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Hoi allemaal!
De zon schijnt volop en wij hopen dat je heerlijk buiten
zit, met in je ene hand een glas koude limonade en in je
andere hand de nieuwste uitgave van Wervelingen. Wij
hebben deze editie van Werveldingen4YOU gevuld met
een interview van Anne afgenomen door Jette. Anne
vertelt ons over haar ervaring met scoliose.
Ileen heeft voor jullie de leukste nieuwe apps uitgezocht
en een positief stuk in ‘lichtpuntje’ geschreven.
11 maart was er een Scoliosecafé in Deventer waar ook
Marlies bij aanwezig was, zij neemt jullie mee terug
naar deze dag en vertelt over het scrapbook wat toen
gemaakt is. Ilona heeft in samenwerking met Jana Spierings ‘huis- tuin en keukendingetjes’ geschreven waarin
je oefeningen kunt vinden die je heerlijk op je handdoekje in de tuin of op het strand uit kunt voeren.
Geniet van de zomer, de zwoele avonden en natuurlijk
deze editie van Werveldingen4you!
Veel leesplezier!

Lichtpuntje
DOOR ILEEN ROOK
Voordat ik mijn operatie onderging, kon ik nooit meekomen met de rest. Ik wilde graag met vrienden mee naar
intensieve ondernemingen, maar dit kon ik eigenlijk niet
zonder pijnstilling en frequent rusten. Ik wilde graag alles
kunnen bij klassenuitjes en dergelijke, maar kon veel activiteiten niet uitvoeren. Bij fietstochten raakte ik achterop,
men koos mij nimmer bij gym, et cetera. Na mijn operatie
merkte ik dat de eerste tijd mij nog een stapje verder
terugzette. De revalidatie ging moeizaam en gepaard
met pijn, maar ik was zo blij toen ik alles weer opnieuw
kon opbouwen. Inmiddels merk ik dat ik op klassenuitjes
zonder pijnstilling mee kan komen. Nog steeds is mijn
rug een factor in mijn leven waar ik rekening mee houden
moet, maar ik ben erg tevreden met mijn mobiliteit.

Liefs,
Ilona, Marlies, Ileen & Jette
jeugdredactie@scoliose.nl
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Huis-, tuin-, en
keukendingetjes
DOOR ILONA VAN DIJK
De zomer, ik vind niets zo lekker als
heerlijk in de zon zitten en de hele dag
genieten van ijsjes en koude limonade.
Maar helaas, er moet ook het een en
ander gebeuren, daarom zetten wij de
handigste tips voor jou op een rijtje
waardoor je optimaal kunt genieten van
de zomer!
Tip 1: ’s Nachts wakker liggen door de
warmte? Niet nodig! Bevries een aantal
flessen met water en zet deze voor de
ventilator, zo koelt de lucht lekker af.
Ook kun je voordat je naar bed gaat
een koele douche nemen, zo stap je
lekker fris je bed in en val je hopelijk
makkelijker in slaap.
Tip 2: Als je een blikje frisdrank drinkt
heb je vast wel gemerkt dat je het lipje
kunt omdraaien zodat het lipje voor het
drink gat zit. Doe door het gat van het
lipje een rietje, zo kun je rustig van je
drinken genieten zonder dat je op moet
passen voor beestjes in het blikje.

Tip 3: Oefeningen moeten ook gebeuren, maar waarom niet buiten? Op deze
manier pak je meteen frisse lucht mee.
Voor extra goede tips heb ik Jana Spierings ingeschakeld en zij kwam met
ontzettende leuke oefeningen:
1. Berghouding (Tadasana). Dit is een
staande houding, waarbij je je voeten
stevig aardt in de grond en je armen
omhoog strekt. Goed om zo je rug helemaal uit te strekken.
Waar kun je op letten?
• Voel je je hele voeten op de grond?
Bal en hielen. Maar kun je ook nog
lichtjes je tenen omhoog krullen?
• Buig je knieën een beetje;
• Probeer het eens met een flesje
water tussen je bovenbenen en laat
het niet vallen. Hierdoor activeer je
bepaalde spieren die bij ons, mensen
met scoliose, vaak wat lui zijn;
• Zorg dat je ribben niet naar buiten
gaan steken, maar ontspannen naar
beneden blijven.

2. Liggende twist (Jathara Parivartanasana). Onze rug twist al alle kanten
uit, maar vaak is een kant stijver dan de
andere. Daarom is het extra belangrijk
om je rug beweeglijk te houden en te
twisten. Dus als je lekker op een handdoekje ligt, laat dan langzaam je benen
naar een kant vallen.
Waar kun je op letten?
• Voeten op de grond en laat je knieën
langzaam een kant uitvallen;
• Houd je voeten en knieën bij elkaar;
• Zorg voor ondersteuning bij je knieën;
• Schouders ontspannen op de grond,
hier mag geen beweging of spanning
zijn;
• Kaak en nek ontspannen;
• Doe altijd alle twee de kanten (de
moeilijke kant als laatst).
Vragen of wil je meer tips? Kijk op
Jana’s blog www.janaspierings.com of
op Instagram @janaspieringsyoga

Het revalidatietraject van Anne
DOOR JETTE HARMSEN

Anne Roth (16 jaar) ging van een heel actief leven met veel tijd voor sport naar een revalidatie
die eerst verrassend snel ging, maar nu toch langzamer gaat dan gedacht. Ze vertelt over haar
scoliose. En hoe zij door middel van het ontdekken van nieuwe hobby’s haar revalidatietraject
door komt.
In 2012 zei mijn moeder: ‘Je schouderbladen staan wat naar
buiten, dat moet we even laten checken.’ Ik als angsthaas
wilde vanwege een verleden met ziekenhuizen niet naar de
dokter. Totdat ik in april 2016 zo veel pijn kreeg dat ik amper
nog een kwartier kon staan. De huisarts heeft mij toen verteld dat ik scoliose heb en heeft mij doorverwezen naar het
WKZ in Utrecht. Daar bleek uit mijn eerste röntgenfoto dat
ik een bocht van 48 graden had. Ik kwam in een stroomversnelling terecht en werd hierna meteen op de wachtlijst voor
de operatie gezet.
12 oktober 2016 was mijn preoperatieve screening, er werd
nog een foto van mijn rug gemaakt en toen bleek dat de
bocht tot 64 graden was gegroeid. Acht dagen later werd ik
al geopereerd.
Operatie en revalideren
20 oktober 2016 werd ik geopereerd. De operatie ging eigenlijk veel beter dan verwacht. Ik werd vastgezet van T3 tot
L2, 13 wervels dus! De pijn in het ziekenhuis viel ontzettend
mee en na vier dagen mocht ik al naar huis. De rit naar huis
was wel heftig en daardoor had ik ook erg veel pijn, maar
eenmaal thuis aangekomen was de pijn snel weer over.
In het begin ging het revalideren heel snel en heel goed! Nu
gaat het wat langzamer en heb ik mede door mijn rug wat
mentale klachten. Dit komt omdat ik vroeger heel sportief
was en ik nu erg weinig kan doen. Mijn lichaam reageert
sterk op deze klachten, en de revalidatie duurt langer dan ik
dacht. Ik blijf doordat ik nog niet volledig naar school ga dit
jaar zitten. Soms valt het revalideren echt wel tegen, maar ik
zou het niet willen veranderen! Ik kan nu alweer dagen in de
stad lopen zonder veel pijn te hebben.
Instagram
Op school doe ik een beauty & care opleiding, alleen kan ik
door de revalidatie nog niet volledig naar school. Daarom
ben ik begonnen met een Instagram account waarop ik
make-up-looks plaats @eyelooksbyanne, hier ben ik veel
mee bezig. Ik zorg ervoor dat ik goede belichting heb en
een goede camera. In dit geval zorgen een ringlight en een
Canon Eos M10 daarvoor. Als ik tevreden ben met de foto’s
die ik heb gemaakt, kies ik de mooiste drie uit (een close up
van mijn oog dicht, een close up van mijn oog open en een
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foto van mijn hele gezicht. Deze plaats ik om de beurt op
Instagram met de producten die ik heb gebruikt. Daarnaast
maak ik graag natuurfoto’s. Verder sport ik ook nog bij de
fysio en doe ik zelfstandig aan fitness/cardio, wat ik ook erg
leuk vind om te doen.
Via Instagram heb ik ook heel veel andere mensen met scoliose leren kennen. Ik heb namelijk scoliose.nl op Instagram
een DM gestuurd met het idee om een WhatsApp groep te
maken, zodat we daar vragen in konden stellen. Inmiddels
bestaat de groep een half jaar en zijn we goede vrienden
geworden. Er is zelfs al een meeting in Amsterdam geweest
en we zijn bezig met het plannen van een tweede!
Tips van Anne
• Voor de operatie was ik heel blij met mijn elektrische
deken. Als ik spierpijn had deed ik deze aan en na een
minuut of 10 was de pijn al een stuk minder. Heb je geen
elektrische deken dan werkt een kruik of een pittenzak
ook!
• Mijn spieren zaten vaak in de klem voor de operatie. Mijn
fysiotherapeut masseerde me daarom twee keer per week
zodat mijn spieren wat soepeler werden.
• De beste tip die ik eigenlijk kan geven, blijf doorgaan!
Hoeveel pijn het ook kan doen en hoe slecht het soms ook
gaat het komt echt goed! Push jezelf om uit bed te komen
en push jezelf na de operatie om dingen te gaan doen. Dit
hielp mij heel erg!
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Een creatief
& leerzaam
scoliosecafé
DOOR MARLIES MOSSELMAN

Zaterdag 11 maart was het eerste scoliosecafé
van 2017. In het mooie centrum van Deventer
verzamelden we bij café-restaurant De Fermerie en toen rond 13.00 uur iedereen was
binnengestroomd konden we beginnen.
Toine van der Sanden verwelkomde de deelnemers en daarna deden we een voorstelrondje. Iedereen vertelde wat over
zichzelf en over zijn of haar verbinding met scoliose. Daarna
gingen een aantal mensen in gesprek met elkaar en anderen
gingen werken aan het Mijn Rugscrapbook. De bedoeling
van zo’n boek is dat je jezelf en je scoliose beter leert kennen. Door terug te lezen hoe je je op bepaalde momenten
voelde, leer je ermee je grenzen te kennen. Zo kan je pijn of
ongemakken beter aanwijzen en hierdoor de juiste vragen
verzamelen voor als je een (medisch) specialist bezoekt.
Je kunt in het boek foto’s plakken van je rug of van andere
dingen rondom je scoliose. Het kan ook bijvoorbeeld dienen
als dagboek tijdens een operatie. Je schrijft er elke dag in
hoe het met je gaat en wat je allemaal hebt gedaan, zodat je
er later op terug kunt kijken. Degenen die hieraan meededen
op 11 maart waren heerlijk bezig. Knippen, plakken, kleuren
en schrijven, het kwam allemaal aan bod. Aan het einde
hadden ze een mooi eigen boek gemaakt. Natuurlijk kun je
dit zelf ook thuis doen als je er deze dag niet bij was. Pak
wat tijdschriften en knutselspullen en je kunt aan de slag!
De mensen die er waren, gingen in ieder geval met een mooi
aandenken naar huis. Na een gezamenlijke afsluiting, kletsten we nog wat en toen zat de middag er alweer op!

Water Time Pro

De laatste tijd gebruik ik een app om
mijn vochtinname bij te houden. Zoals
over het algemeen bekend is, is het belangrijk
voor de gezondheid om water te drinken. Deze
app berekent op basis van persoonlijke gegevens hoeveel water er gedronken moet worden,
waarbij je aan kunt geven of er extra gedronken
moet worden voor eventueel sporten. Verder
kun je aanpassen hoeveel ml er in de standaard
glazen, flesjes en dergelijke zitten. Er is een
optie voor melk, thee, koffie, vruchtensap en drie
verschillende maten van water. De layout is erg
schattig en overzichtelijk vormgegeven. Beschikvaar voor Android (en misschien iOs).

Loop – Habit Tracker

Een andere app die ik graag gebruik is
Loop. Dit is een app die ervoor zorgt
dat je goede gewoontes leert ontwikkelen en bij
kunt houden hoever je hiermee bent. Het heeft
een minimalistische en overzichtelijke layout, die
voor een gemakkelijk gebruik zorgt. Het werkt
door middel van ‘streaks’, die zichzelf opbouwen
en versterken als de gewoonte blijft hangen.
Loop heeft in tegenstelling tot de meeste habitapps ook complexere agendaopties (zoals drie
keer per week en dergelijke). Verder doet de app
aan reminders, widgets en heeft hij geen ads!
Beschikbaar voor Android.

Offtime

Tot slot heb ik recentelijk een app gedownload die mijn telefoongebruik bijhoudt,
Quality Time. Deze is echter alleen voor Android.
Een vergelijkbare app is Offtime. Deze houdt bij hoe
hoog jouw telefoongebruik ligt en motiveert dit te
verminderen. Je kunt met deze app namelijk een
‘digitale detox’ aanzetten, waarbij alle afleidingen
geblokkeerd worden. Je kunt zelf kiezen wat er
geblokkeerd wordt en uitzonderingen selecteren.
Achteraf is er een mogelijkheid om te zien wat je
gemist heb en verder te gaan met de activiteiten!
Beschikbaar voor Android en iOs.

Volg ons op:
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