
22 Wervelingen nr. 4 | Winter 2015

Vereniging

“Als ik sport, voel ik mijn rug niet” 
DOOR ANNET WIJERS 

Zoals u elders in deze Wervelingen kunt lezen, stond het scoliosecafé van afgelopen oktober in 
het teken van bewegen met scoliose. De organisatie van het scoliosecafé was dan ook heel blij 
dat Tessa Veldhuis bereid was gevonden om die middag haar ervaringen te delen. Een schot in 
de roos van de organisatie, want de ruimte waar Tessa haar verhaal zou vertellen zat iets voor 
15.00 uur bomvol. Bewegen met scoliose is voor velen van ons een belangrijk thema en wie 
kan daar nu beter over vertellen dan een ervaringsdeskundige bij uitstek.

Rugby op topniveau
Velen van u zullen in het lentenummer 2014 van Werve-
lingen het interview met Tessa hebben gelezen, waarin ze 
onder meer vertelt dat een scoliose met een kromming van 
40 graden haar niet in de weg stond bij het bedrijven van 
turnen en rugby op topniveau. In het artikel vertelde Tessa 
over het Nederlands team Rugby Sevens, waarvan zij een 
van de speelsters was. Sinds 2011 was het team fulltime 
met hun sport bezig, met een duidelijk doel voor ogen: mee-
doen aan de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië.

Om 15.00 uur nam een elegante verschijning plaats op 
een kruk op het podium. Tessa begon haar verhaal met de 
teleurstellende mededeling dat de Nederlandse rugbyda-
mes de uitzending naar de Olympische Spelen in 2016 zijn 
misgelopen. Het ging aanvankelijk zo voorspoedig tijdens de 
Europese kwalificatiewedstrijden afgelopen juli in Lissabon. 
Nederland werd groepswinnaar en won de kwartfinale. Een 
derde plaats zou voldoende zijn voor kwalificatie, echter de 
Spaanse en Portugese dames staken door een stokje voor. 
Een enorme teleurstelling voor het team na al dat harde 
werken.

Ook horen we van Tessa dat zij momenteel herstellende is 
van een hersenschudding die zij enkele maanden geleden 
heeft opgelopen. Het was niet de eerste hersenschudding 
die ze tijdens het spel heeft opgelopen. Tessa vertelt dat zij 
daarom onlangs de beslissing heeft genomen om met rugby 
te stoppen, zowel bij het Nederlands team als bij haar club 
AAC. “Met pijn in het hart, want het is een geweldige sport, 
maar ik moet aan mijn gezondheid denken, meerdere her-
senschuddingen, dat wordt een te groot gezondheidsrisico”, 
aldus Tessa. Zij vertelt dat zij na haar jaren als turnster koos 
voor de rugbysport omdat het een teamsport is en vanwege 
het fysieke karakter. Ondanks het fysieke karakter komen bij 
rugby relatief weinig blessures voor volgens Tessa. Het heeft 
haar veel gebracht. Ze is overal op de wereld geweest met 
het team: “Je ziet veel, maakt veel mee en bouwt een sterke 
band op met elkaar.”

Hoe ziet Tessa nu haar toekomst?
Door de hersenschudding moest Tessa van de ene op de 
andere dag stoppen met sporten. Van 30 uur per week, naar 
helemaal niets. Dat is niet goed. Dus eerst zal Tessa zich 
gaan richten op aftrainen. Daarna wil ze zeker aan sport 
blijven doen en is ze zich aan het oriënteren op een nieuwe 
sport. Bij voorkeur een zogenaamde symmetrische sport, 
waarbij ze als voorbeelden hardlopen en volleybal noemt. 
Ook op het gebied van een maatschappelijke carrière hoopt 
Tessa in de sport verder te kunnen.

Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of zoveel sporten 
niet een risico vormt voor mensen met scoliose. Volgens 
Tessa is dat voor iedere persoon weer anders: “Overleg met 
je behandelaar. Wat betreft mijn situatie als speler van een 
Nederlands team kan ik zeggen dat er bij de begeleiders 
zeker aandacht was voor mijn rug, bijvoorbeeld bij het doen 
van fitnessoefeningen.”

Aan het einde van de lezing wordt nog eens expliciet het 
accent gelegd op scoliose en bewegen. Als het even kan, 
moet je blijven bewegen, het maakt je rugspieren sterk en 
soepel.

Tessa vertelt over haar sportcarrière en het belang van bewegen


