 NEWSFLASH

lopen van de Ameland Adventurerun. 
Dit heeft ruim € 1.000,- opgeleverd. 
Haar verhaal leest u verderop. 

Een tweede gift is afkomstig van een 
anonieme stichting. Bij het bestuur van 
het Onderzoeksfonds is de naam wel 
bekend. Deze heeft maar liefst  
€ 20.000,- als gift verstrekt. In 2020 
ontvingen we ook al € 10.000,- van deze 
stichting. Uiteraard zijn we erg dankbaar 
voor deze bijdragen.

Het is mogelijk om voor onderzoek 
subsidie aan te vragen bij 
het fonds. Daarvoor staat er 
inmiddels een aanvraag- en een 
verantwoordingsformulier op de 
website. We hopen op deze manier het 
onderzoek naar HME-MO te stimuleren.

Het Onderzoeksfonds en de HME-
MO Vereniging zijn gezamenlijk 
bezig met het ontwikkelen van een 
Onderzoeksagenda. Tijdens de landelijke 
HME-MO dag op zaterdag 11 juni as. zal 
drs. Van der Zwan meer uitleg hierover 
geven. De inbreng van patiënten is 
namelijk erg belangrijk.

Ledenraadpleging
In 2014 hebben we u als leden door 
middel van een enquête gevraagd om 
uw mening over onze vereniging en 
daaraan verwante zaken. Om te kijken 
of ons beleid nog steeds aansluit bij uw 
wensen kunt u het komende jaar weer 
een ledenraadpleging verwachten. Er 
wordt op dit moment hard gewerkt aan 
de vormgeving en inhoud. We hopen dat 
velen van u de moeite zullen nemen om 
hem in te vullen!

Giften
Ook afgelopen periode hebben wij weer 
een aantal giften ontvangen waar wij 
zeer dankbaar voor zijn. 

Als HME-MO Vereniging ontvingen 
wij een gift van € 50,-, een gift van 
€ 100,- en een gift van € 150,-.  Ook 

heel welkom zijn de leden die meer 
betalen dan de verplichte € 25,- aan 
lidmaatschapsgeld. 

De stichting Onderzoeksfonds HME-MO 
mocht ook een aantal giften ontvangen. 
Dat waren twee giften van € 100,-.   
Hiermee kunnen wij als fonds zeker 
goede dingen doen op het gebied van 
onderzoek bij HME-MO.

Een aantal van deze giften komt van 
mensen die als regel aan het eind van 
het jaar een eindejaarsgift aan ons 
schenken. Wij vinden dit natuurlijk een 
heel goede gewoonte, die wellicht om 
opvolging vraagt?

De meeste gevers willen liever niet met 
naam in de Newsflash gepubliceerd 
worden. Daarom melden wij op deze 
plaats de giften zonder namen.

Jubileum
Over een jaar is het zover, als 
lotgenotengroep/vereniging bestaan 
we dan 25 jaar! Een mijlpaal waar 
we toch wel even bij stil willen staan. 
We willen het vieren in 2 gedeelten: 
een wetenschappelijk congres in het 
OLVG en een feestelijke dag voor alle 
leden op een bijzondere locatie. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en de 
datum voor het feest kunt u alvast in uw 
agenda zetten: 17 juni 2023. Wie daar 
niet bij is, gaat echt iets missen…..

  Er wordt gewerkt aan 
een onderzoeksagenda 

voor HME-MO.  
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Een bijzonder sport ieve gift!
Toen zoon Chris op 4-jarige 

leeftijd de diagnose HME-MO kreeg 
was dit voor Wietske en haar man 
een volkomen onbekende 
aandoening. Via Facebook kwam 
Wietske in contact met de HME-MO 
Vereniging. Inmiddels is Chris 7 jaar 
en onder behandeling van dr. Ham 
in het OLVG. Chris heeft gelukkig 
nog niet veel last van HME-MO, al 
is het meedoen met sport en spel 
soms lastig.

Moeder Wietske zou graag willen dat er 
meer onderzoek wordt gedaan naar de 
aandoening. Het zou fantastisch zijn als 
er een pil zou komen om de groei van 
osteochondromen te remmen of stil 
te zetten. Er was even hoop toen er in 
2018 een fase 2 onderzoek werd gestart 
naar een mogelijk medicijn. Maar helaas 
moest dit zogeheten MO-ped onderzoek 
in 2020 weer gestopt worden. Dus lijkt 
die pil nog steeds toekomstmuziek. Maar 
ook ander onderzoek om de kwaliteit 
van het leven van mensen met HME-MO 
te verbeteren is belangrijk. Om hieraan 
bij te dragen heeft Wietske haar hobby 
hardlopen ingezet. 

Samen met een groep vriendinnen is zij 
in december 2021 naar Ameland gereisd 
om deel te nemen aan de Ameland 
Adventurerun. Dit avontuurlijke 
loopevenement tussen Wad en 
Noordzee wordt gehouden tijdens de 
Adventsperiode in december. Er zijn 
verschillende afstanden mogelijk. 
Wietske had zichzelf als doel gesteld 
om 10 kilometer te lopen. Via Facebook 
heeft ze uitleg gegeven over HME-
MO en gevraagd om sponsoring. Dit 
is een groot succes geworden. Er was 

veel interesse naar de aandoening en 
sympathie voor het initiatief om geld 
voor onderzoek bij elkaar te brengen. 
Meer dan de helft van de donaties 
is afkomstig van mensen die ze 
voorheen niet kende. Op de dag zelf 
was het perfect hardloopweer en onder 
aanmoediging van haar vriendinnen is 
het doel behaald. De actie van Wietske 
heeft maar liefs € 1.000, - opgebracht.

In 2022 is Wietske van plan om de 21 
km (halve marathon) te lopen, en ook 
hier wil ze een sponsorrun van maken. 
Ze wil haar enthousiasme graag delen 
met anderen. Dus als andere mensen 
een dergelijke actie willen opzetten 
kunnen ze contact opnemen met 
Wietske voor tips en adviezen  
(via info@hme-mo.nl). 

Onlangs heeft Wietske een cheque 
met een bedrag van ruim € 1.000 

kunnen overhandigen aan dr. Ham 
en dr. Van der Zwan. Als bestuurslid 
van het Onderzoeksfonds HME-
MO kan dr. Ham ervoor zorgen dat 
het geld van Wietske goed wordt 
besteed. Het Onderzoeksfonds en de 
HME-MO Vereniging zijn gezamenlijk 
bezig met het ontwikkelen van een 
onderzoeksagenda. Tijdens de landelijke 
HME-MO dag op zaterdag 11 juni as. zal 
drs. van der Zwan meer uitleg hierover 
geven. De inbreng van patiënten is 
namelijk erg belangrijk. 

Mocht u ook willen bijdragen aan 
onderzoek en een gift overwegen 
neem dan contact op via info@hme-
mo.nl of kijk op de website onder het 
kopje Onderzoeksfonds. Hier is ook 
een formulier te vinden waarmee u 
belastingvrij kunt doneren. 

Mirjam Jansen op de Haar

Interview met Wietske Veenstra
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Joris 
van Lierop
Mijn naam is Joris van Lierop, 48 jaar, ik ben getrouwd met 
Mirjam Jansen op de Haar, zij is al langer als bestuurslid 
betrokken bij de HME MO vereniging, en we hebben 3 kinderen, 
Hugo, Thomas en Evy. Evy heeft HME-MO. Zij is wat dan heet 
een ‘spontane mutant’ (wat ik persoonlijk altijd een wat aparte 
benaming vind voor zo’n leuk kind!). 

We ontdekten een eerste bultje op haar rib toen ze nog maar 
een jaar of 2 was. Na vele hoofdschuddende dokters te hebben 
bezocht kregen we bij het OLVG de diagnose: HME-MO! 

Zoiets zegt je in het begin heel weinig. Zeker als er naast dat 
‘gekke bultje’ eigenlijk niet veel aan de hand lijkt te zijn. Voor 
ons veranderde dit bij de eerste operatie, dan is de ziekte 
ineens op de voorgrond. We kregen een grote behoefte aan 
informatie en aan gesprekken met andere ouders en patiënten. 
Ook in de jaren daarna bleef deze behoefte aanwezig. Er zijn 
steeds weer andere aspecten aan HME-MO waarin je je moet 
verdiepen: operaties, naar school gaan, de pijn, het sporten en 
zoveel meer. Voor ons is de HME-MO vereniging daarom altijd 
zeer waardevol geweest. 

Toen ik hoorde dat Jan met zijn werk als voorzitter wilde 
stoppen heb ik het er met Mirjam en Evy over gehad om deze 
taak over te nemen. Evy was hier niet persé enthousiast 
over. Zij wil niet dat HME-MO iedere keer het onderwerp van 
gesprek aan tafel is. Daar gaan we uiteraard rekening  
mee houden.

Nu ik word ingewerkt zie je hoe indrukwekkend veel 
er wordt georganiseerd door deze groep vrijwilligers. 
Van contactdagen, evenementen voor de jeugd, het 
onderzoeksfonds, beantwoorden van vragen van de website, 
de nieuwsvoorziening en zoveel meer. Jan en Marion hebben 
samen met het hele bestuur en kerngroep een pracht van een 
organisatie opgezet en die biedt zoveel dat ik het van belang 
vind dit werk voort te zetten. 

Ik ben ondernemer en al mijn hele werkzame leven actief in 
media, het ontbreekt mij aan de kennis en jarenlange medische 
ervaring van Jan. Gelukkig is met de komst van Jara de la Court 
in het bestuur ook de medische kennis goed vertegenwoordigd. 

Ik kijk ernaar uit om met leden, kerngroep en het bestuur 
het goede werk van Jan en Marion voort te zetten en om 
zoveel mogelijk mensen met HME MO te bereiken met goede 
informatie en mogelijkheden om met elkaar in contact te zijn. 
Genezen van HME-MO is voorlopig toekomstmuziek maar 
samen kunnen we er veel aan doen om het leven met HME-MO 
zo goed mogelijk te maken. 

Even voorstellen
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Jara 
de la Court
Mijn naam is Jara de la Court, ik ben 31 jaar oud en vanaf april 
mag ik in het bestuur van onze vereniging een actieve rol gaan 
vervullen.

Toen op mijn 4e HME-MO geconstateerd werd, liep ik al rond in 
een zusters kostuum (zie bijgaande foto). Deze prille liefde voor 
de geneeskunde is nooit meer weggegaan en momenteel ben 
ik afgestudeerd arts en PhD-student in het Amsterdam UMC. 

Samen met mijn vrouw en zoon woon ik in Utrecht en hebben 
we het geluk dat we een tuin hebben waarin ik mijn moestuin 
hobby kan botvieren. Naast tuinieren beleef ik ook veel plezier 
aan fietsen en wandelen. Verder ga ik graag met vrienden 
squashen, biertjes drinken of naar het filmhuis.

In mijn jeugd hebben ik en mijn ouders altijd heel erg veel steun 
gevonden bij onze vereniging. De landelijke ontmoetingsdagen 
waren vooral in de periode waarin ik veel geopereerd werd 
of veel pijn had heel belangrijk. Het was een plek waar we 
onze vragen kwijt konden. Ik heb ook heel veel gehad aan het 
contact met lotgenoten. Mede daarom ben ik zeer gemotiveerd 
om nu als bestuurslid iets terug te doen en hoop ik een goede 
bijdrage te kunnen leveren aan onze vereniging. 

Jara met toen nog blond haar 
tussen haar vriendjes in India, 
waar ze toen woonden.
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Onderzoek en Ontwikkeling 
op het gebied 
van HME-MO

Vanuit het HME-MO 
Expertisecentrum OLVG zijn er 
door dr. John Ham, orthopedisch 
chirurg, dr. Henk Jan v.d. Woude, 
radioloog en drs. Arnard van de 
Zwan de volgende zaken gemeld: 

Screening en beeldvorming  
dr. Henk Jan van der Woude:
Qua onderzoek is er nog veel werk te 
verzetten. Momenteel zitten we in de 
afrondende fase van 2 artikelen over 
total body MRI bij MO-patiënten van de 
jong-volwassenen leeftijd. Inmiddels 
hebben we bij veel patiënten ook al een 
2e of een 3e total body MRI verricht. De 
kernvraag is: wat is zinvol; met name 
welk interval tussen onderzoeken, en bij 
welke groepen van patiënten. Met andere 
woorden: kun je op basis van een eerste 
MRI al een onderscheid maken tussen 
een ‘low-risk’ groep en een ‘higher-risk’ 
groep, op basis van locatie en het aantal 
osteochondromen En kunnen we op 
basis daarvan het interval of het type 
protocol aanpassen. Of wellicht stellen 
dat voor een deelgroep TB MRI helemaal 
niet geïndiceerd is.
Dergelijke vragen moeten nog statistisch 
goed uitgewerkt worden, in overleg met 
de Joint Research groep van het OLVG.

Verder is binnen het HME-MO 
expertisecentrum besproken dat voor 

verder onderzoek er behoefte is aan 
een goede database, waarin allerlei 
parameters opgenomen kunnen en 
moeten worden, zowel voor de kinder- 
als de volwassenen populatie. Op grond 
van een dergelijke database zou je nog 
diverse subvragen kunnen formuleren 
en mogelijk ook aansluiten bij andere, 
internationale, groepen.

Tenslotte zou Artificial Intelligence ook 
een interessant onderwerp kunnen 
zijn om toe te passen in de diagnostiek 
en behandeling van MO, maar ook dat 
valt of staat bij ‘big data’ (en dus goede 
databases).

Dr. John Ham
Naast de zaken die door Henk Jan 
van der Woude en Arnard van der 
Zwan zijn genoemd is nog te melden 
dat het onderzoek van drs. Chantal 
Welsink (osteochondromen ter plaatse 
van het kuitbeenkopje en o.a. de 
behandeling daarvan) samen met Prof. 
dr. Sjoerd Bulstra van het UMCG in een 

afrondende fase is.  
Aanvullende studies worden 
opgestart 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.

Drs. Arnard van der Zwan
Wat nog steeds loopt is 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 zijn er een aantal artikelen 
gepubliceerd over onderzoeken o.a. 
naar onderarm deformaties door drs. 
Fleur Zwarts, samen met dr. Konrad 
Mader uit Hamburg.  
Drs. 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 in 2021 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 website van  
de vereniging.

Vanuit de Universiteit 
Maastricht vakgroep 
Revalidatiegeneeskunde 
meldt Prof. Dr. Rob 
Smeets, revalidatiearts 
het onderstaande. Dit in 
samenwerking met het OLVG, 
HME-MO expertisecentrum,  
dr. John Ham 

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

    Hoe kan een total 
body MRI zinvol ingezet 

worden?    
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Het grote onderzoek naar de 
gevolgen van HME-MO.
Eerder hebben we bericht over het grote 
onderzoek naar welke klachten, zowel 
lichamelijk als mentaal en emotioneel, 
en problemen in het dagelijks leven 
en participatie mensen met HME-MO 
ervaren. Dit onderzoek vond plaats in 
de vorm van een uitgebreide enquête 
die jullie online konden invullen. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door het 
expertisecentrum HME-MO in het OLVG 
en de vakgroep Revalidatiegeneeskunde 
van de Universiteit Maastricht in 
zeer nauwe samenwerking met de 
HME-MO Vereniging. Allereerst zijn 
we heel blij met de grote bereidheid 
van jullie als patiënten om mee te 
werken. Intussen zijn we volop bezig 
met het analyseren van alle verkregen 
gegevens en binnenkort worden de 
eerste resultaten van het onderzoek, 

door Ihsan Amajjar, arts-assistent in 
opleiding orthopedie en promovendus 
op de Universiteit Maastricht, en Kuni 
Vergauwen, docent ergotherapeut aan de 
Universiteit Antwerpen en promovendus 
aan zowel de Universiteit Antwerpen 
en Maastricht samen, gepresenteerd 
tijdens een internationaal congres 
Pain Science in Motion-IV. Dit congres 
vindt op 19 en 20 mei 2022 plaats in 
Maastricht en wordt door de vakgroep 
Revalidatiegeneeskunde georganiseerd 
en geeft juist aan promovendi de 
gelegenheid tot het presenteren van 
vragen, ervaren problemen en resultaten 
van hun onderzoek. Dit gebeurt in de 
vorm van korte lezingen of door middel 
van een poster. Daarnaast geeft dit 
congres veel mogelijkheden om de 
samenwerking tussen onderzoekers en 
behandelaren te bevorderen en zullen 
vier internationaal vermaarde sprekers 

lezingen en workshops geven. Meer 
informatie hierover is te vinden op 
https://painscienceinmotion.org.

Ihsan zal namens onze onderzoeksgroep 
die o.a. bestaat uit Kuni Vergouwen, 
John Ham, Nienke Willigenburg en Rob 
Smeets, de poster met de titel THE 
ASSESSMENT OF FATIGUE AND PAIN 
IN MULTIPLE OSTEOCHONDROMAS; A 
DUTCH COHORT STUDY, presenteren. Ze 
rapporteert dat van de 386 volwassen 
mensen met HME-MO er 342 de 
enquête hebben ingevuld (een zeer 
mooi resultaat!) en dat 80% pijn ervaart, 
en bijna de helft tekenen heeft van 
zenuwpijn. Moeheid wordt zelfs door 
bijna 91% gerapporteerd en bij dan de 
helft van de mensen blijkt dit zelfs een 
zeer ernstige moeheid. In vergelijking 
met de gezonde Nederlandse bevolking 
en mensen met reumatoïde artritis 
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scoren mensen met HME-MO veel 
slechter. Alleen in vergelijking met de 
groep mensen die lijdt aan het chronisch 
vermoeidheidssyndroom, blijken mensen 
met HME-MO minder moeheid te 
ervaren.
Dit onderzoek bevestigt dat pijn en nog 
meer moeheid bij HME-MO vaak en in 
een behoorlijke intensiteit voorkomen. 

Kuni zal mede namens Ihsan en Rob 
en collega-onderzoekers Mira Meeus, 
Jo Nijs en Ivan Huijnen (respectievelijk 
universiteit Antwerpen en Gent, 
Brussel en Maastricht) de poster 
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE 
AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL IN A 
SPECIFIC AND NON-SPECIFIC PAIN AND 
FATIGUE DISORDER presenteren. Kuni 
bespreekt met name de uitdagingen 
die we tegen zijn gekomen bij het 
vergelijken van de gegevens van de 
mensen met HME-MO en een groep 
van 103 mensen met het chronisch 
vermoeidheidssyndroom die deelnamen 
aan een onderzoek in België. In beide 
onderzoeken zijn altijd exact dezelfde 
vragenlijsten gebruikt. De resultaten 
laten zien dat beide groepen duidelijk 
minder lichamelijk actief zijn en een 
significant lagere kwaliteit van leven 
ervaren dan de gemiddelde Nederlandse 
bevolking. Daarnaast is bij de HME-MO 
populatie gekeken in hoeverre pijn en 
moeheid hier invloed op hebben terwijl 
er rekening wordt gehouden met o.a. 
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, 
emotionele en andere psychologische 
factoren. Dan blijkt dat pijn vooral 
invloed heeft op het lichamelijk actief 
zijn en de lichamelijk bepaalde kwaliteit 
van leven. Moeheid heeft invloed 
op zowel de lichamelijk als mentaal 
bepaalde kwaliteit van leven. Dit geeft 
ons weer nieuwe ideeën over hoe 
een eventuele behandeling verder 
ontwikkeld kan worden.

Vanuit het genetisch 
laboratorium van het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen meldt 
Prof. Dr. Wim Wuyts het 
volgende:
Er wordt nog steeds gewerkt aan de 
genenanalyse. Circa 600 patiënten zijn in 
dit onderzoek opgenomen. Het geeft een 
goed beeld over de situatie in Nederland. 
Op familieniveau kan er meer worden 
uitgewerkt.

Vanuit het Amsterdam UMC 
locatie AMC wordt door dr. 
Gerard Schaap, oncologisch 
orthopedisch chirurg, gemeld:
Op dit moment wordt gewerkt aan 
de opzet van een onderzoekslijn 
in samenwerking met de nieuwe 
orthopedisch chirurg dr. Floortje 
Verschoor.

Vanuit het LUMC meldt 
patholoog Prof. Dr. Judith Bovée: 
Het onderzoek wat op de afdeling 
pathologie van het LUMC wordt 
gedaan heeft zich de afgelopen jaren 
vooral gericht op het begrijpen van 
de rol die genetische afwijkingen 
spelen in sarcomen, waaronder dus 
ook de chondrosarcomen. We hebben 
geprobeerd om een chondrosarcoom 
na te maken in het laboratorium door 
stamcellen te gebruiken en daar de 
verschillende mutaties in aan te brengen, 
maar dat bleek niet eenvoudig. We 
hebben zo wel wat kunnen leren over de 
rol van de COL2A1 mutatie, een mutatie 

die wordt gezien in ongeveer een derde 
van de chondrosarcomen. Daarnaast 
hebben we ook in chondrosarcoom 
cellijnen de rol van de verschillende 
mutaties kunnen bestuderen. Helaas 
zijn er geen cellijnen waar EXT-mutaties 
in voorkomen, dus dat hebben we niet 
kunnen onderzoeken.
Daarnaast heeft het LUMC recent 
geïnvesteerd in het zogenaamde 
Leiden Center for Computational 
Oncology, waarbij sarcomen één van 
de speerpunten is. Dat betekent dat 
we voor een geselecteerde groep 
sarcomen, waaronder ook een aantal 
chondrosarcomen, het hele genoom 
in kaart kunnen brengen en daarnaast 
kunnen kijken welke van de 30.000 
genen die de mens heeft actief zijn in het 
sarcoom. Dat zijn hele nieuwe technieken 
en er komt veel computerwerk bij kijken 
om de grote hoeveelheid data goed te 
kunnen analyseren. Ook kijken we naar 
de interactie tussen het immuunsysteem 
en het sarcoom, om te beoordelen of 
en hoe immuuntherapie in de toekomst 
zou kunnen werken bij sarcomen. 
Immuuntherapie is een nieuwe vorm 
van kankertherapie waarbij het eigen 
immuunsysteem wordt aangespoord de 
kankercellen op te ruimen. 

  Pijn en moeheid 
komen bij HME-MO vaak 

en in een behoorlijke 
intensiteit voor  
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Een korte samenvatting van het 
jaarverslag en het activiteitenplan.

Samen achter een scherm...

Nog steeds een pandemie
2021 was het tweede jaar waarin 
de wereld in de ban was van de 
coronapandemie. 
Dit was uiteraard ook van invloed op 
de activiteiten binnen de vereniging. 
Zo vond de landelijke dag online plaats. 
Onvergelijkbaar met een dag waarbij 
we elkaar allemaal uitgebreid kunnen 
spreken maar toch heel waardevol. 
Doordat er niet gereisd hoefde te worden 
was het voor sommige mensen juist 
nu wel mogelijk om deel te nemen. 
De conclusie van de verschillende 
workshops was dat het zelfs wel wat 
langer had mogen duren. 

Soms wel ‘gewone’ ontmoetingen
Wat wel doorging waren de kinderdag in 
Toverland en de Jongerendag.  
In Toverland was alweer meer mogelijk 
dan het jaar daarvoor zodat we 
gezamenlijk konden lunchen en bijpraten 
bij de afsluitende borrel. De jongerendag 
stond geheel in het teken van de jongeren 
zelf: wat betekent het hebben van HME-
MO voor jou en hoe kan de vereniging jou 
helpen. De belangrijkste conclusie: het 

contact met andere jongeren met HME-
MO is het allerbelangrijkste. Zij begrijpen 
jou en je hoeft eindelijk een keer niets uit 
te leggen. 

Sociale media
In de digitale wereld was de 
Facebookpagina uiteraard belangrijk. 
Inmiddels telt de besloten groep voor 
volwassenen 330 leden. Het is echt een 
groep voor- en door mensen met HME-
MO waar mensen elkaar met advies 
en tips kunnen helpen. Soms doen we 
een beroep op een medisch specialist 
uit de Medische Advies Raad om snel 
betrouwbare informatie te kunnen 
verstrekken. Verschillende jongeren 
hebben inmiddels zelf het initiatief 
genomen tot een Whatsapp groep. Via 
info@hme-mo.nl kunnen jongeren met 
de groep in contact worden gebracht. 
Deze jongeren  Whatsapp groep valt niet 
onder de activiteiten van de vereniging.

Communicatie
Afgelopen jaar is ook de Newsflash weer 
2 keer verschenen evenals een paar keer 
de email nieuwsbrief. De website is dé 

vindplaats van alle informatie over de 
vereniging. Ook om je aan te melden voor 
activiteiten. Nu de zomer er weer aan 
komt wijzen we graag op de informatie 
die in verschillende talen beschikbaar 
is om in geval van nood een arts in het 
buitenland te informeren. Voor kinderen 
die na de vakantie naar de basis- of 
middelbare school gaan hebben we 
informatiebrieven beschikbaar. Dit alles 
is te vinden op de website

Backoffice
Goed om te weten is dat Stichting Meo 
als backoffice organisatie ons ook dit 
jaar heeft ondersteund. Zij verzorgen 
de leden- en financiële administratie, 
ondersteunen het bestuur, houden 
binnenkomende mail bij en zijn degenen 
die de telefoon opnemen. 

2022
Ook dit jaar hopen we u weer te zien 
op de landelijke dag of op de kinder- of 
jongerendag! Uiteraard horen we het 
graag als u suggesties of leuke ideeën 
heeft. We hopen dat dit jaar corona een 
beetje op de achtergrond komt te staan. 

De volledige versies vindt u op de website. 



Sporten is zo leuk!

Professioneel 
Het leven van Wouter ziet er sinds 
2020 heel anders uit. In dat jaar kreeg 
hij zijn paralympische sportlicentie en 
sindsdien gaat het hard. Ondertussen 
is hij professioneel wielrenner, met 
daarnaast nog een baan voor 2 dagen 
als leerkracht basisonderwijs. Zijn 
werkgever is zo vriendelijk geweest om 
hem (in ieder geval voor een periode 
van 4 jaar) alle ruimte te geven voor het 
wielrennen. Iets waar Wouter erg blij 
mee is. 
 
Trainen 
Normaal gesproken is hij heel druk met 
allerlei trainingen. Nu net even niet, want 

Wat in 2019 begon met een gesprek met een collega-wielrenner, is 
inmiddels uitgegroeid tot een heuse paralympische sportcarrière. Lezers van 
dit blad hebben al eerder kennis gemaakt met Wouter en zijn passie voor 
wielrennen. In maart had ik hem aan de telefoon om te horen hoe het gaat 
met zijn wielerloopbaan.

hij zit thuis met griep. En dan is trainen 
niet zo verstandig omdat je lichaam niet 
goed kan herstellen. Maar zodra het 
weer kan stapt hij op de fiets of gaat hij 
krachttraining doen. Want het nieuwe 
seizoen is in aantocht en daar wil hij zich 
goed op voorbereiden.  
Wouter: “Ik ben heel blij met de 
goede begeleiding die ik krijg. De 
krachttrainingen zijn soms behoorlijk 
zwaar, maar mijn fysiotherapeut heeft 
veel kennis van zaken en zorgt ervoor dat 
er niet tè hard getraind wordt. Inmiddels 
ken ik goed het verschil tussen pijn in 
mijn spieren (jammer dan, gaat wel over) 
en pijn veroorzaakt door mijn botten 
(stoppen, want dat is niet goed).” 
 

Wedstrijden 
Het leven van een topsporter bestaat 
uit trainingen en wedstrijden. Er 
staan al aardig wat wedstrijden op 
de planning. De eerstvolgende is de 
Worldcup in Oostende, van 5 tot 8 mei. 
Daarna volgen een World Cup in Elzach, 
verschillende Europa Cup wedstrijden en 
nationale wedstrijden, waaronder NK’s. 
Verder smaakt de ervaring van het vorige 
EK naar meer en zou hij daarnaast ook 
graag naar een WK gaan. Het WK van 
Canada komt nu waarschijnlijk nog te 
vroeg. Daarvoor moet hij bij de top 4 
eindigen. Volgend jaar zijn die wedstrijden 
dichterbij, in Glasgow. Dan maakt hij 
meer kans om mee te gaan. Want omdat 
het dichterbij is, zijn de kosten lager en 
kunnen er meer mensen mee. Daarnaast 
hoopt hij natuurlijk nog meer progressie 
te maken. 
Wouter vertelt dat het tijdrijden zijn 
voorliefde heeft en dat hij daar steeds 
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Een interview met Wouter Eijkman 



beter in wordt. Maar hij geniet ook van 
de wedstrijden op de weg. Het fietsen 
op de baan is meer een voorbereiding op 
het wegseizoen. 
 
Enthousiast 
Zijn enthousiasme voor de wielersport 
blijft onverminderd groot. “Hoe mooi 
is het dat ik dit kan doen. Ik hoop dat 
anderen hierdoor zien dat er meer 
mogelijk is dan je in eerste instantie 
denkt. Het leuke is dat ik merk dat het 
werkt. Ik heb contact met een HME-er 
in het zuiden van het land die dankzij 
de interviews in de Newsflash nu ook 
begonnen is met wielrennen.  
Verder ben ik ambassadeur van 
aangepast sporten in Utrecht. Ook vind 
ik het heel leuk om voor basisscholen 
presentaties te houden over de lol van 
sport en beweging, voor iedereen. Wie 
daar interesse in heeft, mag contact 
opnemen via mijn site:  
www.woutereijkman.nl.” 
Tijdens de landelijke dag op 11 juni kunt 
u Wouter in levenden lijve ontmoeten, 
want hij organiseert daar samen met 

fysiotherapeut Rudolf van Schaik een 
workshop over bewegen met HME-MO. 
 
Supporters welkom! 
Op Facebook/Instagram heeft Wouter 
een eigen pagina waarmee hij alle 
belangstellenden op de hoogte houdt 
van trainingen en wedstrijden:  
https://www.facebook.com/weijkman  
en https://www.instagram.com/
woutereijkmancycling.
Hoe meer likes/volgers, hoe meer 
sponsors. Sponsoren zijn altijd welkom, 

dus mocht u nog iemand weten dan kunt 
u dat ook laten weten via zijn site. 
“En,” zegt hij: “wie wil komen kijken en 
aanmoedigen tijdens wedstrijden is 
natuurlijk van harte welkom. Oostende 
is niet zo heel ver weg…” 
  
Wouter, we wensen je veel plezier in dit 
nieuwe seizoen en heel veel succes voor 
de komende wedstrijden! 
 
Anja Posthuma 
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zaterdag 11 juni 2022
Programma landelijke HME-MO dag 

10.00 – 10 .30 uur:  Ontvangst met koffie/thee 
Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de KINDEROPVANG (gehele dag 
beschikbaar) te brengen.  
10.30 – 11.15 uur: Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 1e ronde 
 • workshop J1  Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge 
 • workshop J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema 
11.20 – 12.00 uur: Activiteiten voor de kinderen en de jeugd, 2e ronde 
 • workshop J1  Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge 
 • workshop J2  Crea-club alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema

10.30 – 10 .45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen. 

10.45 – 12.00 uur:  Plenaire Inleiding: Revalidatiebehandeling bij mensen (kinderen en volwassenen) met HME-MO door Prof. 
dr. Rob Smeets, hoogleraar revalidatiegeneeskunde Maastricht UMC en verbonden aan het CIR Eindhoven 
en een kinderrevalidatiearts (naam nog niet bekend).

12.00 – 13.15 uur: Lunchpauze (met ruim tijd voor onderlinge contacten).

13.15 – 15.30 uur:  Kinderen en Jongeren 
Activiteiten voor de kinderen en jongeren. Indeling in leeftijdsgroepen met diverse activiteiten.  
Zie toelichting. 
In de middag is ook de Crea-club open o.l.v. Ragnhild Tillema. Dit is uitsluitend voor kinderen die fysiek niet 
in staat zijn om aan de kinderactiviteiten mee te doen. 
 

Volwassenen  
Er worden parallel 4 workshops gehouden. U kunt in de middag 2 workshops 
bijwonen.  
 
Workshop 1 Wetenschappelijk onderzoek, komen tot een onderzoeksagenda 
voor HME-MO door drs. Arnard van der Zwan, orthopedisch chirurg OLVG en 
Mirjam Jansen op de Haar, bestuurslid communicatie.  

 Workshop 2 Bewegen en sporten met HME-MO door Rudolf van Schaik, 
fysio- en manueel therapeut en Wouter Eijkman, paralympisch wielrenner. 
 
Workshop 3 Mentale begeleiding van kinderen met HME-MO door een 
deskundig psycholoog (naam nog niet bekend). 
 
Workshop 4 Gezond werken met HME-MO; Arbo, rechten, sociale zekerheid 
etc. door Annemiek de Crom. Zij is consultant voorlichting en advies over 
werken met (chronische) gezondheidsklachten. 

Voor meer uitleg over de programmaonderdelen zie de “Toelichting bij het programma”.

13.15 – 14.15 uur:   1e ronde 
middagworkshops

14.15 - 14.30 uur: theepauze

14.30 – 15.30 uur:   2e ronde 
middagworkshops

15.30 uur: plenaire afsluiting

15.45 uur:  borrel en gelegenheid 
om nog gezellig even  
na te praten

De tijden zijn:
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Toelichting

Kinderopvang
Vanaf 10.00 uur kunt u de kinderen die te jong zijn voor de 
activiteiten, naar de kinderopvang brengen. Ook dit jaar zorgt 
Connie Francken weer voor de deskundige leiding van de 
kinderopvang. Zij hoort graag van u als ouders of er wensen en 
bijzonderheden zijn waar zij rekening mee moet houden.  
Wij verzoeken u zelf verzorgingsartikelen voor uw kind(eren) 
mee te nemen.
Wij verwachten dat u uw kinderen na afloop van de inleiding 
bij de opvang ophaalt en tijdens de lunchpauze zelf onder uw 
hoede neemt. Na de lunch zijn de kinderen weer welkom bij 
de kinderopvang. Na afloop van de laatste middaginleidingen 
verwachten wij dat u uw kinderen weer ophaalt. 

Plenaire inleiding
Na het welkomstwoord volgt een plenaire Inleiding. Die 
gaat ditmaal over “Revalidatiebehandeling bij mensen 
(kinderen en volwassenen) met HME-MO”. De inleiding 
wordt gehouden door Prof. dr. Rob Smeets, hoogleraar 
revalidatiegeneeskunde Maastricht UMC en verbonden aan 
het CIR Eindhoven en lid van onze Medisch Advies Raad en 
een kinderrevalidatiearts (naam nog niet bekend). 
Tijdens de inleiding zal eerst in z’n algemeenheid uitgelegd 
worden wat revalidatiebehandeling is. Bij revalidatie wordt 
al snel gedacht dat dit iets is voor mensen die een (ernstig) 
ongeluk hebben gehad of iemand die een herseninfarct 
heeft gehad. Maar gelukkig biedt de revalidatiebehandeling 
veel meer. Er wordt vooral multidisciplinair gewerkt. Dat wil 
zeggen dat er diverse hulpverleners betrokken zijn bij de 
behandeling. Ook voor kinderen en volwassenen met HME-
MO kan deze behandeling kan zeer zinvol zijn.

KEUZEPROGRAMMA VOOR DE JEUGD 

Graag compleet invullen
Wij verzoeken u om op het aanmeldingsformulier per kind 

duidelijk de voorkeurskeuze voor het ochtendprogramma aan 
te geven en de leeftijd van de kinderen te vermelden.

Ochtend:
Ronde 1: 10.30 -11.15 uur
J1 Zwemmen o.l.v. Gerdine Figge, 
docent aan de Mytylschool in Utrecht
We zijn erg blij dat we het zwembad weer kunnen gebruiken. 
Gerdine Figge is ook dit jaar gelukkig weer bereid gevonden 
om het zwemmen te begeleiden. Onder haar leiding kunnen 
er allerlei leuke activiteiten gedaan worden in het water. En 
dat water is heerlijk warm, wel 32 graden! Er zijn verschillende 
materialen die gebruikt kunnen worden en het gaat vooral 
om samen plezier maken. Het is wel vereist dat je een 
zwemdiploma hebt.

Vergeet niet om je zwemkleding en een handdoek mee te nemen! 
En geef ook even door wat je leeftijd is en welke zwemdiploma’s 
je hebt.

J2. Crea-club voor alle leeftijden o.l.v. Ragnhild Tillema
Dit jaar kunnen alle creatievelingen zich weer onder leiding 
van Ragnhild Tillema uitleven met diverse materialen.  
We zijn benieuwd welke kunstwerken er deze keer gemaakt 
gaan worden.
Mocht je niet zoveel op hebben met geknutsel, je mag ook 
gewoon aanschuiven voor de gezelligheid en kijken wat 
anderen ervan maken.
Voor de middag is de Crea-club ook geopend maar echt alleen 
voor wie niet aan de gezamenlijke jeugdactiviteiten kan 
meedoen, bijvoorbeeld wanneer je net geopereerd bent.

Ronde 2: 11.25-12.15 uur 
J1 Zwemmen, zie verder de toelichting van de 1e ronde.
J2. Crea-club voor alle leeftijden, zie verder de toelichting 
bij de 1e ronde.

op het programma van de landelijke 
HME-MO dag op 11 juni 2022
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Middag:
13.15 – 15.30 uur

PROGRAMMA VOOR DE KINDEREN EN JEUGD

Dit jaar wordt het middagprogramma verzorgd door de 
organisatie “Plezier en Spel” uit Ameide. Zij organiseren een 
actief programma met o.a. lasergamen, interactieve games, 
zeskamp en archery attack. Jullie worden in groepen naar 
leeftijd ingedeeld. Dus iedereen van klein tot groot  
kan meedoen.
De spellen zullen zoveel mogelijk buiten worden gespeeld.  
Dus doe niet je allermooiste of netste kleren aan….
Mocht het je trouwens echt niet lukken om mee te doen, dan 
kun je altijd nog aanschuiven bij de crea. Je hoeft dan niet per 
se iets te maken, gewoon er gezellig bij zitten mag ook.

PROGRAMMA VOOR DE VOLWASSENEN 

Er worden parallel 4 workshops gehouden. U kunt in de middag 
2 workshops bijwonen.  
 
Workshop 1 Wetenschappelijk onderzoek, komen tot een 
onderzoeksagenda voor HME-MO door drs. Arnard van der 
Zwan, orthopedisch chirurg OLVG en Mirjam Jansen op de Haar, 
bestuurslid communicatie.
Om gericht wetenschappelijk onderzoek te doen is het 
belangrijk dat de onderzoeksthema’s aansluiten bij de 
wens van de patiënten. Daarom zijn we op zoek naar uw 
wensen en daarbij gebruiken we de levensloop die al eerder 
is gepresenteerd. Het doel is om te komen tot een gerichte 
onderzoeksagenda waarmee de verschillende onderzoekers op 
het gebied van HME-MO mee aan de slag kunnen gaan.  
 
Workshop 2 Bewegen en sporten met HME-MO door Rudolf 
van Schaik, fysio- en manueel therapeut en Wouter Eijkman, 
paralympisch wielrenner. 
Tijdens de online landelijke dag van vorig jaar is het belang van 
bewegen al ter sprake gekomen. Dit jaar gaan we dat letterlijk 
handen en voeten geven. Tijdens de workshop bewegen en 
sporten met HME-MO laten Rudolf en Wouter je ervaren wat 
er allemaal wel kan. En dat het heel leuk is om te bewegen, het 
geeft energie en zorgt dat je goed in je vel zit.
 
Workshop 3 Mentale begeleiding van kinderen met HME-MO 
door een deskundig psycholoog (naam nog niet bekend).
Het hebben van een chronische aandoening als HME-MO kan 
op kinderen een behoorlijk impact hebben. Behandelingen, 

operaties, niet mee kunnen doen op school of met sport en 
spel. Naast de orthopedische zorg is er soms ook mentale 
zorg nodig. Ook komt het voor dat ouders vragen hebben of 
behoefte aan tijdelijke begeleiding.

Workshop 4 Gezond werken met HME-MO; Arbo, rechten, sociale 
zekerheid etc. door Annemiek de Crom Zij is consultant Voorlichting 
en advies over werken met (chronische) gezondheidsklachten.  
Eerder hebben wij een workshop gehad met Annemiek. Zij is 
goed op de hoogte van alle zaken die spelen rondom werken 
met een chronische aandoening. Want wat zijn je rechten? 
Moet je verzwijgen dat je HME-MO hebt? Heb je recht op een 
aangepaste werkplek? En als het allemaal echt niet meer gaat 
met werken, waar kom je dan voor te staan? Dit zijn zo wat 
vragen die aan de orde kunnen komen tijdens deze workshop. 
Kortom: alle gelegenheid om je vragen te stellen op dit terrein.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de landelijke HME-MO dag via de 
button op onze website www.hme-mo.nl .
Voor de kinderen kunt u de voorkeur invullen voor de 
workshops die in de ochtend voor hen worden gehouden.  
Voor de middag worden de kinderen bij de kinderactiviteit in 
een leeftijdscategorie ingedeeld. 
Van belang is om bij de aanmelding aan te geven wat de leeftijd 
van de kinderen is en welke zwemdiploma’s ze hebben.
Volwassenen worden ingedeeld bij 2 workshops naar keuze; 
u ontvangt bij binnenkomst een overzicht van wanneer u bij 
welke workshop wordt verwacht. 
Mocht u om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken 
van de opgave via de website dan kunt u een vraag stellen via 
info@hme-mo.nl
Aanmelden graag voor 7 juni 2022.

Kosten
De bijdragen voor deelname aan de landelijke dag zijn dit jaar 
niet verhoogd. Dat betekent:
Volwassenen 12+   € 7.50 voor leden en € 9.00 voor niet 

leden 
Kinderen 12-   € 2.50 voor leden en € 4.00 voor niet leden
Let op! Bij annulering binnen 14 dagen voor de HME-MO dag vindt 
geen restitutie plaats!

Op de website staat ook een routebeschrijving.
U ontvangt een bevestiging via email.

Wij hopen u te mogen begroeten op de landelijke HME-MO  
dag op zaterdag 11 juni 2022!
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1.   Mijn zoontje heeft HME-MO maar 
hij heeft ook ADHD/ADD. Die ADHD/
ADD komt vaker voor bij kinderen 
met HME-MO heb ik begrepen. Er is 
een artikel van Yu Yamaguchi, Ph. D. 
California. Daarin beschrijft hij het 
gedrag van muizen met HME-MO 
EXT1. Daar staat o.a. “They have a 
heightened sensitivities to sensory 
stimulation (sound, touch, taste) 
and difficulties to concentrate”. 
Oftewel: “Ze hebben een verhoogde 
gevoeligheid bij het stimuleren van 
zintuigen (geluid, aanraking, smaak) 
en moeite om zich te concentreren”. 
Is het bekend dat deze relatie 
bestaat?

Allereerst is het belangrijk om te noemen 
dat kinderen met HME-MO ook “gewone” 

kinderen zijn. Dat betekent dat deze 
kinderen, net als andere kinderen, ook 
andere ziekten of stoornissen kunnen 
krijgen. Of dat nu hartproblemen of 
astma, eczeem of autisme is.
Natuurlijk zijn er problemen ten 
gevolge van alles wat kinderen met 
HME-MO meemaken. Dat daarbij ook 
concentratieproblemen voorkomen 
is logisch. Alleen al de pijn die ook bij 
kinderen veel voorkomt, kan daarvoor 
zorgen. Dit ene artikel is zeker niet 
voldoende bewijs voor het bestaan van 
een relatie tussen ADHD/ADD en de 
ziekte HME-MO.

2.   Mijn zoon van 12 jaar heeft 
HME-MO en is al verschillende 
malen geopereerd waarbij 

osteochondromen zijn verwijderd. 
Nu heeft hij ook osteochondromen 
op de wervels. Ik dacht dat dit niet 
kon, komt dit meer voor?

Osteochondromen komen ook voor 
op de wervels. In het verleden dacht 
men dat dit nauwelijks voorkwam. In 
de jaren zestig werd gesproken over 
7% van de HME-MO patiënten die 
osteochondromen op de wervels zou 
hebben. Recent is gebleken dat het 
veel meer voorkomt, bij tot wel 68% 
van de mensen met HME-MO. Dit 
verschil wordt veroorzaakt doordat 
de osteochondromen met de huidige 
technieken (MRI- of CT-onderzoek) veel 
beter zijn waar te nemen. De meeste 
osteochondromen komen voor op de 
nekwervels, gevolgd door respectievelijk 
de borst- en lendenwervels. Meestal 
groeien de osteochondromen naar 
buiten toe, van de wervels af. Soms 
groeien de osteochondromen ook naar 
binnen, richting het ruggenmerg. Het zal 
duidelijk zijn dat dit schade kan geven 
aan het centrale zenuwstelsel. Daarom 
is het belangrijk om kinderen die in de 
groei zijn en waarvan is gebleken dat 
zij osteochondromen op de wervels 
hebben, elk jaar goed te controleren. 

3.   Een paar maanden geleden ben 
ik gevaccineerd tegen Corona. 
Sindsdien is mijn HME-MO weer 
wakker. Overal begint het te 
groeien. Die in mijn knieholte groeit 
het hardst. Waar het al 14 jaar stil 
was. Hebben meer mensen met 
HME-MO dat?

Deze vraag is voorgelegd aan prof. 
Dr. Judith Bovée, afdeling Pathologie 
LUMC en lid van onze Medisch Advies 
Raad. Zij antwoordt dat er geen enkel 
wetenschappelijk bewijs is dat een 
vaccinatie het opnieuw groeien van 
osteochondromen zou veroorzaken. Er 
is ook geen enkele biologische reden 
die een verband tussen de groei van 
osteochondromen en vaccinatie zou 
kunnen verklaren. 

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
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Veel sociale activiteiten graag!
Samenvatting jongerendag 
Burgers Zoo Arnhem
Waar loop je tegenaan wanneer je HME-MO hebt?
Na een lange autorit vanuit België, kwamen Kaya en ik eindelijk 
aan in Burgers Zoo in Arnhem. We werden verwelkomd met 
een drankje en pralines in het Safari restaurant.
Nadat iedereen zich had geïnstalleerd, gingen we samen 
bespreken wat ons bezighoudt en welke problemen we 
ondervinden in ons leven met HME-MO. We werden opgedeeld 
in 2 groepen, de 11-17 jarigen en de 18+ers. Ik zat bij het 
groepje van de 18+. Na een tijdje kwamen wij terug samen met 
het andere groepje om onze bevindingen te vertellen. 
Bij het groepje van de 11-17 jarigen waren onzekerheid, school, 
familie en vrienden de grootste thema’s. Bij de 18+ers werd 
er vooral gepraat over verder studeren, werk, relaties en 
kinderwensen. Iedereen kon meeleven met de problemen van 
de anderen, wat heel mooi was om te zien. 

Wat kan de vereniging doen?
Samen met de begeleiders van de HME-MO vereniging 
bespraken we ook wat de vereniging voor jongeren kan 
betekenen. Daar waren we het unaniem over eens: jongeren 
hebben meer behoefte aan sociale activiteiten met andere 
jongeren die ook HME-MO hebben. 

De Bush in!
Nadat we hadden bijgepraat, was het lunchtijd. Na onze lunch 
konden we de Zoo verkennen. Samen met Kaya, Laura en 

Celéste maakten wij de Zoo onveilig met de scooters die we 
daar hadden gehuurd. 
Rond 16 uur werden we terugverwacht voor een drankje ter 
afsluiting van de dag. Daarna maakten Kaya en ik de lange 
terugweg naar België, maar dat was het allemaal zeker waard!

Naziha Sandjakedine

Geef de pen 
door aan:
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Hoe oud ben je en waar woon je?  
Ik ben 10 jaar oud, en woon in Coevorden.

Heb je zelf HME-MO of heb 
je andere familieleden of 
vrienden die deze aandoening 
hebben? 
Ja, ik heb zelf HME-MO. Mijn moeder, opa, 
tante, broertjes en neefjes hebben ook 
HME-MO.

Weten je vrienden dat je  
HME-MO hebt en hoe heb je dat 
uitgelegd?  
Op school heb ik een spreekbeurt 
gehouden over HME-MO. En als ik naar 
het ziekenhuis ben geweest, vertel ik in de 
klas hoe het is gegaan.

Wat vind je er zelf van dat je 
HME-MO hebt? 
Soms vind ik het lastig, omdat ik niet 
altijd alles even goed kan doen dan  
andere kinderen.

Heb je (huis)dieren?  
Nee, we hebben geen huisdieren.

Naar welke school ga je  
en wat wil je later worden?   
Ik ga naar de Parkschool in Coevorden, en 
zit in groep 6. Wat ik later wil worden zou 
ik nog niet weten.

Wat is je leukste vak op school 
en welke het vervelendst? 
Ik vind rekenen en topo het leukste om te 
doen. Schrijven vind ik het vervelendst 
omdat ik dat niet zo heel goed kan.

Lars de Jong
Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook HME-MO hebben?  Vertel aan de mensen om je heen als je iets niet kunt of pijn hebt, zodat ze er rekening mee kunnen houden.

Ga je naar de HME-MO dag?  Ja, elk jaar! En dat vind ik heel leuk omdat er dan ook andere kinderen met HME-MO zijn.
Aan wie geef je de pen door? Micha Karelse. Hem heb ik wel gezien op de kinderdag.

Heb je hobby’s of doe je aan 
sport? En wat zou je willen 
maar kun je niet door  
HME-MO?    
Ik voetbal en vind dat erg leuk om te 
doen. Gelukkig kan ik dat ook ondanks 
HME-MO. Als iets pijn doet geef ik dat 
aan of doe het even iets rustiger.

Wat zijn je favoriete  
tv-programma’s?  
Tv kijk ik eigenlijk niet zoveel. Ik kijk 
graag filmpjes op Youtube. Meestal gaan 
deze filmpjes over gamen.

Wat eet je het liefst en wat 
vind je absoluut niet lekker?  
Het lekkerste vind ik appeltaart.  
Wat ik echt niet lekker  
vind is rijst.

Geef de pen 
door aan:
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Wat heb je nodig?
•   125 g kristalsuiker 

•   150 g ongezouten roomboter 

•   250 g tarwebloem 

•   ½ tl bakpoeder 

•   100 g M&M’s 

•   4 kleurstofstiften

En verder nog:
•   deegroller

•   uitsteekvorm rond ribbel (Ø 8 cm)

•   bakpapier

•   lint

een Medaille!

Ben je naar de poli geweest, heb je misschien een operatie gehad of heb je gewoon iets 
super stoers gedaan? Dan verdien jij een medaillekoekje! (Misschien wel meer dan 1):

Aan de slag:
1.  Doe de suiker, de boter, de bloem en 

het bakpoeder in een kom en kneed 
kort tot een samenhangend deeg. 
Wikkel het deeg in vershoudfolie en 
laat 1 uur rusten in de koelkast.

2.  Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Rol het deeg met de deegroller uit tot 
een lap van 1/2 cm dik. Steek met 
de uitsteekvorm 12 koekjes uit het 
deeg. Maak met de M&M’s een 1 op 
de koekjes. Houd 1.5 cm van de rand 
vrij. Maak 1 cm onder de bovenkant 
van elk koekje een gaatje.

3.  Leg de koekjes op een met bakpapier 
beklede bakplaat en bak in de oven in 
ca. 12 min. goudbruin en gaar. Laat 
afkoelen op een rooster. Versier de 
koekjes met de decoratiestiften en 
rijg het lint door het gaatje.

Bron: https://www.ah.nl/allerhande

Jij verdient Moppen
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De meester trekt z’n neus op. ‘Wie heeft er een scheet gelaten?’ vraagt hij aan de klas. ‘Ik, meester’, zegt Joris schuldbewust. ‘Ga maar op de gang zitten!’ zegt de meester boos. Joris sjokt naar de deur. ‘Maar meester’, zegt Sanne, ‘dan zitten wij in zijn stank en hij niet…

ScheetMoppen

Het kweken van tomaten is helemaal 
niet zo moelijk! Je hebt alleen een tomaat 
nodig. Of gebruik een stukje dat je anders 
toch weg zou gooien. Duurzamer kan niet.

Wat heb je verder nodig?
•   Een (stukje) tomaat 

•   Bakje

•   Snijplank en mes

Aan de slag!
Snijd een plakje van de tomaat. Je kunt 
hiervoor een nieuwe tomaat gebruiken 
of een stukje dat je anders toch weg zou 
gooien. Let erop dat er genoeg zaadjes in 
zitten. Uit de zaadjes groeit namelijk een 
nieuw plantje.

Twee goudvissen zwemmen in een kom. 

Buiten regent het. Zegt die ene goudvis 

tegen de andere goudvis: “Het regent 

buiten, maar wij zitten lekker droog hé.”

Twee goudvissen

Tomaten zelf kweken
Leg het plakje vervolgens in  
een bakje met potgrond.

Bedek je plakje tomaat met wat grond 
en geef het een beetje water.

Nu is het tijd om te wachten en de plant 
heel veel liefde te geven. Na een tijdje 
zal je tomatenplakje uitgroeien tot een 
echte tomatenplant. Eet smakelijk!•   Potgrond

•   Water

Bron: https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen/nieuws/doe-tip-tomaten-kweken



Lente woordzoeker

B F K Z L O W S E I Z O E N

L B I A K I P K A L F J E S

O U N A H A R K E N E K O E

E I D I T U I N R P N O O W

M T E E E B L O E I E N S L

W E R N T U L P E N S K C A

A N B L O E M P O T T R H M

N V O G E L N E S T J U E M

D G E R Z O N N I G E I P E

E I R O V A R K E N S D P T

L E D E V O O R J A A R E J

I T E I R M O E S T U I N E

N E R E T R E K V O G E L S

G R IJ N J A A R G E T IJ D E

BLOEIEN
BLOEM
BLOEMPOT
BUITEN
GIETER
GROEIEN
HARKEN

Oplossing:

JAARGETIJDE 
KALFJES
KINDERBOERDERIJ
KIP
KNOPPEN
KOE
LAMMETJES

MOESTUIN
NESTJES
ONKRUID
SCHEPPEN
SEIZOEN
TREKVOGELS
TUIN

TULPEN
VARKEN
VOGELNEST
VOORJAAR
WANDELING
ZAAIEN
ZONNIG

Zoek onderstaande woorden. Ze staan horizontaal en verticaal. Letters kunnen dubbel worden gebruikt.
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Lente woordzoeker
Zoek onderstaande woorden. Ze staan horizontaal en verticaal.  
Letters kunnen dubbel worden gebruikt.
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Tips 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.

Verpleegkundig specialist HME-MO 

Het samenwerkingsverband tussen het Maastricht UMC+ en 
UMC Utrecht, Groningen en Amsterdam op het gebied van 
preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) heeft een nieuwe 
naam gekregen: PGT Nederland. 
Vanaf nu noemen we de methode binnen Nederland net als in de 
rest van de wereld ‘preïmplantatie genetische test’, afgekort PGT. 
In het Engels ‘preimplantation genetic testing’.

PGT: een nieuwe naam, nieuwe website

Veel jongeren die op school zitten of studeren hebben 
daarnaast een bijbaan. Maar wanneer je veel last hebt van 
een beperking (bv. HME-MO), lukt dat niet altijd. Om te zorgen 
dat deze jongeren niet vaker en meer moeten lenen dan 
leeftijdsgenoten die wel ernaast kunnen werken, is er een 
studietoeslag.

Individuele studietoeslag
De individuele studietoeslag is een bedrag wat je kunt krijgen 
wanneer je door een medische beperking niet kunt werken 
naast je studie. Dat kan zowel een lichamelijke als een 
psychische beperking zijn. Je kunt de toeslag aanvragen bij de 
gemeente waar je woont, maar dat kost soms wat moeite. Er 
zijn gemeenten waarbij het op de website niet te vinden is. Dan 
moet je even mailen, bellen of langsgaan. 

Voorwaarden
Om een uitkering te kunnen krijgen zijn er een aantal 
voorwaarden:
• je moet 18 jaar of ouder zijn
•  je moet recht hebben op studiefinanciering of een 

tegemoetkoming scholieren
• je moet een laag vermogen hebben
•  je moet door een medische beperking niet in staat zijn om 

naast je studie bij te verdienen

Hoe hoog is die toeslag?
Vanaf 1 april 2022 zijn de bedragen in alle gemeenten in 
principe gelijk. Ze hebben te maken met hoe oud je bent. Ben je 
18, dan krijg je € 150,00 per maand. Voor iemand van 21 jaar 
of ouder is dat € 300,00 per maand.

Bijbaan tijdens studie lukt niet….

De Nederlandse Commissie voor 
Beentumoren heeft een nieuwe website! 
Het adres van de website is nu: 
https://www.commissievoorbeentumoren.nl/ 

Nederlandse 
Commissie voor 
Beentumoren

Het wordt weer magisch!
Waarschijnlijk hadden velen van jullie er al op gerekend en inderdaad: op zaterdag 1 
oktober zijn jullie met je ouders (en broers en zussen) weer welkom in Toverland!  
Over het park hoeven we jullie niet veel meer te vertellen. Er is echt voor iedereen iets 
leuks te doen of te bekijken. Na de zomervakantie kun je je opgeven via de website.
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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. Een betalingsbewijs kunt u 

aanvragen 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. 

Wanneer u zich in de loop van het jaar aanmeldt gelden 

er aangepaste minimumbijdragen voor het jaar van 

aanmelding: vanaf 1 januari €25, vanaf 1 juli €15, vanaf 

1 oktober €10 en vanaf 1 november €0. 

Tevens kunt u ons machtigen om de contributie door 

middel van automatische incasso te innen. Indien u ons 

daarvoor niet heeft gemachtigd, dan ontvangt u van 

ons een factuur. 

GIFTEN

De HME-MO Vereniging is financieel afhankelijk van 

contributies, donaties en subsidies. Iedere financiële 

bijdrage in de vorm van een gift is dan ook van harte 

welkom. Dit stelt ons in staat om meer te doen t.b.v. 

de HME-MO patiënten. Wilt u ons verblijden met een 

gift dan 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 röntgenfoto’s gemaakt; 

houd rekening met een langer consult. Neem ook een 

verwijsbrief van uw huisarts of behandelend arts mee.

Het LUMC te Leiden is expertisecentrum voor 

HME-MO, maar meer gericht op 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:  

https://www.commissievoorbeentumoren.nl/

UITGAVE

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

MO Vereniging Nederland.
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MEDISCH ADVIES RAAD:

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

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

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

Wuyts

SECRETARIAAT EN INFORMATIEDESK

Postbus 418, 2000 AK Haarlem

tel. 088 505 4345 

e-mail: info@hme-mo.nl

website: www.hme-mo.nl

Bankrekening: NL85RABO0155774123

t.n.v. HME-MO Vereniging, Oldeberkoop

Kamer van Koophandel Leeuwarden 01168710

ONDERZOEKSFONDS HME-MO

Bankrekening: NL13RABO0140649530 t.n.v. Stichting 

Onderzoeksfonds HME-MO

Kamer van Koophandel: 53118316 

Deze stichting heeft evenals de HME-MO Vereniging 

een ANBI-erkenning.

BESTUUR

Joris van Lierop, voorzitter

Jan de Lange, vice-voorzitter

Anja Posthuma, secretaris

Marion Post-Bloemhoff, 2e secretaris  

Artur Widera, penningmeester

Jara de la Court, bestuurslid onderzoek en ontwikkeling

Mirjam Jansen op de Haar, bestuurslid communicatie
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