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Ervaringsverhaal

Scoliose gaat niet over,  
je hebt het levenslang
‘ Een jarenlange zoektocht naar een behandeling, die veel meer is dan alleen 
symptoombestrijding’

INGEZONDEN DOOR RACHEL DE VRIES

Terug in de tijd, de diagnose
Al op zeer jonge leeftijd klaagde ik over 
rugklachten. In eerste instantie kreeg ik 
van de school- en huisarts te horen dat 
ik beenlengteverschil had en de pijn 
wel over zou gaan als ik uit gegroeid 
zou zijn. Toen mijn rugklachten in 
hevigheid toenamen, werd ik door de 
huisarts doorverwezen naar een men-
sendiecktherapeute. Daar werd direct 
duidelijk, middels het plaatsen van een 
simpel plankje onder mijn linkervoet, 
dat er absoluut geen sprake was van 
beenlengteverschil maar van een sco-
liose. Na een gesprek met een ortho-
peed en het maken van een röntgen-
foto werd inderdaad, nu inmiddels bijna 
25 jaar geleden, vastgesteld dat er 
sprake was van een laag thoracale sco-
liose met een bocht naar rechts. Daar-
bij tevens een forse torsiescoliose lum-
baal met een bocht naar links en een 
kyfose. Spijtig genoeg waren er voor 
mij inmiddels al een aantal belang-
rijke jaren onnodig verstreken, waarbij 
de scoliose in deze groeiperiode was 
toegenomen. Een toename van de sco-
liose had mogelijk bij meer alertheid, 
de juiste diagnose en eerdere inter-
venties voorkomen kunnen worden. 
Desalniettemin kreeg ik als puber op 
15-jarige leeftijd toch nog een Boston-
brace aangemeten, voor mij een ware 
nachtmerrie. De brace van hard plastic 
zat heel erg strak en ongemakkelijk en 
ik kon me er nauwelijks in bewegen. Na 
een jaar te hebben gestunteld en wat 
te hebben gehangen in de brace, ben 
ik gestopt hem te dragen. Het resultaat 
van een jaar vol ongemakken met de 
brace: een behoorlijke spierafname en 
een pijnlijke S-vormige rug.

Verschillende therapieën 
Vele jaren volgde ik wekelijks reguliere 
Mensendiecktherapie en deed ik netjes 
de aangegeven oefeningen. Daarnaast 
was ik sportief en deed respectievelijk 
aan diverse sporten, turnen, jazzballet, 
tennis, paardrijden en fitness. Hierdoor 
had ik, voor zover mogelijk, een goede 
conditie en was ik fit. De pijn in mijn 
rug ging met ups en downs en met het 
nodige gebruik van verschillende pijn-
medicatie. Met name stress en zware 
lichamelijke belasting zorgden voor 
toename van de pijnklachten. Na het 
kunnen dromen van de Mensendieck-
oefeningen, waarin ik inmiddels expert 
ben geworden, ben ik na enkele jaren 
overgestapt naar wekelijkse fysio-
therapie. Dit zorgde ervoor dat mijn 
rug enigszins soepel bleef. Bij hevige 
pijn zorgde mijn fysiotherapeut ervoor 
dat ik weer opgelapt werd, middels het 

aanleggen van tape. De jaren daarop-
volgend heb ik naast fysiotherapie ook 
nog orthomanuele therapie, medische 
fitness, osteopathie en APS pijnbestrij-
dingstherapie gevolgd. Allen voor mij 
gericht op symptoombestrijding. Dit 
hield me op de been en zorgde voor de 
nodige ondersteuning en pijnverlich-
ting, echter steeds voor een zeer korte 
periode en zonder enige verbetering 
van mijn scoliose.

Een vicieuze cirkel
Inmiddels twee jaar geleden kwam ik 
in een vicieuze cirkel terecht. Ik raakte 
steeds meer beperkt in mijn  sociale 
leven, had moeite met langdurig 
staan en zitten. Ook kon ik geen lange 
wandelingen meer maken, laat staan 
hardlopen. Sportactiviteiten gingen 
steeds moeizamer, met als resultaat 
afname van spierweefsel en stijf-
heid. De avond uren en het weekend 
bestonden voor mij eigenlijk alleen 
nog uit rust houden, dit om overdag 
mijn werk te kunnen doen en op de 
been te kunnen blijven. Naast de pijn in 
mijn onderrug, die ik zowel overdag als 
’s nachts had, had ik een beklemmend 
gevoel onder mijn rechterrib, een tin-
telend gevoel in mijn rechterheup en 
diverse andere vage klachten. Ik ben 
in drie verschillende ziekenhuizen in 
Nederland en in België volledig door-
gelicht. Dit heeft de nodige tijd, energie 
en ongemakken opgeleverd en uiter-
aard behoorlijke kosten voor de ziekte-
kostenverzekering. Van röntgenfoto’s, 
CT-scan, botscan, echo’s, maag-/darm-
onderzoek tot en met gynaecologische 
onderzoeken etc. Conclusie: geen 
afwijkingen, alleen een scoliose. ‘Maar 
dat wist je toch al?’ werd mij gevraagd. 

Röntgenfoto Rachel de Vries
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Voor het beklemmend gevoel onder 
mijn rechterrib werd in een van de 
ziekenhuizen geadviseerd om een 
cortisone spuit onder deze rib te laten 
zetten. Dit terwijl niet duidelijk was, 
waar nu dat vervelende gevoel onder 
mijn rib vandaan kwam. Ook kwam 
naar voren dat mijn lever en nieren 
toch echt niet vergroot waren. Uit een 
ander onderzoek bleek dat de punt van 
mijn rib nog lang niet tegen de punt 
van mijn heup aan kwam, aldus de 
anesthesist. Voor de pijn in mijn onder-
rug werd door een orthopeed geadvi-
seerd om maar eens een zooltje onder 
mijn linkervoet uit te proberen. Beide 
adviezen voelden voor mij niet goed. 
Een zooltje onder mijn voet was mij al 
vele jaren eerder afgeraden, omdat ik 
geen beenlengte verschil heb. Boven-
dien zou dit mogelijk voor diverse 
andere klachten kunnen zorgen. Een 
cortisonespuit wilde ik niet laten zetten, 
zolang niet duidelijk was wat er aan de 
hand was. Uiteraard was ik gelukkig 
met de mededeling van de orthopeed, 
dat mijn scoliose niet ernstig genoeg 
was om te laten opereren. Dit nam niet 
weg dat ik veel pijn en vage klachten 
had, waar ik niet vanaf kwam en waar-
door ik beperkt werd in mijn sociale 
leven. 

Intensieve Schroth (BSPTS) therapie 
Nadat ik inmiddels de wanhoop nabij 
was, ben ik zelf op internet gaan zoeken 
naar therapiemogelijkheden, specifiek 
voor scoliosepatiënten. Als eerste stap 
ben ik maar eens lid geworden van 
de Vereniging van scoliosepatiënten. 
Vervolgens kwam ik na veel speu-
ren op internet in aanraking met het 
fenomeen Schroth-therapie volgens 
de BSPTS-methode (Barcelona Sco-
liosis Physio Therapy School). Ik heb 
me er verder in verdiept en informatie 
opgevraagd in Nederland en Duitsland. 
Tevens ging ik op zoek naar ervarin-
gen van lotgenoten. Helaas kon ik hier 
weinig over vinden. Ook bij diverse 
therapeuten, specialisten en bij de 
scoliosevereniging was hierover weinig 
tot niets bekend. Na enige twijfel, maar 
vertrouwend op mijn gevoel, besloot ik 
afgelopen zomer deze intensieve vorm 
van therapie in de clinic in Nederland te 
gaan volgen. Het programma bestond 
uit een vier weken durend oefenpro-
gramma, waarbij ik twee weken in juni 

en twee weken in augustus de therapie 
heb gevolgd. Al snel bleek dat mijn 
gevoel me niet in de steek had gelaten, 
de therapie was precies wat ik, cq. mijn 
lichaam, nodig had. Door de deskundige 
begeleiding van de Schroth gecertifi-
ceerde BSPTS (fysio)therapeuten en 
hun jarenlange opgebouwde kennis 
en ervaring met scoliose- en Scheuer-
mannpatiënten, kreeg ik de begeleiding 
die ik nodig had. Met een voor mij op 
maat gemaakt oefenprogramma boekte 
ik direct een enorm resultaat. De diverse 
vage klachten die ik al jaren had, bleken 
veroorzaakt door beknelling van mijn 
organen. Al na de eerste twee weken 
therapie werden de pijn en de klachten 
minder en voelde ik me heel erg goed. 
Met het oefenprogramma en het mate-
riaal voor thuis (vijf keer per week één 
uur trainen) ging ik fanatiek en gedisci-
plineerd aan de slag. In augustus volgde 
ik nogmaals twee weken therapie en 
maakte ik nog grotere stappen, met als 
resultaat een significante afname van 
mijn scoliose.  

Een ‘zo goed als nieuw’ lichaam
Voor mij was het doel van deze inten-
sieve Schroth-therapie, om minder pijn 
en klachten te hebben. Dat de therapie 
ervoor zou zorgen dat ik het gevoel 
heb een nieuw lichaam te hebben 
gekregen, had ik natuurlijk niet durven 
dromen. De pijn en klachten zijn nu, 
drie maanden na de therapie, nihil te 
noemen. Ik kan weer bijna alles doen 
en een leuke bijkomstigheid is dat mijn 
lijf esthetisch zichtbaar is veranderd. 
Naast de toegenomen spieren, is mijn 
lichaam weer zo goed als symmetrisch 
met aan beide zijden een tailledrie-
hoek. Ik heb nu zelf de sleutel van mijn 
gezondheid in handen, omdat ik de 

therapie zelf kan doen en daarmee niet 
meer afhankelijk ben van verschillende 
therapeuten. Ik besteed mijn tijd nu 
niet meer aan symptoombestrijding, 
maar aan voelbaar en zichtbare ver-
betering van mijn scoliose.

Aangezien er spijtig genoeg onder 
medici, maar ook onder patiënten in 
Nederland nog zo weinig bekend is 
over de Schroth (BSPTS) therapie, vind 
ik het van groot belang mijn verhaal te 
delen. Mijn scoliose is in drie maanden 
tijd, door deze therapie zichtbaar en 
voelbaar afgenomen. Dat belooft nog 
wat, want het maximale resultaat van 
de therapie zal ik zo ongeveer met een 
jaar bereiken. 

Is de therapie voor alle scoliose-
patiënten geschikt? Mijns inziens wel, 
mits je beschikt over discipline en vol-
doende doorzettingsvermogen. Daar-
naast kost het uiteraard de nodige tijd 
en energie om de therapie te volgen 
en om vervolgens thuis vijf keer per 
week één uur de oefeningen te doen. 
Na één jaar zal dit waarschijnlijk naar 
drie keer per week gaan. Gezien het 
feit dat ziektekostenverzekeringen nog 
geen of beperkt erkenning geven voor 

Organen met en zonder verdrukking

Links 0-meting voorafgaand aan therapie en 
rechts meting na 4 weken intensieve therapie
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deze intensieve vorm van therapie, 
dien je hiervoor op dit moment zelf 
ook de nodige financiële middelen te 
hebben. Ik hoop dat hierin heel snel 
verandering gaat komen en dat bij alle 
scoliosepatiënten, net als in Duitsland, 
de intensieve Schroth-therapie een 
standaardonderdeel wordt van het 
behandelplan. Ik ben er, uit eigen erva-
ring, van overtuigd dat geen enkele 
therapie opweegt tegen het resultaat 
wat scoliose- of Scheuermannpatiën-

ten kunnen bereiken met deze therapie. 
Uiteraard zijn de resultaten per per-
soon verschillend en mede afhankelijk 
van de ernst van de scoliose en/of 
Scheuermann en de discipline waar-
mee de oefeningen worden gedaan. 
Tot slot ben ik van mening dat het van 
groot belang is dat de samenwerking 
met orthopeden en de Schroth-gecerti-
ficeerde BSPTS (Fysio)therapeuten tot 
stand gebracht wordt. Een samenwer-
king zal zorgen voor een betere aanpak 

en behandeling, wat in het belang is 
van scoliose en Scheuermannpatiën-
ten. Daar draait het tenslotte toch om?

Na vele jaren met pijn en ongemak-
ken te hebben geleefd, kan ik nu op 
39 jarige leeftijd als scoliosepatiënt 
door de Schroth-therapie, weer zo goed 
als normaal functioneren. Dat ik hier-
voor de rest van mijn leven de voor-
geschreven oefeningen moet doen, 
neem ik graag op de koop toe.

Voor u gelezen
Toegankelijkheid pretparken 
verbetert, maar informatie-
voorziening blijft achter
De informatievoorziening omtrent toegankelijkheid op 
de websites van Nederlandse pretparken is (nog steeds) 
beperkt. Uit onderzoek van Uitmetkorting.nl vorig jaar bleek 
dat driekwart van de parken online weinig tot geen infor-
matie biedt aan bezoekers die bijvoorbeeld in een rolstoel 
zitten. In 2015 is dit opnieuw onder de loep genomen en kan 
worden geconcludeerd dat er weinig tot niets is veranderd.

Informatievoorziening toegankelijkheid
Deze week is de Week van de Toegankelijkheid. In 2014 
voerde Uitmetkorting.nl hiervoor onderzoek uit. Bij de grote 
pretparken Efteling, Walibi Holland, Attractiepark Slag haren, 
Toverland en Plopsa was de informatievoorziening op de 
website al uitgebreid en wordt men geïnformeerd over rol-
stoelgebruik en bijvoorbeeld een versnelde entree via de 
uitgang van een attractie. In 2014 hadden vier pretparken 
geen enkele informatievoorziening op de website omtrent 
toegankelijkheid. Dit jaar hebben twee parken de informatie-
voorziening verbeterd, echter blijft deze summier.

Toegankelijkheidsbeleid
Ondanks de stilstand omtrent de informatievoorziening, 
worden er vanuit diverse pretparken en instanties steeds 
meer initiatieven georganiseerd om de toegankelijkheid in 
pretparken verder te doen vergroten. Zo werd onlangs een 
BOSK Familiedag georganiseerd in attractiepark Duinrell.

Oefening: Sidelying Oefening: Prone on 2 stools


