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Ervaringsverhaal

Mijn scoliose is tijdens mijn puberteit, ondanks het dragen 
van meerdere braces, toch erger geworden (uiteindelijk 70 
graden in de onderste bocht). Toch sta ik standvastig achter 
mijn besluit het niet operatief recht te laten zetten. Ik heb 
ervoor gekozen om mijn lichaam beter te leren kennen en 
pijn te bestrijden of te voorkomen, door middel van yoga.

Yoga voor mensen met scoliose en rugklachten
Twee jaar geleden ben ik een week op yogavakantie gegaan 
waar ik in aanraking ben gekomen met Iyengar yoga. Een 
stijl waarbij je de asana’s (posities) zo perfect mogelijk uit-
voert met behulp van een goed opgeleide leraar en props 
(hulpmiddelen zoals blokken, riem, dekens etc.). Sindsdien 
ben ik fan en afgelopen voorjaar stond mijn tweede trip 
gepland. Ik kies ervoor lessen te volgen van Eve Holbrook, 
een vrouw uit Brooklyn - New York die daar lessen geeft in 
een speciaal yoga-instituut voor mensen met scoliose en 
rugklachten. Precies de combinatie die ik zocht!

Lessen in prachtige omgeving
In een prachtig vallei tussen de Zuid-Turkse bergen ben ik op 
zondagmiddag na een vermoeiende reis samen met vriendin 
Nikki aangekomen bij een schattig wit gebouwtje genaamd 
Onuncu Köy Hotel. Omringt door een adembenemend uit-
zicht op natuur, een klein dorpje en de Middellandse Zee 

krijgen we vanaf maandagochtend de eerste yogales in een 
zaaltje op het terrein. Ook Nikki heeft - in een lichte vorm - 
scoliose en heeft pijn in haar heup waartegen de yogalessen 
kunnen helpen. Vol spanning en enthousiasme kijken we uit 
naar een week van inspiratie, ontspanning en gezelligheid.

De lessen zijn zwaar en tegelijkertijd ontspannend. We 
beginnen iedere ochtend met een zitmoment waarbij we 
met de groep een yoga chant (soort gebed) zingen. Daarna 
is iedere les van de week uniek en heeft steeds een ver-
schillend focuspunt. In kleine stappen nemen we veel spier-
groepen in detail door en leren we onze houding te voelen, 
te ademen naar de blokkades en diep te stretchen.
Voordat we ons in een nieuwe asana wringen, wordt alles 
eerst stap voor stap voorgedaan door Eve. Hoe het moet, 
hoe het niet moet en waar je mindful op moet letten. Dank-
zij haar goede uitleg, tussentijdse correcties en props kan 
iedereen van alle niveaus alles uitvoeren. Dit is typerend en 
belangrijk bij Iyengar yoga.

Ervaringen delen met anderen
De 11 deelnemers van 26 tot 62 jaar uit verschillende landen Leerling krijgt instructies van Eve Holbrook

Charlotte oefent ‘downwardfacingdog

“ Door yoga leer ik mijn 
lichaam beter kennen”
Mijn naam is Charlotte Bovee, ik kom uit 
Amersfoort en ik ben 26 jaren jong. In het 
dagelijkse leven werk ik full-time in sales 
waarbij mijn scoliose soms vervelend is, 
vooral na veel zitten en autorijden. 



“ Blij met mijn stage bij Fonds 
Gehandicaptensport”
‘Stage-ervaring doet me nadenken over mijn toekomst’

DOOR STEPHANIE TE PASKE 
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Na mijn afstuderen ben ik in mijn zoek-
tocht naar een betaalde baan steeds 
afgewezen op een gebrek aan werker-
varing. Hoe kun je als afgestudeerde 
student trouwens drie tot vijf (het liefst 
nóg meer) jaar werkervaring hebben 
als een voltijd WO studie al een fulltime 
bezigheid is? En als je überhaupt ner-
gens de kans krijgt om werkervaring op 
te doen vanwege je gebrek aan werker-
varing? Ik ben dan ook ontzettend blij 
dat ik bij Fonds Gehandicaptensport 
wel terecht kan en MarCom-gerela-
teerde werkzaamheden mag verrichten, 
zij het in de vorm van een stage.

Op kantoor, 9 hoog
Mentaal kan ik deze stage, met mijn 
Master diploma op zak, prima aan. 
Fysiek, met mijn scoliose, gaat dat 
soms wat minder. Ik draai vier dagen 
mee op de afdeling MarCom. Mijn 
werkzaamheden vinden voornamelijk 
achter mijn laptop, dus zittend, plaats. 

Ondanks dat ik op een ‘scoliose-
rug-vriendelijke’ bureaustoel zit, heb 
ik regelmatig ‘last’. Dat wil zeggen: 
hevige rugpijn links onderin. Heel soms 
zo hevig dat het me kort de adem 
beneemt als ik verzit. Hoe ik hiermee 
omga? Ik loop een stukje en probeer 
wat te genieten van het uitzicht op 9 
hoog met in de verte onder andere de 
Arena en Schiphol. Gelukkig heb ik het 
op mijn stage druk genoeg zodat ik de 
pijn meestal gewoon vergeet. 

Weer thuis, 1 hoog
Terwijl ik met de auto onderweg ben 
naar huis heb ik regelmatig last van 
een brandend gevoel links onderin 
mijn rug. Hoe ik met mijn rugpijn omga 
zodra ik thuis ben? Ik neem een heel 
hete douche. Voor het slapengaan zet 
ik de elektrische deken op de hoog-
ste stand en ga ik hier plat met mijn 
rug op liggen. Ja, zelfs in de zomer 
maak ik gebruik van de - eigenlijk 

voor in de winter bedoelde - elektri-
sche deken! Nu het zwembad wegens 
de vakantieperiode gesloten is en ik 
dus niet mijn wekelijkse baantjes kan 
trekken, gebruik ik een andere manier 
om met mijn rugklachten om te gaan: 
Cesartherapie-oefeningen. Ten tijde 
van mijn braceperiode (meer dan 15 
jaar geleden) had ik elke week een uur-
tje Cesartherapie. Veel van die oefenin-
gen kan ik me nog goed herinneren en 
die doe ik nu voor mezelf.

Mijn stage-ervaring, en dan bedoel ik 
die met betrekking tot mijn scoliose, 
doet me wel nadenken over mijn toe-
komst. Wat zijn mijn mogelijkheden? 
Ik denk namelijk niet in beperkingen. 
Wat voor een functie kan ik uitoefe-
nen? Voor hoeveel uur? Ik denk dat het 
vooral belangrijk is te allen tijde goed 
te luisteren naar je scoliose en (de 
uitwerking daarvan op de rest van) je 
lichaam. Vergeet ze niet!

Sinds een paar maanden loop ik stage op de afdeling  
MarCom (Marketing en Communicatie) bij Fonds Gehandicap-
tensport in Amstelveen. Genieten van het uitzicht

zijn geweldig lief en een gezellige mix van persoonlijkheden 
en verhalen. Zo heb ik ervaringen mogen delen met een 
lieve leerlinge van Eve die is meegekomen vanuit New York 
en deze 45-jarige scoliosepatiënt geeft me ontzettend veel 
inspiratie en tips. Iedere dag tussen de twee lange lessen 
in leren we elkaar allemaal steeds beter kennen tijdens een 
excursie of een luie dag aan het water.

Deze positieve reis heeft me veel gegeven en is weer een 
geweldige stap binnen mijn reis naar meer lichaamsbewust-
wording en ouder worden met mijn scoliose. Mijn volgende 
stap is om medische lessen te volgen in het Iyengar Instituut 
in Amsterdam of bij iYoga in Utrecht. Het leven staat nooit 
stil en blijft bewegen. Voor mij geldt: door letterlijk te blijven 
bewegen lukt het om mijn lichaam beter te leren kennen. 

Hiermee wil ik afsluiten met een van guru B.K.S. Iyengar’s 
inspirerende quotes:

‘Yoga teaches us to cure what need not be endured and 
endure what cannot be cured’. (‘Yoga leert ons om te gene-
zen wat niet behoeft te worden verdragen en te verdragen 
wat niet kan worden genezen’). 

Namasté,
Charlotte Bovee

Interessante bronnen yoga en scoliose:
http://www.yogaforscoliosis.com/
http://www.yogaforscoliosis.com/teachers/deborahwolk.html
http://www.marciamonroe.net/en/scoliosis/


