
Hallo allemaal,

Mijn naam is Marlies Mosselman en 
ik ben 19 jaar. Sinds juni 2015 ben ik 
actief als vrijwilliger bij de vereniging. 
Mijn hobby’s zijn toneelspelen, dansen, 
musicals bezoeken en sporten. Ik ben 
al heel lang lid van de vereniging, maar 
was nog nooit naar een bijeenkomst 
geweest. Met mijn geplande scoliose-
operatie in zicht leek het me toch fijn 
om eens te kijken wat het me allemaal 
kon brengen. 

Samen met mijn moeder ging ik in juni 
naar de Back-talk.dag in Amersfoort en 
ik was gelijk enthousiast over de gezel-

ligheid en de betrokkenheid. Ik zag 
dat de sfeer heel goed was. Het leek 

me leuk om ook mijn steentje bij te 
dragen aan de vereniging. Spontaan 
stelde ik het voor en ik was gelukkig 
van harte welkom. Ik mocht mij voegen 
bij de web- en jeugdredactie. Ik mocht 
gelijk een stukje schrijven over de dag 
en heb 11 oktober jl. voor het eerst 
zelf geholpen bij een bijeenkomst: het 
Scoliosecafé in Arnhem. Dit vond ik 
heel leuk om te doen en ook hier heb 
ik weer een stukje over geschreven. 
Ik vind het leuk om voor het blad en 
de website te schrijven en ervaringen 
te kunnen delen en heb er veel leuke 
contacten aan overgehouden. 

Liefs, Marlies

Even voorstellen….

“ Toen ik zag hoe dit korset eruit zag, 
realiseerde ik me dat dit mijn hele
leven op z’n kop zou gaan zetten”

Yamilé Bueters (22 jaar) is een bezige bij. Ze studeert aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, heeft een drukke 
bijbaan en brengt het liefst zo veel mogelijk tijd door op het water 
met kitesurfen. Zeven jaar geleden kreeg ze te horen dat ze scoliose 
heeft en dat zette haar leven op z’n kop.

Pas laat ontdekt
Yamilé was 15 jaar toen haar vader 
opmerkingen begon te maken over 
haar houding. Op dat moment nam ze 
het nog niet zo serieus. Maar op een 
warme zomermiddag veranderde dat. 
“Mijn vader zei: ‘Probeer eens recht 

te zitten…’ Ik deed wat hij zei. Uit een 
soort irritatie zei hij: ‘Nee, nu écht recht 
zitten’. Ik keek hem aan van: wat bedoel 
je? Ik zit recht! Mijn ene schouderblad 
stak ontzettend ver uit in vergelijking 
met mijn andere schouderblad. Vanaf 
die dag is de hele draaimolen begon-
nen.” 

Korset 
Al vrij snel werd duidelijk dat Yamilé 
scoliose heeft; op dat moment was 
haar bocht 39 graden. Het zei haar 
vrij weinig omdat ze nergens last van 
had, totdat de dokter begon over de 
behandeling. “Hij liet een aantal foto’s 
zien van zo’n korset. Toen ik zag hoe dit 
korset eruit zag, realiseerde ik me dat 

dit mijn hele leven op z’n kop zou gaan 
zetten. Ik was een fanatiek zeilster en 
had dat jaar de selectie gehaald. Ik was 
klaar om te gaan knallen op het aanko-
mende wereldkampioenschap. Toen de 
dokter zei dat ik het korset 23 uur per 
dag moest gaan dragen, stortte mijn 
wereld in.” 

Geen zeilcarrière 
“Ik heb mij moeten terugtrekken uit 
de selectie voor het wereldkampioen-
schap. De scoliose heeft mijn zeil-
carrière beëindigd.” Destijds stortte 
haar wereld in, want ze had alles op - 
gegeven voor het zeilen. Hoewel ze zelf 
niet meer kon zeilen, heeft dat haar er 
niet van weerhouden om het water op 
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Trots op mijn tekeningen…

te gaan. “Ik ging mee in de rubberboot 
van de trainer om bij de trainingen 
en wedstrijden te kunnen zijn. Na vier 
maanden 23 uur per dag het korset 
gedragen te hebben, vertelde mijn dok-
ter dat ik vier uur per dag het korset uit 
zou mogen doen, mits deze uren aan 
sport werden besteed.” Dit was helaas 
geen oplossing voor het kwalificeren 
voor het WK, omdat selectiewedstrijden 
acht uur op een dag in beslag namen. 
“Toch was ik dankbaar voor deze extra 
korset-vrije uren. Hier maakte ik ook 
gretig gebruik van, haha. Die uurtjes 
zeilen hebben mij door deze periode 
heen geholpen.”

Veel indruk gemaakt
Naast het stoppen met haar zeil-
carrière hebben andere aspecten ook 
een blijvende indruk achtergelaten. 
“De röntgenfoto’s die in het begin wer-
den gemaakt vond ik ontzettend eng, 
ik mocht tijdens de foto’s alleen mijn 
onderbroek aan houden. Ik had een 
mannelijke dokter en vijf mannelijke 
stagiaires die aanwezig waren bij deze 
foto’s. Ik, als vijftienjarig meisje, had 
nog nooit mijn naakte lichaam aan 
iemand blootgesteld. En nu moest dat 
opeens aan zes onbekende mannen. 

Dit moment kan ik mij nog goed herin-
neren.” 

Daarnaast was de opname in het zie-
kenhuis, om aan haar korset te wennen, 
ook bijzonder. Tegenover haar lag een 
jong meisje van haar middel tot haar 
nek ingegipst. Het meisje had ook een 
korset gedragen, maar haar scoliose 
ontwikkelde zich zó snel dat ze inge-
gipst moest worden om een operatie te 
voorkomen. “Op dat moment besefte ik 
hoe bevoorrecht ik was. Niet alleen zou 
ik maar één jaar in een korset hoeven, 
maar ook was er voor mij goede hoop 
dat ik er later geen last meer van zou 
hebben.” 

‘Redelijk goed’
Die goede hoop bleek aardig terecht. 
“Op dit moment gaat het redelijk goed 
met mijn rug. Na het korset had ik 
nog steeds een scheefstelling van 30 
graden. Mijn ene schouderblad steekt 
ook nog steeds uit, maar ik ben hier 
inmiddels zo aan gewend dat ik mij 
hier niet zo druk meer om maak. Ik 
merk wel dat ik mijn rugspieren goed 
moet blijven trainen om recht te kun-
nen staan. Als ik dit niet doe, kost het 
veel meer moeite om recht op te zitten 

of staan. Wat ik ook merk is dat ik het 
niet volhoud om een heel concert lang 
te blijven staan.” 

Feest
Tot slot nog een leuke anekdote uit de 
periode dat Yamilé een korset droeg. “Ik 
weet nog dat ik mijn korset ongeveer 
twee maanden had. Ik zou samen met 
een vriendin naar een feest gaan. Ik 
had er zo de pest in om dat korset aan 
te moeten naar het feest. Dat korset zat 
zo oncharmant, het zorgde er voor dat 
ik er als een plank uitzag. Ik wilde het 
korset mijn feest niet laten verpesten. 
Samen met mijn vriendin heb ik het 
korset in een steegje uitgetrokken en 
in mijn fietstas gestopt haha. Heerlijk 
voelde die avond… Lekker dansen en 
kunnen bewegen. Aan het einde van de 
avond heb ik het korset weer aange-
trokken. Achteraf bedacht ik mij pas dat 
het korset zomaar meegenomen had 
kunnen worden door iemand. Dan had 
ik aardig wat uit te leggen gehad aan 
mijn ouders…”

Yamilé, bedankt dat je wilde meewer-
ken aan het interview!

Eline

Als ik even niet bezig hoef te zijn met huiswerk of andere 
dingen, probeer ik vaak tijd te vinden om even te tekenen of 
te schrijven. Natuurlijk omdat ik het leuk vind, maar ook om 
alles wat me dwars zit even van me af te laten vallen. Als 
het op papier staat, zit het niet meer in mijn hoofd en kan ik 
me weer concentreren op iets anders.

Een tekening maken duurt vaak lang, maar toch vind ik het 
leuk om te zien dat een leeg papiertje in iets moois kan ver-

anderen. Vaak mislukt een 
tekening ook, waardoor ik 
dan gefrustreerd raak, maar 
dan is het extra leuk als ik 
iets maak waar ik wel echt 
tevreden mee kan zijn. Ook 
vind ik het erg leuk om te 
zien hoe mijn tekeningen 
met de jaren steeds beter 
worden. Ze zijn dan wel niet zo mooi als de schilderijen van 
Rembrandt of Van Gogh, maar toch vind ik dat ik er best 
trots op mag zijn.

Als ik even geen tijd heb of teveel pijn heb om aan een 
tekening te werken, vind ik het heel fijn om een leuk 
gedichtje of gewoon een stukje tekst te schrijven. Dat kan 
over van alles gaan, over hoe ik me voel. Maar ook over iets 
wat eigenlijk heel normaal is, de zonsopkomst, een witte 
muur, of de bomen die nu kaal zijn geworden. Inmiddels heb 
ik al een heleboel gedichtjes verzameld. 

Liefs, Jette
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