
REVALIDATIE

Vragen aan Jozefien; kind met OI

Vragen aan Monica; moeder

Vragen aan OI patiënten

ALLES WAT JIJ WILT WETEN OVER OI 

Samen leren Een informatiekaart voor zorgverleners en mensen met OI en hun omgeving. www.key4oi.org • www.oivereniging.nl/key4oi

MEDISCHE GEBEURTENISSEN

Uitleg over botafwijkingen

OPERATIES
 

OI of kindermishandeling

BREUKEN

Download de KEY4OI Breukwijzer

Hoofdbreker in de traumatologie

Ernstig letsel bij laagenergetisch trauma

Ik ben gestopt met tellen

MIJN LICHAAM

OI meer dan veel fracturen

Basis informatie voor huisarten

Kenniskaarten van Isala en WKZ 

Revalidatie en behandeling

Informatie over OI vanuit het WKZ

Erfelijkheid

Tandzorg 

Expertisecenrum Isala

OI zorg rondom zwangerschap

Calcium en vitamine D gebruik

HYPERMOBILITEIT
 

Hypermobiliteit algemeen

Hypermobiliteit volwassenen

Hypermobiliteit kinderen

KWALITEIT VAN LEVEN

Kwaliteit van leven in kaart 

Onderzoek psychosociaal welbevinden

Uitleg OI voor kinderen 

Leven met OI

PIJN
 

Pijnbestrijding bij OI

GEVOELENS & EMOTIES
 

Infographic - Leven met OI

HET KOMPAS 
Het Kompas sluit aan bij Key4OI en is een hulpmiddel voor het samen beslissen in de spreekkamer bij  
mensen met Osteogenesis Imperfecta. Kijk hoe het Kompas wordt gebruikt. Voor meer tips en onder- 
steuning kijk op de website van de VOI www.oivereniging.nl. 

WERVELKOLOM
 

Scoliose uitleg door Expertisecentrum

Uitleg scoliose operatie

MEEDOEN
 

Kind met OI naar regulier onderwijs

Welke hulpmiddelen heb je nodig?

Yeal vertelt over haar leven met OI 
TV programma‘ Je zal het maar hebben’

Jeske vertelt over haar leven met OI 
TV programma‘ Je zal het maar hebben’

De politieke droom van Rick Brink
TV documentaire - 2doc

Kinderwens en OI

GEHOOR
Sociale impact bij gehoorverlies

OI en gehoor (operatie) 

ACTIEF LEVEN

Rebecca; trainen zonder te breken

BOTDICHTHEID
 

Uitleg over bisfosfonaten- volwassenen

Uitleg over bisfosfonaten- kinderen 1

Uitleg over bisfosfonaten- kinderen 2

Uitleg over bisfosfonaten- kinderen 3

VERMOEIDHEID
 

Onderzoek naar vermoeidheind bij OI

Engels artikel over vermoeidheid bij OI

https://www.youtube.com/watch?v=5tkIdbkFgkg
https://www.youtube.com/watch?v=xJNNZmZk_r0
https://www.oivereniging.nl/revalidatie-en-oi
https://www.key4oi.org/netherlands
https://www.oivereniging.nl/key4oi
https://youtu.be/UDK1AX_eqc8
https://youtu.be/QB_yZUViIvQ
https://www.oivereniging.nl/key4oi
https://fanofem.nl/2018/01/24/osteogenesis-imperfecta-hoofdbreker-in-de-traumatologie/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12506-016-0034-4
https://www.ad.nl/utrecht/michael-24-brak-meer-dan-30-keer-zijn-botten-ik-ben-gestopt-met-tellen~a7cb9e27/
https://www.ntvg.nl/artikelen/osteogenesis-imperfecta-meer-dan-veel-fracturen-alleen/volledig
https://www.thuisarts.nl/osteogenesis-imperfecta/ik-heb-osteogenesis-imperfecta
https://www.expertiseinkaart.nl/kenniskaarten/oi_wkz_umcu/?soort=2
https://www.isala.nl/patientenfolders/8398-osteogenesis-imperfecta-revalidatie-en-behandeling/
https://www.hetwkz.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/osteogenesis-imperfecta
https://www.erfelijkheid.nl/ziektes/osteogenesis-imperfecta-oi
https://www.oivereniging.nl/oi-en-tandzorg
https://www.isala.nl/specialismen-en-centra/orthopedie/over-de-afdeling/expertisecentrum-osteogenesis-imperfecta-oi/
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/04/NTOG-2017_1_def_voor_web4.pdf
https://youtu.be/aYxnuaBODTU
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/Beighton-score-meetinstr.pdf 
https://ehlers-danlos.nl/over-ehlers-danlos/diagnose/?gclid=EAIaIQobChMIrsaGn6jo8wIVgbt3Ch0_VwlYEAAYASAAEgKRM_D_BwE
https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/beweging/hypermobiliteit.php
https://www.oivereniging.nl/kwaliteit-van-leven-in-kaart
https://www.oivereniging.nl/onderoek-oi-en-psychisch-en-sociaal-welbevinden
https://www.weetwatikheb.nl/brozebottenziekte/
https://youtu.be/gbb3_K0icsI
https://www.youtube.com/watch?v=LpFAM6KV3q4
https://www.oivereniging.nl/nieuws/leven-met-oi
https://youtu.be/q_zNDOhOnoI
https://www.oivereniging.nl
https://youtu.be/jj-1oRlE-s8
https://www.youtube.com/watch?v=NDWN2wHlV7c
https://youtu.be/9vMKdWzeA9w
https://youtu.be/r6nfpe-AAf8
https://www.npo3.nl/je-zal-het-maar-hebben/12-02-2019/BV_101391002
https://www.npo3.nl/je-zal-het-maar-hebben/12-02-2019/BV_101391002
https://www.npo3.nl/je-zal-het-maar-hebben/06-11-2017/BV_101385501
https://www.npo3.nl/je-zal-het-maar-hebben/06-11-2017/BV_101385501
https://www.2doc.nl/documentaires/series/1doc/2021/de-politieke-droom-van-rick-brink.html
https://www.2doc.nl/documentaires/series/1doc/2021/de-politieke-droom-van-rick-brink.html
https://www.kidsenkurken.nl/2020/05/23/osteogenesis-imperfecta-kinderwens-broze-botten/
https://youtu.be/H95dBjxJp1k
https://www.youtube.com/watch?v=_xos0Xh9PY8
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/239918/rebecca-traint-haar-broze-botten-sterk
https://www.youtube.com/watch?v=Ua3tiCaCL4o
https://www.youtube.com/watch?v=CMqZmj6GFTA
https://www.youtube.com/watch?v=SGm1u9u7YU8
https://www.youtube.com/watch?v=sldM-yb9icE
https://www.podopost.nl/patienten-met-osteogenesis-imperfecta-worden-niet-alleen-beperkt-door-hun-skeletafwijkingen/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31900144/
http://
https://www.npo3.nl/je-zal-het-maar-hebben/12-02-2019/BV_101391002
https://www.npo3.nl/je-zal-het-maar-hebben/06-11-2017/BV_101385501
http://
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/04/NTOG-2017_1_def_voor_web4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5tkIdbkFgkg
https://youtu.be/UDK1AX_eqc8
https://youtu.be/QB_yZUViIvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NDWN2wHlV7c
https://fanofem.nl/2018/01/24/osteogenesis-imperfecta-hoofdbreker-in-de-traumatologie/
https://www.ad.nl/utrecht/michael-24-brak-meer-dan-30-keer-zijn-botten-ik-ben-gestopt-met-tellen~a7cb9e27/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12506-016-0034-4
https://youtu.be/jj-1oRlE-s8
https://www.ntvg.nl/artikelen/osteogenesis-imperfecta-meer-dan-veel-fracturen-alleen/volledig
https://www.thuisarts.nl/osteogenesis-imperfecta/ik-heb-osteogenesis-imperfecta
https://www.isala.nl/patientenfolders/8398-osteogenesis-imperfecta-revalidatie-en-behandeling/
https://www.hetwkz.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/osteogenesis-imperfecta
https://www.isala.nl/specialismen-en-centra/orthopedie/over-de-afdeling/expertisecentrum-osteogenesis-imperfecta-oi/
https://www.erfelijkheid.nl/ziektes/osteogenesis-imperfecta-oi
https://www.oivereniging.nl/oi-en-tandzorg
https://youtu.be/aYxnuaBODTU
https://www.expertiseinkaart.nl/kenniskaarten/oi_wkz_umcu/?soort=2
https://www.oivereniging.nl/onderoek-oi-en-psychisch-en-sociaal-welbevinden
https://www.weetwatikheb.nl/brozebottenziekte/
https://youtu.be/gbb3_K0icsI
https://www.oivereniging.nl/kwaliteit-van-leven-in-kaart
https://www.podopost.nl/patienten-met-osteogenesis-imperfecta-worden-niet-alleen-beperkt-door-hun-skeletafwijkingen/
https://www.oivereniging.nl/nieuws/leven-met-oi
https://www.youtube.com/watch?v=LpFAM6KV3q4
https://youtu.be/9vMKdWzeA9w
https://youtu.be/r6nfpe-AAf8
https://www.kidsenkurken.nl/2020/05/23/osteogenesis-imperfecta-kinderwens-broze-botten/
https://youtu.be/H95dBjxJp1k
https://www.youtube.com/watch?v=_xos0Xh9PY8
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31900144/
https://www.youtube.com/watch?v=Ua3tiCaCL4o
https://www.youtube.com/watch?v=CMqZmj6GFTA
https://www.youtube.com/watch?v=SGm1u9u7YU8
https://www.youtube.com/watch?v=sldM-yb9icE
https://www.oivereniging.nl/key4oi
https://www.youtube.com/watch?v=xJNNZmZk_r0
https://www.oivereniging.nl/revalidatie-en-oi
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/Beighton-score-meetinstr.pdf
https://ehlers-danlos.nl/over-ehlers-danlos/diagnose/?gclid=EAIaIQobChMIrsaGn6jo8wIVgbt3Ch0_VwlYEAAYASAAEgKRM_D_BwE
https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/beweging/hypermobiliteit.php
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